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Obecní noviny z ročník 14 z číslo 4 z 2008 z cena 20 Kč

V

Bytový dům
č.p. 101

létě roku 2007 byla završena
stavební akce přístavby základ−
ní školy, kdy se výuka soustře−
dila na jedno místo − do areálu „Nové
školy“ (která letos oslaví své pa−
desátiny). Již v průběhu budování
přístavby se zastupitelstvo obce za−
bývalo otázkou využití uvolněných
prostor dvou školních objektů:
„Staré“ školy u drogerie a jídelny.
„Stará škola“ díky své poloze nadále
slouží veřejnosti – je zde umístěna
obecní knihovna a ve dvou bývalých
třídách probíhá nácvik orientálních

tanců, program Fit Studia a výuka
hudby, a to v rámci ZUŠ.
Budova jídelny s kuchyní, kde se
navíc nacházely dvě učebny, hle−
dala své využití. Zastupitelstvo obce
pověřilo radu obce podat žádost o do−
taci na Státní fond rozvoje bydlení
s cílem zabezpečit přestavbu jídelny
na bytový dům pro příjmově vyme−
zené občany. Ve velmi krátkém led−
novém termínu byla zpracována ar−
chitektonická studie s dispozičním
řešením 14 bytů, již vyhotovil
Pokračování na straně 5
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Obec

vání cyklostezky Ratíš−
kovice – Hodonín,
z se seznámila s 33 žá−
dostmi o přidělení bytu
v bytovém domě pro pří−
jmově vymezené občany
a sestavila seznam 14 žá−
dostí, jimž bude vyho−
věno,
z sestavila seznam sta−
vebních firem, jež budou osloveny
k podání nabídky na zateplení bu−
dov obou mateřských škol a bu−
dovy staré školy u drogerie,
z se seznámila s cenovou nabídkou
ing. Miloše Čecha − FALCON
Projekce na zpracování staveb−
ního projektu na přemístění
obecní knihovny z 1. patra do pří−
zemí,
z vyhověla žádosti Svazu důchodců
ČR, Hodonín, o vytvoření kontakt−
ního místa pro činnost finanční
poradny Svazu důchodců JMK.
Poradna bude zřízena v dohodnu−
tém čase a termínu na Obecním
úřadu Ratíškovice,
z prodloužila dvě nájemní smlouvy
s klienty DPS,
z zamítla cenovou nabídku Pavla
Halandy, Žilina, na pasportizaci
hřbitova.
Rada obce č. 51 ze dne 24. 6. 2008
Rada obce:
z projednala žádost paní Moniky Ta−
báčkové, ul. U Hájenky, o zrušení
nájemní smlouvy k 30. 9. 2008,
z se opět zabývala dalšími oblastmi
podpory z fondů EU – vypraco−
vání územního plánu, realizace
úspor energie, dopravní obsluž−
nost v regionu, rozvoj infrastruk−
tury pro cestovní ruch aj.
z projednala žádost manželů Jaro−
slava a Dagmar Procházkových,
ul. Družstevní, o odkoupení po−
zemků č. 1513/1 a 1512,
z projednala výpočet základního
nájemného v bytovém domě č.p.
101. Cena základního nájemného
činí 46,00 Kč/m2,
z projednala návrh domovního řádu
bytového domu č. 101,
z projednala žádost pana Jiřího Prá−
gra, bytem Milotice, o prodej po−
zemků v blízkosti býkárny. Zís−
kané prostory by byly určeny na
skladování a výrobu dřevní ener−
getické biomasy, s možností likvi−
dace veškerého dřevního odpadu
z obce. Jedná se o pozemky o vý−
měře 2500 m2.

Rada obce...
Rada obce č. 50 ze dne 10. 6. 2008
Rada obce:
z projednala žádost o přidělení hro−
bového místa a žádosti vyhovuje,
z se seznámila s žádostí firmy RERI,
s. r. o., Vysoká nad Labem, o pro−
dej pozemků na výstavbu solární
elektrárny,
z stanovila program a termín XIII.
zasedání zastupitelstva obce,
z stanovila výši nákladů na provoz
a údržbu ZŠ za 1 dojíždějícího
žáka, a to na 4 425 Kč,
z se seznámila s projektem a har−
monogramem rekonstrukce WC,
kuchyně a topení v Restauraci
Sport. Práce budou probíhat v mě−
síci červenci a srpnu.
z stanovila výši vstupného na krytý
plavecký bazén od zahájení sezóny
2008/2009, a to na 25 Kč/hod. − do−
spělí, 20 Kč/hod. − děti, perma−
nentka pro dospělé 225 Kč/10 hod.,
permanentka pro děti 180 Kč/
/10 hod.,
z rozhodla o provedení oddělení te−
pelných rozvodů bazénu, kanceláří
a ubytovny,
z rozhodla o výměně automatického
ventilu pro připouštění vody z vodo−
vodního řádu do bazénového řádu,
z odročila rozhodnutí o nákupu au−
tomatického vysavače a instalace
termohlavic v krytém plaveckém
bazénu,
z rozhodla o udělení pamětní me−
daile obce paní Heleně Baine z USA,
která se zasloužila o propagaci slo−
vácké lidové kultury v USA,
z se seznámila s přidělením dotace
na realizaci cyklostezek na území
Mikroregionu Nový Dvůr. Jedná se
o částku 14 263 359 Kč. Z těchto
finančních prostředků bude na ka−
tastru obce vybudována cyklo−
stezka od železničního přejezdu na
Rúdník po železniční přejezd do Va−
cenovic. Komunikace pro motorová
vozidla v ulici U trati bude vysta−
věna z prostředků rozpočtu obce.
z se seznámila se situací ve věci ad−
ministrativního zajištění vybudo−
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z se seznámila s nabídkou výkopo−
vých prací pro položení kabelu
TKR na Baťovku od firmy Rudolf
Nachtigal, Nová 513, Rakvice.
Cena 92 400 Kč. Zasypání rýhy
provedou pracovníci obce, uložení
kabelu provede firma Noel, s. r. o.
z projednala parametry budoucí
komunikace v ulicích U Cihelny
a Cihlářská:
− ulice U Cihelny – šířka komuni−
kace bude projednána s dotče−
nými orgány, bude využit při
rekonstrukci stávající podklad
a recyklovaný povrch
− ulice Cihlářská – šířka komuni−
kace 5,5 m, ze strany od cihelny
bude položena obruba v mini−
mální délce 70 m pro parkování
aut při kulturních akcích v are−
álu Baník,
z rada projednala jednotlivé body
programu XIII. zasedání ZO,
z projednala nabídky dvou firem o za−
ložení a vedení registru oznámení
pro účely zákona č. 159/2006 Sb.
z starosta informoval členy rady
o jejich povinnosti oznamovat sku−
tečnosti, které umožňují veřejnou
kontrolu jejich činností. Za období
roku 2007 je nutné podání čest−
ného prohlášení do 30. 6. 2008.
z místostarosta informoval radu
o kolaudaci bytového domu, která
proběhne ve čtvrtek 26. 6. 2008.
Slavnostní kolaudace s prohlídkou
bytů pro občany se uskuteční
24. 7. 2008 v 15.00 hod.
z přijala na radnici paní Helenu
Baine s dcerou (USA), která se
dožila v listopadu loňského roku
90ti let. Její otec, pan Zemek, po−
chází z Ratíškovic. Dlouhodobě se
zabývá propagací krojů a folklóru
z našeho a slovenského regionu
v USA (publikační činnost). Rada
udělila paní Baine pamětní me−
daili obce.
Rada obce č. 52 ze dne 8. 7. 2008
Rada obce:
z se seznámila s cenovými nabíd−
kami firem na realizaci akce „Za−
teplení budov mateřských škol v Ra−
tíškovicích“ a „Zateplení budovy
Lidové školy v Ratíškovicích“,
z rozhodla o provedení autorského
dozoru na stavebních akcích akce
„Zateplení budov mateřských škol
v Ratíškovicích“ a „Zateplení bu−
dovy Lidové školy v Ratíškovicích“
– autorský dozor provede ing. Mi−
loš Čech,
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z na základě posouzení dvou ceno−
vých nabídek rozhodla, že sta−
vební dozor na výše uvedené akce
bude provádět ing. Petr Raštica,
firma DALETH, s. r. o. Hodonín,
z se seznámila s žádostí Sboru dob−
rovolných hasičů Ratíškovice
o pronájem areálu Baník Ratíško−
vice na uskutečnění oslav výročí
svého založení, a to v termínech
14. 8. 2009 (taneční zábava)
a 16. 8. 2009 (ukázky hasičské
techniky). Žádosti se vyhovuje.
z souhlasí s uzavřením smlouvy
o užívání pozemku (ul. Řádky)
a s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí s VaK Hodonín. Dané po−
zemky jsou ve vlastnictví obce
a jsou v území určeném pro stavbu
„Ratíškovice, ul. Řádky – rekon−
strukce kanalizace“,
z se seznámila s projektem stavby
„Ratíškovice, ul. Řádky – rekon−
strukce kanalizace“. Jedná se o ka−
nalizaci v délce cca 200 m od hasi−
čárny po Zbrodek. Nová kanalizace
povede v zeleném pásu mimo stá−
vající trasu, a to z důvodu blízkosti
plynového potrubí. V rámci rekon−
strukce kanalizace bude nutno vy−
řešit i nové napojení RD.
z starosta informoval RO o jednání
ve věci stanovení objížďky při
stavbě „Rekonstrukce silnice II/422
v obci Svatobořice Mistřín. Zahá−
jení stavby je 7. 7. 2007, ukončení
stavby je stanoveno na 30. 10. 2009.
Auta do 3,5 t a linková doprava
budou mít umožněn průjezd obcí po−
mocí semaforů. Nákladní doprava
bude vedena po objízdné trase Ky−
jov – Milotice – Dubňany. Dá se oče−
kávat, že z praktických důvodů
budou nákladní automobily jezdit
i přes obec Ratíškovice. Uzávěrka
silnice v obci Petrov bude zkrá−
cena, a to do termínu 30. 9. 2008.
z vzala na vědomí oznámení Minis−
terstva práce a sociálních věcí ČR
o tom, že žádosti obce Ratíškovice
o dotaci z 3. výzvy Finančního
mechanismu EHP/Norska na pro−
jekt „Modernizace a vybavení
vzdělávacího systému a prostor
mimoškolních aktivit v obci Ratíš−
kovice“ nebylo vyhověno,
z starosta informoval RO o zapo−
jení obce do Komunikačního mo−
nitorovacího a varovného SMS
systému JmK. Obec bude mít bez−
platně k dispozici v elektronické
podobě sjednocené příslušné po−
vodňové plány, přístup k hava−
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rijní a krizové dokumentaci, ma−
pové podklady apod. Součástí
systému je SMS brána, která
umožní informování občanů obce
nejen při krizové problematice. Ob−
čané obce se mohou do systému při−
hlásit SMS zprávou. Pro občany
bude provedena mediální kampaň
v kabelové televizi, ve Zvonu a na
webových stránkách obce.
z se seznámila v rámci záměru začle−
nění obce do Integrovaného doprav−
ního systému JmK s návrhy jízd−
ních řádů. Občané obce budou
informováni o návrhu jízdního řádu
v kabelové televizi, ve vývěskách
OÚ a webových stránkách obce. Při−
pomínky občanů se budou shromaž−
ďovat do konce srpna 2008 na Obec−
ním úřadu Ratíškovice.
z v souvislosti se zákonem č. 159/
/2006 Sb., o střetu zájmů, je usta−
novena paní Vojtěška Holečková
redaktorkou – vkládá oznámení
veřejných funkcionářů a ukládá
protokol o přístupech do registru,
a paní Jana Kopáčková správkyní
žadatelů – přijímá žádosti o pří−
stup do registru, vystavuje hesla
a vkládá žadatele do aplikace,
z na základě podání a vyhodnocení
dvou cenových nabídek rozhodla
o tom, že správu bytového domu
č.p. 101 v ulici Ulička bude vyko−
návat firma Falcon s. r. o., Kyjov,
z rozhodla, že projekt na stavbu
„Rekonstrukce komunikace v ul.
Cihlářská (část) a v ul. U Cihel−
ny“ zpracuje ing. Tomáš Hrabina.
Cenová protinabídka nebyla v ter−
mínu dodána.
z rozhodla o povolení výjimky nej−
vyššího počtu žáků ve třídě ZŠ
z 30, jak stanovuje § 4 odst. 7 vy−
hlášky č. 48/2005 Sb., na 34 žáků,
a to od 1. září 2008. Důvodem je
zajištění pedagogického a ekono−
mického souladu výuky vynuce−
ného sloučením dvou tříd.
z starosta informoval OR o přípravě
prací na rekonstrukci Restaurace
Sport, jež bude probíhat 16. 7.−30.
8. 2008. Bourací práce provede pra−
covní četa obce. Autorský dozor
bude provádět ing. Vladimír Dobeš.
z vzala na vědomí informace o pro−
bíhajícím územním řízení DÚR na
rekonstrukci silnice II/432 (ul.
Vítězná) v délce 1 656 m.
Rada obce č. 53 ze dne 14. 7. 2008
Rada obce:
z se seznámila s výsledky hodnotící
komise tří nabídek (firmy Vander−

laan, Světlá nad Sázavou, Falcon,
spol. s r. o., Kyjov, Stipro s. r. o.,
Valašské Meziříčí) na akci „Zatep−
lení budov mateřských škol v Ra−
tíškovicích“ a „Zateplení budovy
Lidové školy v Ratíškovicích“
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo
s firmou Vanderlaan, Světlá nad
Sázavou,
z rozhodla na základě výzvy tří fi−
rem k podání cenové nabídky na
zhotovení díla, že rekonstrukci
Restaurace Sport provede firma
PEPA interiér s. r. o.
Rada obce č. 54 ze dne 22. 7. 2008
Rada obce:
z se seznámila s oznámením Regi−
onální rady regionu soudržnosti Ji−
hovýchod, Brno, že žádost o finan−
cování projektu „Aktivní centrum
obce Ratíškovice“ byla zamítnuta,
z projednala žádost občana o rekon−
strukci a přeložení PRIS pilíře
v ulici Družstevní z důvodu malé
kapacity tohoto zařízení. Mo−
žnosti řešení budou projednány
s firmou E.ON.
z jednala se zástupcem firmy Saner−
gie, a. s., o podmínkách nájemní
smlouvy pro vybudování fotovol−
taické elektrárny,
z zamítla nabídku firmy ÉTER CZ,
spol. s r. o., Zlín, na placenou pre−
zentaci obce v katalogu firem,
z se seznámila se Zprávou o hospo−
daření ZŠ a MŠ Ratíškovice za
I. pololetí 2008 a s Interní rozpoč−
tovou změnou č. 1/2008 − čerpání
finančních prostředků z rezerv−
ního fondu v celkové výši 45 000 Kč
na nákup DDHM,
z byla starostou obce informována
o zahájení výběrového řízení na
dodavatele stavby cyklostezek Mi−
kroregionu Nový Dvůr – I. etapa,
z se seznámila se stavem probíhají−
cích prací na zateplení vnějšího
pláště včetně vybudování nové
sedlové střechy na budově staré
„nové“ školy,
z upřesnila harmonogram prací
obecní pracovní čety ve třetím
čtvrtletí roku 2008: rekonstrukce
Restaurace Sport, spolupráce na
rekonstrukci části ohradní zdi SK
Baník Ratíškovice, vybudování
chodníků v areálu hřbitova, vybu−
dování okapového chodníku kolem
budovy školy,
z projednala vícenáklady spojené
s provozem nového bytového domu
č.p. 101 v ulici Ulička.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...

Společenská rubrika

USNESENÍ č. 13
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 25. 6. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu č.1 územního plánu obce
Ratíškovice schváleného usnese−
ním Zastupitelstva obce Ratíš−
kovice dne 8. 12. 1999, jehož zá−
vazná část byla vydána obecně
závaznou vyhláškou č. 6/1999 o zá−
vazných částech územního plánu
obce Ratíškovice. Změna č. 1 bude
vydána formou opatření obecné
povahy č. 1/2008 veřejnou vyhláš−
kou podle § 172 zákona č.500/2004
Sb., správní řád v platném znění.
1.2. změnu rozpočtu č. 4/2008
příjmy zvýšeny o 4 731 000 Kč,
výdaje zvýšeny o 8 400 000 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 3 669 000 Kč.
Celkové příjmy po změně:
45 630 600 Kč + financování
11 520 100 Kč = 57 150 700 Kč

Celkové výdaje po změně:
53 733 700 Kč + financování
3 417 000 Kč = 57 150 700 Kč
V případě nutnosti budou finanční
prostředky z Fondu rezerv a roz−
voje ve výši 1 100 000 Kč použity
na dokrytí výdajů oprav restau−
race Sport.
1.3. odkoupení pozemku PK p.č. 303/
/2 o výměře 49 m2 − dle GP KN p.č.
6/24 včetně porostů v ul. Polní,
k.ú. Ratíškovice, cena dle znalec−
kého posudku 4 904 Kč.
1.4. zástavbovou studii RD v ul.
Polní (u Jezérka) se zařazením
výstavby bytových domů, vypra−
covanou Ing. Jaroslavem Krato−
chvílou – Varianta „B“ – rozpra−
cování bytových domů do více
variant + zástavbovou studii RD
v lokalitě Padělky – Variantu
„A“.
1.5. privátního auditora Ing. Gitu
Štolfovou na vyhotovení auditu

Vítáme nové občánky...
Holečková Marie
Šticová Klaudie
Mlynárik Jakub
Kučerová Denisa
Doležalová Natálie
Mokráš Jakub
Veselka Václav

2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 28. 5. 2008).
2.2. pozvánku pro zastupitele na
2. letní projížďku po obecním lese
dne 17. 7. 2008, odjezd od OÚ
v 16.30 hod.
2.3. informaci o termínu slavnost−
ního otevření bytového domu
č.p. 101 – 24. 7. 2008 v 15.00 ho−
din.
RŠ

Uzavření sňatku...
Pavel Lamacký
a Božena Hačundová

Zlatá svatba...

Ilustrační foto

Antonín a Marie Blahovi

Z našich řad odešli...
Horáček Josef .......................................
Karas Josef ............................................
Šupálková Žofie ..................... nedožitých
Šilinková Josefa .................... nedožitých
Součková Apolonie ..............................

Blahopřání
63 let
73 let
99 let
80 let
84 let

V pondělí 28. čer−
vence se dožil krás−
ného životního
jubilea sportovec
a folklorista,
pan František
Kordula.

80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
92 let

K 80. narozeninám
hodně zdraví, štěstí,
osobní a rodinné
pohody přeje

Blahopřejeme...
Terezie Podéšťová ...............................
Anna Pekárková ..................................
František Kordula ...............................
Jaroslava Blahová ...............................
Anna Piškulová ....................................
Rosalie Tomanová ...............................
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hospodaření obce Ratíškovice za
rok 2008.
1.6. přijetí dotace z rozpočtu JMK
Brno pro oblast prevence krimi−
nality (měřiče rychlosti) ve výši
60 000 Kč za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z roz−
počtu JMK Brno.
1.7. přijetí dotace z rozpočtu JMK
Brno pro JSDH obce na výstroj
a výzbroj, opravu požární tech−
niky ve výši 70 000 Kč za podmí−
nek návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK Brno.
1.8. prověření správnosti sepsané
nájemní smlouvy (pozemky v lo−
kalitě Pasuňk za účelem vý−
stavby fotovoltaické elektrárny)
s firmou SANERGIE a. s., Milo−
tínská 376, 373 72 Lišov.

Mužský sbor
a Osvětová beseda.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Dokončení z titulní strany

ing. arch. Tomáš Havlíček, a opat−
řeny náležité doklady a žádost byla
odeslána.
Na jaře 2007 byla obec Ratíško−
vice vyrozuměna, že žádosti se vy−
hovuje a obci je přiznána dotace ve
výši 7 700 000 Kč. Následně pro−
běhlo prostřednictvím firmy RTS
Brno výběrové řízení na dodavatele
stavby, jímž se stala firma FALCON,
s. r. o. Kyjov, která podala nejnižší
cenovou nabídku v hodnotě díla
12 926 000 Kč. Stavební práce byly
započaty v září, probíhaly přes ce−
lou zimu, a to za dohledu staveb−
ního dozoru, který zajišťoval pan
Petr Bělohoubek. Dílo bylo předáno
v měsíci červenci 2008. Nasmlou−
vaná cena díla byla dodržena, obec
Ratíškovice navýšila svou investici
o cenu dvou klimatizačních jedno−
tek ve dvou jižních podstřešních by−
tech a o cenu parkoviště, které je
nezbytnou zákonnou podmínkou
v případě budování bytových domů.
Obec Ratíškovice touto investicí
vyřešila problém s využitím této bu−
dovy, za výrazné vnější finanční spo−
luúčasti zhodnotila svůj majetek,
podpořila stabilizaci počtu obyvatel
a v neposlední řadě pomohla svým
občanům alespoň dočasně řešit by−
tovou situaci.
Obec Ratíškovice děkuje všem,
kteří se účastnili na přestavbě ob−
jektu jídelny na bytový dům. Podě−
kování patří především Státnímu
fondu rozvoje bydlení za přidělení
dotace, ing. arch. Tomáši Havlíčkovi
za urychlené zpracování architekto−
nické studie, stavební firmě FAL−
CON za provedení díla, pracovníkům
Stavebního úřadu v Hodoníně za
vstřícné jednání a panu Petru Bělo−
houbkovi za stavební dozor.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Prvním ilegálním nájemníkem
bytového domu se stal ještě
před otevřením roj vos.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008
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Výstavba

Po novém asfaltu
až k Panence Marii

L

esní silnice „Příčná – Odvozní“
od Panenky Marie k býkárně
byla v roce 1996 převedena do
vlastnictví obce. Silnice byla done−
dávna ve špatném technickém stavu:
místy se vytvářely výtluky, místy se
vozovka v důsledku podrůstání ko−
řenů stromů zvedala. Neutěšený
stav byl ještě více patrný poté, co si
Lesy ČR opravily svůj úsek směrem
na Bzenec Přívoz a současně se roz−
vinula cykloturistika a jízda na ko−
lečkových bruslích.
Více či méně hlasité kritické
hlasy a požadavky na opravu nará−

žely na tvrdé dno obecní pokladny.
Prioritu měly stavební akce na ob−
jektech školy (přístavba, zateplení
fasády, výměna oken, vybudování
nové sedlové střechy). Shodou okol−
ností byl na podzim roku 2007 vy−
psán dotační program Státního ze−
mědělského intervenčního fondu na
budování a rekonstrukci lesních cest.
Obec Ratíškovice měla již v před−
stihu zpracovanou technickou doku−
mentaci na opravu této silnice, což
umožnilo podat žádost o dotaci ve
stanovených termínech. V rámci do−
tačního řízení bylo žádosti vyho−

věno a Obci Ratíškovice byla dotace
přiznána, a to ve 100% výši.
Po podpisu smlouvy s intervenčním
fondem bylo provedeno výběrové ří−
zení na dodavatele rekonstrukce,
jímž se stala firma SWITELSKY sta−
vební s. r. o. Práce na opravě vo−
zovky byly zahájeny 6. června 2008
a skončeny byly do týdne 13. čer−
vna. V průběhu prací se ukázalo, že
v některých místech po odfrézování
vyboulenin vozovky bylo nedosta−
tečné podloží, což si vyžádalo doda−
tečné doplnění fundamentu a zpev−
nění. Následně byly provedeny
i nájezdy z nezpevněných bočních
lesních cest.
Nyní je ratíškovická část lesní
cesty „Příčná – Odvozní“ plnohodnot−
nou součástí stále populárnější cy−
klostezky, za což patří poděkování
především donátoru, tedy Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu
a dodavatelské firmě SWITELSKY
stavební s.r.o.

Policie

Radim Šťastný

Z deníku

obecní policie

ČERVEN 2008
5. 6. Výjezd na žádost PČR − součin−
nost při pátrání po osobě, která
nahlásila, že chce spáchat sebe−
vraždu oběšením. Osoba nale−
zena v pořádku v lese, lokalita
Rúdník.
14. 6. Odchyt volně pobíhajícího psa
v ulici Vítězná, předán majiteli.
15. 6. Přijetí oznámení v 15.15, že
v ulici U Radnice hoří popelnice
na uskladnění plastů. Po příjezdu
na místo bylo hlídkou zahájeno
hašení a přivolání místních ha−
sičů k uhašení plastů.
18. 6. Řízení dopravy při dopravní
nehodě v ulici Vítězná, kde došlo
ke střetu vozidla s cyklistou.
19. 6. Sběr použitých injekčních stří−
kaček u komunikace směrem na
Rúdník.
21. 6. Přijetí oznámení v 6.30 pra−
covníky bazénu − bylo zjištěno
strana 6

vloupání do budovy. Příjezd na
místo, zajištění místa trest−
ného činu a přivolání PČR Dub−
ňany. Poskytnutí součinnosti
PČR.
23. 6. Dohled na přechodu pro
chodce v ulici Vítězná. Zajištění
průjezdu křižovatkou, řízení do−
pravy z důvodu protestu, který se
konal v Bzenci, kde došlo k blo−
kaci vozidel.
24. 6. Proveden výjezd na žádost
PČR Dubňany, kam oznámila paní
XX, že paní XY nechce pustit její
dceru z domu a zamkla ji v domě.
Po příjezdu na místo paní XY
slečnu z domu pustila a řekla, že
dlužnou částku po ní bude vymá−
hat. Jednalo se asi o 4 tisíce ko−
run.
25. 6. Přijetí oznámení od PČR
v 16.20, že na silnici směrem na
Hodonín došlo k dopravní ne−

hodě. Zajištění řízení dopravy do
příjezdu PČR Hodonín.
27. 6. Noční služba, kontrola okolí
obce a dohled nad mládeží z dů−
vodu ukončení školního roku. Vý−
jezd na zavolání občana, který si
stěžoval na hluk a zapalování ně−
jaké hořlavé látky na pozemní
komunikaci před barem Fanta.
Proveden výjezd v 3.20. Hlídkám
sděleno, že mladíky neznají, ale
o místní nejde.
28. 6. Provedení výjezdu v 19.20 na
žádost paní XX, která oznámila,
že ji syn napadá jak slovně, tak
fyzicky, a to tak, že ji uchopil pod
krkem a vyhrožoval zabitím. Poté
slovně vyhrožoval i svému brat−
rovi, že ho zabije a zlikviduje. Dále
po příchodu do bytu vytáhl odla−
movací pracovní nůž, zezadu ucho−
pil svoji matku, nůž držel v ruce
a opět ji vyhrožoval zabitím a zlik−
vidováním. Dále vyhrožoval, že
do rána byt vyhoří. Ke zranění
osob nedošlo. Hlídka OP syna
zadržela a vyzvala ho k vydání
zbraně, načež on nůž vydal. Pře−
dán PČR Dubňany a umístněn
do cely.
30. 6. Přijetí oznámení od paní XX,
že ji někdo v sobotu odcizil ze za−
hrady jízdní kolo.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008
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RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Radarová statistika
Překročení povolené rychlosti
vozidel vjíždějících do obce
v období 14.−27. 7. 2008 (14 dní)

Radar
„U Hájenky“

Počty vozidel
v obou směrech
Radar
„Na Milotice“

ČERVENEC 2008
1. 7. Kontrola pohybujících se dětí
v nočních hodinách. Přijetí stíž−
nosti na rychle jedoucí čtyřkolky
po obci.
2. 7. Nalezení poškozených značek
označujících ulice v obci.
4. 7. Přijetí oznámení, že za mateř−
skou školkou parkuje červené vo−
zidlo. Provedení kontroly osob
a vykázání majitele vozidla z les−
ního porostu, aby si jej přeparko−
val na veřejné parkoviště.
5. 7. Proveden výjezd na žádost paní
XY, která žádala konzultaci ve
věci napadení její dcery manže−
lem. Poučení osob, že se jedná
o návrhový přestupek, který musí
podat do KVP. Poučení, jak se mají
zachovat, když dojde k napadení
osob.
12. 7. Přijetí stížnosti v 03.40, že
v budově na Orelském dochází
k nadměrnému hluku a nedá se
spát. Proveden výjezd a upozor−
nění pořadatele narozenin na sní−
žení hlasitosti reprodukované
hudby a pozavírání oken.
13. 7. Přijetí oznámení v 23.15 o od−
cizení jízdního kola před hostin−
stvím D. Šupy. Kolo bylo umí−
stněné ve stojanu na kola, kde bylo
uzamčeno (!).
16. 7. Řízení dopravy s PČR v ulici
Dědina, kde došlo k poruše vodo−
vodního řadu. Odklon dopravy
směrem na Milotice.
Přijetí oznámení ve 20.00, že
v ulici Posvátná u mostku jsou ote−
vřené kanalizační poklopy. Prove−
den výjezd a nasazení poklopu.
Přijetí oznámení v 20.55 od paní
XY, že jí a rodinným příslušníkům
nadávají vulgárně její sousedi.
Proveden výjezd a poučení, že se
jedná o návrhový přestupek,
který je potřeba podat na KVP.
25. 7. Provedení sběru injekčních
stříkaček na hřišti Lišinovo. Při−
jetí oznámení v 15.10 hod. operač−
ního důstojníka PČR Hodonín, že
volala na tísňovou linku paní XY,
která oznámila, že jí syn sprostě
nadává a vyhrožuje pobitím,
jestli mu nedá 900 Kč. Po pří−
jezdu byl syn uklidněn a bylo mu
sděleno, že jestli bude matce vy−
hrožovat, může být vzat do cely.
Nato se syn uklidnil a paní XY
byla poučena, že v případě dal−
šího napadání nechť ihned při−
volá hlídku OP nebo PČR.

Po

14. 7. 2008

5 216

14 190

0 km/h

852

2,2

Út

15. 7. 2008

5 404

13 658

50 km/h

19 374

49,4

St

16. 7. 2008

5 292

13 869

55 km/h

11 807

30,1

Čt

17. 7. 2008

5 355

13 975

60 km/h

5 780

14,7

Pá

18. 7. 2008

5 509

14 201

70 km/h

1 148

2,9

So

19. 7. 2008

5 465

13 030

80 km/h

217

0,6

Ne

20. 7. 2008

4 378

11 581

90 km/h

56

0,1

Po

21. 7. 2008

5 394

13 946

100 km/h

18

0,0

Út

22. 7. 2008

5 673

13 651

Celkem:

39 252

100,0

St

23. 7. 2008

5 885

15 300

Čt

24. 7. 2008

5 430

13 843

0 km/h

47 624

65,8

Pá

25. 7. 2008

5 580

14 400

50 km/h

17 941

24,8

So

26. 7. 2008

5 041

12 267

55 km/h

5 164

7,1

Ne

27. 7. 2008

4 762

11 420

60 km/h

1 494

2,1

Denní průměr:

5 313

13 524

70 km/h

112

0,2

80 km/h

4

0,0

90 km/h

1

0,0

100 km/h

1

0,0

Celkem:

72 341

100,0

Statistika
vozidel

Dle příslibu SÚS a JMK bude
oprava silnice I. třídy v Petrově do−
končena do 30. 9. Původní termín byl
stanoven do 30. 11.

Počet vozidel
Vozidla
tj. %
jedoucích
rychlostí
větší jak
Radar „Na Milotice“

Radar „U Hájenky"

Ještě něco z ratíškovické dědiny
aneb dobré aj zlé
z V posledním červnovém týdnu
neznámí lumpové zcela poničili na
odpočívadle u železničního pře−
jezdu u býkárny kovovou tabuli
s mapou cyklostezek. O týden
později zde byla již podruhé zci−
zena značka „Zákaz vjezdu“.
z V prvním červencovém víkendu
nenechavka obecná ukradla na
staveništi bytovky (bývalá jídelna)
elektrický kabel k míchačce.
z V tentýž víkend neznámí kazisvěti
poničili u školky u lesa čtyři uka−
zatele s označením ulic.
z V noci z 16. na 17. července ne−
známý zločinec odkryl dva kana−
lizační poklopy v ulici Zbrodek.
z U revíru byl instalován třetí mě−
řič rychlosti, a to i se zařízením

vyhotovující statistické přehledy
průjezdnosti.
z Před hlavním vstupem do školy
byly instalovány dvě lavečky. Je−
jich pořízení bylo financováno
z dotace Nadace Via (Phillip Mor−
ris), kterou získali ratíškovičtí ju−
náci. Nadaci i junákům patří naše
poděkování.
RŠ
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Energetika

V

Fotovoltaická elektrárna
v katastru obce

červnu t.r. se konalo XIII. za−
sedání zastupitelstva obce. Je−
dním z bodů bylo projednání
Změny č. 1 územního plánu obce Ra−
tíškovice. Změna zahrnuje využití
území 10 ha pozemků na omezenou
průmyslovou výrobu v lokalitě u sil−
nice na Rohatec za lesní školkou
(naproti sběrného dvoru) pro umís−
tění fotovoltaických (solárních) pa−
nelů na výrobu elektrické energie.
K danému bodu se vedla vášnivá dis−
kuze. Část přítomných občanů poža−
dovala Změnu č. 1 neschválit, a to
z důvodů různých obav ze samot−
ných solárních panelů.
Nejprve chci připomenout, že
změna územního plánu není jedno−
duchý proces a její schválení probíhá
asi rok. Tak tomu bylo i v případě
změny č. 1. Nejprve se zastupitelstvo
obce (ZO) v červnu loňského roku se−
známilo se záměrem rady využít čás−
tečně neobdělávané území s nízkou
bonitou půdy pro fotovoltaiku a se
zájemcem o pozemky v dané loka−
litě. Na návrh rady ZO nedoporučilo
pozemky prodávat, ale pověřilo ve−
dení obce jednat o dlouhodobém pro−
nájmu. Tím bude zajištěna v budouc−
nosti možnost navrácení pozemků
k zemědělské výrobě či jinému účelu.
Na zářijovém zasedání ZO schvá−
lilo provedení změny č. 1 a pověřilo
starostu a místostarostu ke spolu−
práci s pořizovatelem změny v rámci
celého procesu. Na základě tohoto
rozhodnutí zpracovatel změny Ing.
arch. Ivo Kabeláč z Brna a její poři−
zovatel, Městský úřad v Hodoníně,
odbor rozvoje města, zahájil pat−
řičné úkony dané zákonem o územ−
ním plánování a stavebním řádu.
Kladné stanovisko ke změně dala
i stavební komise rady obce.
V listopadu 2007 bylo ZO sezná−
meno s návrhem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky pro vybudování solár−
ního systému.
V lednu tohoto roku MěÚ Hodonín,
odbor rozvoje města, předložil ZO ke
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K rozloze stavby
a jejímu umístění
příslušné dotčené or−
gány neměly připo−
mínek a zastupitel−
stvo obce je většinou
schválilo. Jsem si ale
dobře vědom, že ne
každému občanovi se
stavba tohoto druhu
líbí a nemusí s ní souhlasit.
Dále zazněly poznámky ke kom−
petentnosti členů zastupitelstva.
Každý člen zastupitelstva by měl
hlasovat podle svého nejlepšího svě−
domí a podle toho, co si myslí, že je
v dané situaci nejvýhodnější pro obec
a její občany. K tomu také od nich
dostal při volbách mandát. Měl by si
být vědom odpovědnosti při rozho−
dování a dopadu svého rozhodnutí.
Myslím si, že tak ke svému man−
dátu přistupují i členové zastupitel−
stva naší obce. Ročně děláme de−

schválení návrh zadání změny č. 1,
a to na základě výsledků projednání
návrhu s dotčenými orgány a ostat−
ními známými účastníky, včetně
životního prostředí JMK, které pro−
běhlo v měsíci listopadu a prosinci.
Zadání změny č. 1 bylo schváleno
všemi přítomnými členy ZO bez při−
pomínek.
Na začátku března proběhlo spo−
lečné jednání o návrhu změny č. 1
na MěÚ v Hodoníně. Dotčené or−
gány a sousední obce mohly uplat−
nit připomínky do konce měsíce.
V červnu MěÚ
Hodonín, odbor
rozvoje města,
předložil ZO ke
schválení návrh
na vydání změny
č. 1 po předcho−
zím měsíčním
vyvěšení u pořizo−
vatele, v obci a ve−
řejném projed−
nání dne 4. 6.
2008 na OÚ v Ra−
tíškovicích. ZO
změnu č. 1 ná−
sledně schválilo,
na již v úvodu
zmiňovaném zasedání 25. června,
deseti hlasy, dva členové ZO se zdr−
želi a dva byli proti.
K připomínkám občanů na jed−
nání zastupitelstva uvádím následu−
jící:
Fotovoltaické panely nemají nega−
tivní vliv na životní prostředí ani na
člověka. To je vyjádření kompetent−
ních orgánů při dlouhém procesu
schvalování. Tedy nejsou hlučné,
nemají vliv na klima a nezpůsobují
nemoci. Zákon o posuzování vlivu na
životní prostředí předepisuje vyjme−
novaným stavbám doložit stano−
visko odborníků k jejich vlivu na
životní prostředí, které je pak posu−
zováno při schvalování stavby. Tento
zákon fotovoltaiku neuvádí právě
z důvodu jejího bezproblémového
chodu vůči životnímu prostředí.

sítky rozhodnutí – schvalujeme
rozpočty, investice, prodáváme a na−
kupujeme pozemky, schvalujeme
územní plán, jeho změny, další
a další rozhodnutí. Tím samozřejmě
ovlivňujeme dění v obci a její chod
na dlouhá léta dopředu. Divím se, že
někteří občané tuto skutečnost zjis−
tili až na červnovém zasedání. Roz−
hodnutí o změně územního plánu
č. 1 je opřeno o téměř roční projed−
návání.
Další připomínky byly vzneseny
ke kvalitě smlouvy o smlouvě bu−
doucí a k výši příjmu pro obec z ná−
jmu pozemků. Nyní se přistupuje
k podpisu samotné smlouvy, která
bude znovu projednána s právní−
kem. Firma SANERGIE, a. s., dle
vyjádření přítomného zástupce na
červnovém jednání, se případným
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Návštěva

změnám a doplněním ve smlouvě
nebrání.
Nesouhlasím také s názorem, že
občané nebyli dostatečně informo−
váni o schvalované změně. Pravi−
delné informování občanů zajišťuje
obecní úřad prostřednictvím roz−
hlasu, kabelové televize, úřední
desky, webových stránek a dvou−
měsíčníku Zvon. V daném případě
ještě občany informoval Městský
úřad v Hodoníně opakovaným vy−

věšením na úřední desce v Ratíško−
vicích a Hodoníně, s možností pří−
stupu přes internet.
Podle mého názoru je nejvýhod−
nější pro občana (v případě jeho
opravdového zájmu o dění v obci)
navštěvovat zasedání ZO. Pokud mu
to čas nedovoluje, tak pravidelně sle−
dovat informační média obce. Samo−
zřejmě má možnost přímé informace
u mne nebo místostarosty, a to telefo−
nicky, emailem nebo osobně.

Dobří holubi
se vracejí...

P

řišly dne 24. června na radnici,
aby z rukou starosty a za účasti
členů Rady obce Ratíškovice při−
jaly ocenění za celoživotní práci ve
prospěch rozvoje české, moravské
a slovenské kultury i za propagaci
ratíškovické kultury v Americe.
Ona – devadesátiletá občanka Spo−
jených států amerických, paní He−
len Zemek Baine a její sedmdesá−
tiletá dcera, Helen Baine Cince−
beaux. Ženy, jejichž kořeny předků
se nacházejí v Ratíškovicích.
Zatímco často druzí v tomto věku
myslí na svůj konec a připravují si
místo svého posledního odpočinku,
obě již příští den ve čtyři hodiny ráno
odjížděly z Ratíškovic do Brna a od−
tud letadlem na vídeňské letiště,
aby zde přijaly americké turisty, od−
vezly je na Slovensko k prohlídce
jeho přírodních krás a návštěvě ně−
kterých středisek slovenské lidové
kultury. Neustále v pohybu.
Paní Helen Zemek Baine – to jmé−
no získala svým sňatkem s Litevcem,
rovněž vystěhovalcem − drobná žena
moudrých, bystrých očí, v nichž se
zračí životní zkušenost a vyrovna−
nost člověka, kterému se nic nedo−
stalo zadarmo a který o životě leda−
cos ví. Po svém letošním lednovém
pobytu v Piešťanech, kde v kruhu
svých známých, více jak stovky
umělců a představitelů různých kul−
turních institucí, včetně Matice slo−
venské, oslavila v jednom reprezen−
tačním sále lázní své devadesátiny,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

na něž jsem byl z Plzně pozván i já,
mi zanedlouho napsala z New Yor−
ku, krátce poté z Los Angeles z Kali−
fornie, nato z jiného státu Ameriky.
V letadle více než doma.
Paní Helen Baine Cincebeaux – co
se postavy týká, opak své matky.
Plnoštíhlá, s krásným, upřímným
úsměvem ve tváři, zuby jak z rekla−
my, vlídné, vstřícné oči, neustále
zvídavá, s fotoaparátem v ruce. Žena
univerzitního vzdělání − etnografka.
Ředitelka a zároveň editorka ame−
rického časopisu „Krásná Morava“,
seznamující zejména s moravskou
a slovenskou lidovou kulturou. V něm
se v kalendáři kulturních akcí, or−
ganizovaných Čechoameričany v jed−
notlivých státech USA dozvíte o ter−
mínech jejich setkávání a žasnete,
kolik jich ještě dnes v průběhu roku
na tomto území probíhá, kde všude
se ještě hlásí ke svému etnickému
původu. Vždyť teoreticky, podle dáv−
ných asimilačních předpokladů, by
tomu již dávno nemělo být…
Život bývalých ratíškovických vy−
stěhovalců, žijících v Americe, obě
znají dobře. Bez idealizace, ale i bez
podceňování. Ví, jak to v Americe
chodí. Všude je chléb o dvou kůr−
kách, ale tam je tvrdší. Žádné ulej−
vání!
Již před desetiletími si nechali
zemřelým genealogem Vojtěchem
Holcmanem ze Skoronic zpracovat
historii rodu Zemků. První z nich,
lépe řečeno jeden z mnoha větví
rodu, přišel z Vacenovic do Ratíško−

Na závěr mého článku tlumočím
nabídku firmy SANERGIE, a. s., na
prohlídku provozované fotovoltaické
elektrárny v Dubňanech. Zájemci se
mohou hlásit do konce měsíce srpna
na OÚ v Ratíškovicích u paní Ho−
lečkové. Termín prohlídky bude sta−
noven na začátek měsíce září. Do−
pravu zajistí firma.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
V Ratíškovicích, dne 31. 7. 2008

vic po roce 1850 a zde se oženil. Sta−
řeček paní Helen Zemek Baine − Pa−
vel Zemek, bydlící kdysi v Ratíško−
vicích na čísle 186, nacházejícím se
před svým zbouráním naproti re−
staurace „U Klimešů“, se do Ame−
riky odstěhoval i se svým synem
− rovněž Pavlem již v první vlně hro−
madného ratíškovického vystěhova−
lectví, t.j. v období mezi rokem 1900−
−1914. Druhá vlna pak probíhala po
skončení 1. světové války, tj. od roku
1920−1929, tj. až do vypuknutí svě−
tové hospodářské krize.
Ale již začátkem 20. let 20. století
začínali ratíškovičtí vystěhovalci
posílat z Ameriky příbuzným peníze
na stavbu nových domů a ulic. Kde
tyto domy byly postaveny, si Ratíš−
kovičtí pojmenovali na „Americkú
ulicu“. (Podle písemné informace,
zaslané v roce 1990 autoru článku
do Plzně devadesátiletým Františ−
kem Burešem – varhaníkem, Roha−
tecká č. 424, šlo o tyto domy: první
dva, č. 355 a 356 byly postaveny
v roce 1921. Následovaly domy
č. 373, 376, 377. Jako poslední byl
v roce 1926 postaven dům č. 412
a rodný dům Františka Nesvadby –
Fotika.)
Nikdo již přesně nezjistí důvody,
proč se Pavel Zemek starší po 1. svě−
tové válce z Ameriky do Ratíškovic
vrátil a syn v ní zůstal. Tomu se tam
v roce 1917 narodila dcera Helen.
Skutečností zůstává, že Pavel Zemek
starší byl po svém návratu z Ame−
riky v Ratíškovicích v roce 1923 zvo−
len i starostou obce a zanedlouho
poté – rovněž ne ze zcela objasně−
ných důvodů – náhle obec opustil
a vrátil se do Ameriky za synem, kde
pak i zemřel.
Ale dobří holubi se vracejí, a tak
tomu bylo i s jeho potomky, vnu−
čkou paní Helen Zemek Baine a její
dcerou, paní Helen Baine Cince−
beaux. Cestu zpět, do Ratíškovic, do
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rodiny potomků rodu Zemků, rodině
Šlahunků, jim do srdce otevřela je−
jich teta, Anna Zemek Husak, bydlící
v Dearbornu, stát Michigan, svým
vyprávěním o svém prožitém mládí
v Ratíškovicích. Odtud si přivezla
nejen svůj vlastnoručně vyšitý kroj,
ale i vzpomínky na život dědečka
a pradědečka Pavla Zemka staršího.
O tom, jak již od dvanácti let praco−
val jako sezónní dělník v rohateckém
cukrovaru, založeném již v roce 1863,
jak celou zimu v rodině jedli jen
brambory a na nic více nebylo. Pro−
tože neměl na cestu do Ameriky pe−
níze − na zaplacení lodního lístku,
musel za převoz přes Atlantik na
zádi plující lodi celou cestu házet uhlí
pro nenasytnou parní kotelnu. Unikl
tím nejen narukování do rakouské
armády, ale i 1. světové válce.
Po čase si v Americe ve státě Ar−
kansas zakoupil pozemek, na kte−
rém chtěl sám farmařit. Ale to se mu
nedařilo, tak jej prodal. Tři měsíce
předtím, než na něm byla objevena
nafta. Odstěhoval se pak – kam? No
přece do Binghamtonu, mezi zde hro−
madně usazené Ratíškovické. Kou−
pil si ovocnou farmu, ale ta léta ne−
byla pro pěstování ovoce v tomto
celkově drsném klimatu příznivá
a zkrachoval. Tak skončil tam, kde
většina Ratíškovických. V tehdy svě−
toznámé obuvnické továrně pana
Johnsona – v Johnson City, na skok
od Binghamtonu.
Dodnes na něj, majitele tehdy svě−
toznámé obuvnické firmy, mnozí bý−
valí Ratíškovičtí v dobrém vzpomí−
nají. Aby ne! Již v té době – krátce
poté, co pan Edison vynalezl elektric−
kou žárovku, bylo Johnson City
osvětleno, v jeho továrně za laciný
peníz pro zaměstnance zřízeno zá−
vodní stravování (v průběhu jedné
hodiny bylo obslouženo až tisíc za−
městnanců). Spolu s veřejnou kni−
hovnou, veřejnými lázněmi a jinými
sociálními službami tak byl již v té
době vytvořen moderní průmyslový
komplex, s péčí o lidské zdroje na tu
dobu i v Americe neobvyklou. Ale
základem Johnsonova ekonomic−
kého úspěchu bylo především zave−
dení Fordova automobilového výrob−
ního systému do obuvnické výroby.
Výroby, rozkládající výrobní proces
na množství jednoduchých pracov−
ních úkonů s množstvím strojů u bě−
žícího pásu, které mohl po krátkém
zapracování obsluhovat i nekvalifi−
kovaný dělník. Výsledkem takto
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uspořádané organizace výroby bylo
obrovské zvýšení produktivity práce
a možnost snížení ceny hotového
výrobku – obuvi.
Tomáš Baťa, zakladatel rodinné
obuvnické dynastie, v té době te−
prve uvažující nad cestou, kterou se
bude ubírat, velmi rychle pochopil,
kam se má chodit učit. Převzal tento
celý výrobní systém z Ameriky.
Když se po čase zeptali Pavla
Zemka staršího, zda se mu znovu ne−
stýská po Ratíškovicích, prý jim od−
povídal: „Ne, vždyť je tu polovina
naší vesnice!“ Měl − či neměl pravdu?
Na tuto otázku známe celkem
přesnou odpověď. Díky Antonínu
Uhlíkovi (1912−1977), významnému
ratíškovickému rodákovi, vynikající
osobnosti, který nám po sobě zane−
chal zpracovaný „Abecední seznam
krajanů, vystěhovalých do ciziny“.
Podle tohoto seznamu se z Ratíško−
vic odstěhovalo mezi roky 1900−1930
následující počet obyvatel:
Amerika ..................................276
Uruquay ...................................... 4
Argentina ..................................25
Austrálie ..................................... 3
Kanada ......................................12
Venezuela ................................... 1
SSSR............................................ 7
Jeho seznam obsahuje nejen po−
čet emigrantů, ale i další údaje:
jméno a příjmení, u ženského po−
hlaví příjmení za svobodna, rok na−
rození, rok úmrtí, místo vystěhování
a stávající bydliště. (Vlastní jej jeho
dcera Ludmila Uhlíková−Kouřilová,
Ratíškovice, Zelničky, č .p. 1071.) Šlo
především o emigraci sociální, z dů−
vodů nezaměstnanosti.

Obec má navíc to štěstí, že se v ní
zachovaly emigrující rodinou Ko−
tásků z Ameriky Kotáskům do Ra−
tíškovic zaslané „Dějiny binghamton−
ských Slovákov za dobu štyridsať ro−
kov“ (1879−1919.), objasňují začátky
vzniku městečka Binghamton, podíl
Slováků jako etnické skupiny na jeho
rozvoji, ale především i jmenovitou
kulturní činnost ratíškovických vy−
stěhovalců, přicházejících v první
vlně vystěhovalectví do tohoto měs−
tečka. Bylo tehdy kolem sebe obklo−
peno nově vznikajícími průmyslovými
satelity Endicott, Endwell a Johnson
City, kam se za prací dojíždělo. Nyní
jsou již všechny části spojené. V této
publikaci jsou zachycena i jména Ra−
tíškovických, kteří se dali v okolí Bing−
hamtonu na farmaření. (Nyní ve vlast−
nictví Vojtěcha Kotáska, Ratíškovice,
Rohatecká, č. p. 424.)
Teprve nyní, po stu letech, bylo
ratíškovickými autory přistoupeno
k podrobnějšímu zpracování „Dějin
ratíškovického vystěhovalectví do
Ameriky“. Jejich součástí bude −
mimo popsání osudů některých dal−
ších ratíškovických vystěhovalec−
kých rodů − i podrobnější popis
osudu rodu Zemků, do nějž patří
i dvě americké občanky, paní Helen
Zemek Baine a její dcera, paní He−
len Baine Cincebeaux. Obě nyní
bydlí ve státě New York, v němž se
nachází i okres Broome a město
Binghamton. To pro svou lásku
k místu, odkud jejich předkové po−
cházeli. Ocenění, kterého se jim do−
stalo od Rady obce Ratíškovice – pře−
dání pamětní pečeti, si svou minulou
i přítomnou prací plně zaslouží.
PhDr. Miroslav Dekař
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Příroda

Borové lesy

Moravské Sahary

Odkaz Jana Bedřicha Bechtela
(* 1800 − † 1868)
esy okolo Ratíškovic... Každému
se asi vybaví borovice, v létě
suchá tráva se spoustou spada−
ných šišek a na podzim máslenky
a suchohříbky. Kdo ale někdy viděl
staré mapy, nenajde borovici na
žádné z nich. Na Fabriciově mapě
Moravy z r. 1569 a ještě i na Komen−
ského mapě z roku 1680 jsou v okolí
zakresleny listnaté lesy s duby
a tomu také odpovídá pojmenování
„Hodonínská Dúbrava“, které nám
z těch dob zůstalo dodnes. Kam se
tyto listnáče poděly a kdo má zásluhu
na dnešní podobě krajiny, kterou na−
zýváme „Moravskou Saharou“?
Oblast vátých písků Moravské
Sahary má rozlohu asi 6500 ha
a podle laboratorních rozborů je s ní
složením shodná pouze nejsušší
poušť na světě – asijská Gobi. Zku−
šební vrty, které se v okolí oblasti
prováděly asi před 25 lety, proká−
zaly 60 m mocnou vrstvu písku, která
se od Moravy snižuje směrem
ke svým hranicím na okraji Vracova.
Po lesnické stránce je podle pěstební
bonity půdy tato oblast nejchudší
v republice a mnohdy je velkým umě−
ním vypěstovat nový les.
Původním lesem až do přelomu
17. a 18. století byla doubrava, její
poslední zbytky najdeme kolem Mo−
ravy; známý je Žilkův dub na Lit−
neru a dva mohutné míjíme také při
cestě z Ratíškovic na Rúdník. Lesní
pastvou a hrabáním steliva došlo
v 18. století k rozsáhlému odlesnění
a vznikly otevřené plochy, kde pí−
sečné bouře postupně vytvořily duny.
K obnově nedošlo, protože byla fi−
nančně a časově náročná. Také les−
nický kádr v té době nebyl na takové
úrovni, aby si s takovou náročnou
situací dokázal poradit.
Jediný, kdo se v té době tomuto
problému dokázal (i když zprvu ne−
úspěšně) postavit, byl německý les−
ník Jan Bedřich Bechtel. Narodil
se 11. září 1800 v německém Han−
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nau. Po ukončení všeobecného vzdě−
lání se rozhodl věnovat se lesnictví,
v roce 1818 obdržel od hessenského
lesního úřadu výuční list a byl odve−
len ke gardovému praporu myslivců.
Na vojně sloužil jako „polní myslivec“
a v roce 1820 absolvoval kurfiřtské
hessenské lesnické učiliště ve Fuldě.
V té době (roku 1823) zakoupila
hraběnka Reichenbachová bzenecké
panství a Bechtel byl vyzván hessen−
ským lesním úřadem, aby se odebral
na vzdálenou Moravu a odhadl cenu
lesů bzeneckého panství. Odcestoval
4. prosince 1823, provedl žádaný
odhad a ve svých zápiscích napsal,
že jsou zcela zdevastovány neuváže−
nou těžbou. Bzenecká hraběnka jej
proto jmenovala nadlesním a požá−
dala o pokus obnovy lesa. To se mu
během následujících 25 let také po−
dařilo.
Zkoumal složení místní půdy a zva−
žoval, jestli stačí potřebné živiny
a vlhkost pro růst nového lesa. Po−
měrům pouště odpovídala pouze bo−
rovice. První pokusy, které udělal,
nebyly moc úspěšné. Od místních ob−
chodníků skupoval semena nezná−
mého původu a pokoušel se o novou
výsadbu. Mladé stromky z první kul−
tury byly zakrslé a pokřivené, a tedy
nevhodné pro další výsadbu. Zřídil
proto režijní luštírnu semene a sa−
mosběr šišek kvalitních borovic
z blízkého okolí; později založil škol−
ku, kde pěstoval vlastní sazenice, ji−
miž zalesňoval největší část steril−
ních písčin. Do připravené půdy se
do jednotlivých řad vysazovaly od−
měřováním podle provázků jedno−
leté semenáčky borovice, většinou
pomocí tzv. polaření. Půdu rozdělil
na menší celky, které odevzdal ne−
majetným lidem. Ti si zde prvním ro−
kem vysazovali brambory, druhý rok
se společně se sazenicemi stromků
selo žito, které půdu tolik nevysilo−
valo, a třetí rok se někdy ještě pro
potlačení zbytků trávy a buřeně vy−
sazovaly mezi řádky borovic bram−
bory či kukuřice. Za to byli lidé po−

vinni kypřit i půdu mezi mladými
sosnami. Ušetřila se tím režie za
obdělávání, půda byla provzduš−
něna a zbavena plevele. Brambory
svým stínem udržovaly vlhkost nad
mladými stromky během horkého
suchého léta a nedocházelo k oslu−
nění a oschnutí kořenů semenáčků.
Tam, kde byly vhodné podmínky,
byla s borovicí vysazována střídavě
i bříza.
Ačkoliv byl ve své práci úspěšný
a jeho postup byl nový, ozývaly se
proti němu hlasy, které hájily sta−
rou zásadu nehýbat půdou, náchyl−
nou k pohybu, a starat se o její upev−
nění hustým porostem. Lesní inspek−
tor Bechtel hájil svou metodu také
z hlediska ekonomiky výsledků
v prvním čtvrtstoletí. V letech 1825−
−1848 bylo nově zalesněno 3 377 ha
a vylepšeno 4 751 ha lesa. Přitom
bylo spotřebováno 476,5 měřic ža−
ludů, 2 552 funtů břízy (funt =
408,233 g), 29 f olše, 26 813 f boro−
vice a 2 395 f modřínu. Sazenic bylo
vysazeno: dubu 18 642, břízy 115 565,
olše 57 639, topolu 2 840, borovice
4 501 383, modřínu 6 876 a smrku
2 100. Přitom bylo vykopáno 67 669
sáhů hraničních a ochranných pří−
kopů (1 sáh = 1,793 m), 16 765 sáhů
svodnic. Při zalesňování bylo použito
semene za 50 685 zlatých a práce si
vyžádala 34 989 dnů lesních dělníků,
2 892 dnů potažních, 2 326 dnů ci−
zích dělníků. Po odečtení nákladů na
obnovu lesa byl čistý zisk 104 586
zlatých. Bechtel se tak stal autorem
úspěšného zalesňování vátých písků
prostokořennými sazenicemi borovi−
ce, a to se pak stalo východiskem pro
velkoplošné zalesňování písčin.
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Rozloučení

Bechtel se zúčastňoval veškerých
akcí podnikaných nejprve v rámci
lesnické sekce c. k. moravsko−slez−
ské společnosti a přispíval do ně−
meckých lesnických časopisů řadou
příspěvků týkajících se výsadby
a pěstování lesa.
V roce 1848 byl ve Vídni svolán
první agrární sněm, kterého se Bech−
tel zúčastnil v deputaci šesti Mora−
vanů jako jediný lesník. Byl také čle−
nem Říšského lesnického spolku.
Jeho velký význam je i v budování
moderního odborného lesnického
školství na Moravě.
Koncem roku 1852 přicházejí ne−
shody se správcem velkostatku,
Bechtel odchází do Brna a věnuje
se převážně inspekční činnosti mo−
ravských statků a odborného škol−
ství.
Po smrti své manželky v roce 1865
se vzdal inspekční činnosti na Mo−
ravě a přesídlil do Vídně ke své ovdo−
vělé dceři. Zde pracoval v direkto−
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své stati píše: „Lesy, založené lesním
inspektorem Bechtelem a jeho násle−
dovníky, se staly dobrodiním celého
kraje. Slouží svým dřevem v řadě
místních i okolních průmyslových
odvětví a živnostenských podniků,
soukromým potřebám, obecnému
prospěchu a přispívají nemalou mě−
rou k malebnosti druhdy pustého
kraje. Obyvatelstvo nachází v nich
obživu, osvěžení a zdravé, prysky−
řicí prosycené ovzduší.....Zkrátka pří−
roda se bohatě odměnila za poda−
nou jí pomocnou ruku.“
Když se vydáte pěšky či na kole
od ratíškovské Panenky Marie krás−
nou lesní cestou až k bzeneckému
nádraží, poblíž kterého stojí Bechte−
lův památník, můžete se o tom pře−
svědčit sami.
Irena Bařinová

Opožděně děkuji p. Jaroslavě Kun−
dratové za výlet a lesnickou před−
nášku u Bechtelova památníku,
které zorganizovala v červenci 2006.

Stařenko,
sbohem

ět roků před zahájením První
světové války 19. září 1909
chystal v Ratíškovicích ševc
Josef Toman kolébku, do níž položil
děvčátko narozené jeho manželce Jo−
sefě, rodem Kordulové, pokřtěné
jménem Žofie. Bylá pátá ze šesti
žijících dětí a když k tomu připočí−
táme válečné útrapy, tak je nasnadě,
že mládí moc rozmařilé neměla. Ro−
dina potřebovala každou korunu,
proto po vychození základní školy,
kterou měla přes ulici, nastoupila do
cihelny.
Další dvě devítky měl její vý−
znamný den 19. října roku 1930.
Tehdy požehnal jí a dělníku z Té−
rovky Metoději Šupálkovi tehdejší
duchovní správce Richard Svoboda
na začátku společné životní cesty.
Šestkrát chystali peřinku a povi−
jan pro šest děvčat, ale Terezku
a Lidušku brzo vrátili do Boží ná−
ruče, a tak nevěsty vypravovaly jen
čtyři – Marii, Hedviku, Žofii a Jo−
žinu.
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riální radě Říšského lesnického
spolku. Zemřel 19. srpna 1868 v Ne−
ustif am Walde u Vídně.
U příležitosti sjezdu moravského
lesnictva v roce 1906 v Hodoníně
byla památka velkého zalesňovatele
uctěna zbudováním památníku
v bzeneckých lesích. Na nevysokém
obelisku je z jedné strany vytesán
znak novodobého lesnictví – sekera
s rýčem a tesákem, jež jsou svázány
stuhou a ověnčeny dubovými rato−
lestmi. 1823−1853 jsou léta působ−
nosti na „Moravské Sahaře“ a 30. 7.
1906 je datum odhalení pomníku.
Na druhé straně obelisku je česko−
−německý nápis: „Památce veleza−
sloužilého zakladatele těchto lesů
lesního inspektora Jana Bedřicha
Bechtela věnuje Moravsko−slezský
lesnický spolek“.
Ve zlínském týdeníku Svět, vyda−
ném 29. 6. 1942, je vzpomínka na
zakladatele okolních lesů Jana Bed−
řicha Bechtela. Její autor v závěru

Když byla nejmladší trochu
větší, tak nastoupila paní Žofie
do JZD a v rostlinné výrobě to
neměla jednoduché. Častokrát
celá rodina pomáhala na tálcích
cukrové řepy a přesto výplata
bývala minimální. Když už
v důchodě brigádničila, tak
v čokoládce brala „tóóólik pe−
něz“, „tááákú výpuatu“!
Práci na poli měla nějak vro−
zenou. Mladší už si rovnali
záda, ale jí dřina v předklonu
jakoby ani nevadila. A ta vita−
lita! Když jí sousedky vyčítaly, že
v devadesáti letech jde s motykou na
pole, tak tam šla ještě za tmy a než
ostatní vstávali, ona už byla doma.
A do pola sa moselo chodit – „né
tedy, kdy sa chtělo, ale tedy, kdy sa
moselo.“ A při dobré úrodě jen do−
mácí pochvalovala, jak stihli agro−
technické lhůty.
Dostalo se jí i dalšího vzácného
daru − paměti. Byla neocenitelnou
identifikátorkou osob na fotografiích,

shromažďovaných manželi Bařino−
vými i Josefem Nedvědickým. A její
básničky, přání i písničky, ty prostě
neměly chybu. Je skutečně něco
těžko představitelného, že maminka
přednáší bez breptu celostránkové
vinšování dceři na „zlaté svatbě“!!!
Když se 30. května letošního roku
sešlo na čtyřicet příslušníků rodu
Šupálků, byla sice v pojízdném
křesle, ale s každým si povykládala,
každého poznala. Na svátek sv. Anny
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

(26. 7.) ji přišel navštívit starosta
obce ing. Josef Uhlík, kterého přiví−
tala písničkou „Máme starostu, muža
vzácného…“ a v neděli ji pak přišly
navštívit dcery, a to vroucně zpívala
„Láskou hoří k Tobě…“.
Ve vínku měla i mateřskou lásku,
a nejen tu babičkovskou, prababič−
kovskou, i tu pra pra, protože jen
málokteré vnouče či pravnouče ne−
hlídala nebo nepomáhala vychová−
vat. A vnoučat bylo 10, pravnoučat
16 a prapravnoučata 2.
Byly vzpomenuty devítky a ty
měla asi souzené, protože 29. čer−
vence nás naše nejstarší občanka,
paní Žofie Šupálková, předešla na
cestě k Věčnosti ve věku nedožitých
99 let. (Těch devítek je tedy 9!!!).
Stařenko, děkujeme a budeme
vzpomínat jen v dobrém. Budete
nám chybět a my budeme jen litovat
toho, že jsme si těch moudrostí ne−
zaznamenali více. (Jméno Žofie po−
chází z řeckého slova sofia – moud−
rost, moudrá, vědění či věda).

Mykologie

Vašek Koplík

Poslední návštěva

J

e sobota ráno. Chystám se na ná−
vštěvu, kterou už nesmím odklá−
dat. Od rodiny stařenky Šupál−
kové, nejstarší občanky naší obce,
vím, že na tom není dobře. Jdu bez
ohlášení.
Vítá mě opatrovatelka, vnučka
Šárka. Na návštěvě je také nejstarší
dcera Marie. Na první pohled je vi−
dět, že stařenka chřadne, už je jak vě−
chýtek, ale poznává mě bezpečně. Pro−
hodíme pár vět. Při řeči vzpomenu, že
dnes je 26. července, svaté Anny. Hned
reaguje a říká: „To začala 1. světová
válka“ (encyklopedie píše − 23. 7. dalo
Rakousko−Uhersko Srbsku nesplni−
telné ultimátum a 28. 7. mu vyhlásilo
válku). Ta výborná paměť byla pro ni
příznačná po celý život.
Měl jsem tu čest zažít stařenku
několikrát „v akci“. Nikdy nezapo−
menu na dva její básnické výstupy

při obřadech zlaté svatby. Před šesti
roky vinšovala manželům Grufíko−
vým a loni dceři Hedvice. Stoupla si
před oslavence a od srdce, procítěně,
přednesla zpaměti snad 15 slok bás−
ničky.
Při návštěvě taky došlo na zpívání.
Když začala notovat písničku, slzy
jsme neudrželi. Při vykládání o zá−
řijové oslavě 99tých narozenin nebo
příští rok, o stovce, jen poznamená:
„Jak to Pán Bůh zařídí, tak to bude“.
Mastím prokřehlé ruky a myslím
na to, kolik dřiny jich potkalo za celý
život. Modlíme se, křížek na čelo
a loučení: „S Pánem Bohem, teti!“ Tu−
ším, že slib, který jsem jí dával opa−
kovaně při předcházejících návště−
vách, nesplním. Už spolu 19. září
2009 nepojedeme po Raťkách v ko−
čáře taženém koňmi.
Josef Uhlík

Mediální hvězda
hřib rubínový

R

ozruch ve sdělovacích prostřed−
cích způsobil nález plodnice hři−
bu (měďovníku) rubínového,
a tak několik informací o této myko−
logické raritě.
Podle nejnovějších informací (Čer−
vený seznam hub [makromycétů]
České republiky 2006) patří les
v okolí Ratíškovic mezi šest význam−
ných lokalit v naší republice, kde se
našel hřib rubínový, jehož slovenský
název je rubínovec obyčajný, a který
má označení EN (endangered) − ohro−
žený. Červená kniha ohrožených
a vzácných druhů SR a ČR z roku
1996 uvádí lokality tři.
Je to drobnější houba, klobouk má
průměr 2,5−6,0 cm, třeň, nožka má
tu samou délku a sílu 1−2 cm. Vy−
značuje se karmínově červenými
rourkami a od toho asi vzniklo to
pojmenování. Vůně i chuť dužiny
je slabě pryskyřičná, a tak díky
vzácnosti výskytu, velikosti i chuti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

nemá žádné kuchyňské
využití.
Je chráněný i u našich
východních sousedů a jed−
nu plodnici si tam cení na
1100 Sk. O jeho jedineč−
nosti svědčí i to, že není
zobrazen a není o něm
žádná zmínka v největším
jednosvazkovém atlase
hub na světě autorů Ladislava Ha−
gary, Vladimíra Antonína a Jiřího
Bajera − Velký atlas hub 2005.
Hřib má tři bratry, jeden se našel
na Slovensku, rourky má zbarvené
do malinové barvy a má název hřib
(měďovník) malinový po slovensky
měďovec rubínový. Druhý nachá−
zíme i v okolních lesích, je skořicově
hnědý, silně pálivý a od toho pochází
i jeho jméno hřib peprný, který se
někdy opatrně přidává do jídla jen
jako koření místo pepře. Název tře−
tího − hřib hořký naznačuje, že není

k jídlu a také není nikde zmínka
o tom, že by se území ČR našel.
Jedna polovina usušené plodnice
(exikát) skončí s popisem místa a nad−
mořské výšky v depozitáři brněn−
ského muzea jako doklad a důkaz
o nálezu i jako objekt zkoumání, a ta
druhá putuje na sever Čech k vítězi
populární televizní soutěže 10x od−
pověz Josefu Šutarovi, specialistovi
přes „červené hřiby“ vlastnícího více
jak 5300 položek, který si 11. čer−
vence řadu položek odvezl i z našich
lesů.
Vašek Koplík
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Skauti

Junák

informuje
Hřib kavkazský

Pozvánka
na houby

D

ny 20. až 22. září budou mít
ve svých diářích, kalendářích
i upomínkách mobilních te−
lefonů poznačeny nejen milov−
níci přírody a tajemných plodů
lesa (hub), ale i místo konání −
hasičskou zbrojnici.
To se už po XXVIII. sejdou na
výstavě hub, pořádané ratíškovic−
kými houbaři a mykology ama−
téry, která bude významná tím,
že to bude 30 roků, co jsou vý−
stavy – přehlídky toho, co v dané
době v lese roste – pořádány.
Na tu letošní chystají pořada−
telé přehled o těch, co byly, kore−
spondenční lístek s přítiskem, na
němž je hřib kavkazský, který byl
pojmenován Boletus caucasicus
podle místa nálezu na Kavkazu
v roce 1947, a rovněž známky
s kuponem k jubileu. V sobotu
a v neděli bude případným zájem−
cům určovat jejich úlovky pracov−
ník brněnské houbařské poradny
pan Alois Vágner.
Pro dárce nejhmotnější jedlé
houby je připravena odměna.
Minulý rok si houbařský koš od−
vezla do Vacenovic paní Irena
Setínská za trstnatec lupenitý
vážící 7 400 g.
Šak sa dojdite podívat, a to v:
sobotu
12.00 −18.00
neděli
9.00 −18.00
pondělí
9.00 −14.00
Vašek Koplík
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Neckyáda na Jezérku 2008 (neděle 22. 6. 2008)
byla letos spojena se Sportovním odpolednem pro všechny III

Raftovačka
(neděle 29. 6. 2008)
Toť název zbrusu nové akce JU−
NÁKA Ratíškovice. Jednalo se o jed−
noduchý závod max. šestičlenných
posádek na čas v přeplutí Hliníku
na šíř tam a zpět na přistavených
raftech. Přihlásilo se 9 družstev
a časy byly více než dobré, a to v roz−
pětí 3:03 − 3:38 min.
Organizováním této akce jsme sle−
dovali několik cílů:

z veřejné pokřtění dvou vloni zakou−
pených raftů (z grantu od firmy
MND Hodonín)
z netradiční zahájení letních prázd−
nin
z oživení lokality Hliník, která je
podle našeho názoru neprávem
opomíjena
z zapojení do veřejného dění co nej−
více lidí, hlavně dospělých.
Zdá se, že všechny naše cíle byly
splněny a akce zvaná Raftovačka se
dočká mnoha repríz.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Rodinný tábor
Nová Ves 2008
aneb „rodinný skauting“
letos již potřetí!
Letošní zajímavé akce mimo tra−
diční táborové ohně, hry, vycházky,
brodění v řece, soutěže, spaní ve
stanu, koupání v kulatém bazénu
v Nové Vsi, byly:
z natírání baje četou
„kamuflážníků“
z návštěva Army parku
v Ořechově
z raftování a plavba „loďú bílú“
na přehradě Dalešice.
Palis

Tábor Trojka a Jižní Kříž
Letošní tábor oddílu Trojka proběhl spo−
lečně se skautským oddílem Jižní Kříž
z Mutěnic. Celotáborová hra byla na téma
„Piráti z Karibiku“, takže nás po celou dobu
pronásledovali prokletí piráti a jejich pří−
zraky. Když jsme zjistili, že jsme se ocitli na
ostrově Isla de Muerta, museli jsme se s po−
mocí Tia Dalmy stát jedněmi z nich. Důka−
zem toho bylo Aztécké zlato, které jsme po
celou dobu tábora nosili na krku. Zbytek Az−
téckého zlata jsme získávali plněním růz−
ných úkolů a bojováním s ostatními piráty.
Vyzkoušeli jsme si tak bojování s tradičními
i s méně tradičními zbraněmi, ověřili naši
obezřetnost a odvahu ve tmě, vyzkoušeli
si, jak se dokážeme uskromnit na ostrově,
a prošli ve zdraví Zemí mrtvých pirátů. Spo−
lečně se splněnými úkoly, které se objevo−
valy v láhvi u lodního zvonu, jsme kromě
Aztéckého zlata také získávali stříbrňáky,
které jsme mohli využít na nákup různých
výhod nebo je utratit v Tortuze.
Mimo pirátské hry se děti zúčastnily také
poučných bloků, jako například dějiny české
země, zdravovědy, rozdělávání ohňů, uzlo−
vání, ale také práce s počítačem a podobně.
Nechyběla také větší výprava za hledáním
klíče od truhly se srdcem Davyho Jonese,
sjezd řeky Jihlavy na raftech ani tradiční
táborové ohně a zpívání s kytarou.
Počasí letos bylo trochu zamračené, ale to
se holt „v Karibiku stává“. Děkuji všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu tábora Nová
Ves 2008.
Šikula – Ludmila Skočíková

Více informací o Junáku Ratíškovice na

www.junak−ratiskovice.cz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008
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Kultura

Vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš – Ratíškovice

Fotovzpomínky
z kulturních akcí

Folklorolympiáda − Břeclav − Dětský folklorní soubor − 1. místo

Strážnice − folklorní odpoledne
souborů z Ratíškovic

40. festival dechových hudeb
Ratíškovice

strana 16

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Informace

Pouť k liliovému kříži
Foto: Cyril Gajdík

Poděkování

Informování
v krizových situacích
pomocí SMS zpráv

V

ážení spoluobčané, Jihomorav−
ský kraj pro Vás připravil nový
způsob informování v krizových
situacích pomocí moderního komu−
nikačního kanálu posílání SMS zpráv
na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale
vždy jen o krizové situace, SMS
zprávy Vám budou přinášet i řadu
dalších potřebných informací z běž−
ného života vaší obce.
Pokud máte zájem dostávat infor−
mace např. o hrozících povětrnost−
ních vlivech (vichřice, přívalové
deště, povodně, atd.), havarijních
stavech v dodávkách elektrické ener−
gie, plynu, vody, o plánovaných
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu
dalších důležitých informací, napište,
prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera RATISKOVICE
mezera INFORMACE mezera
ANO mezera PRIJMENI mezera
JMENO hvězdička ULICE hvěz−
dička CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak vel−
kými, tak i malými písmeny, vše ale
pište bez diakritiky). Příklad SMS
zprávy:
JMK RATISKOVICE informace
ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho
mobilního telefonu na telefonní
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

číslo 900 77 03. Cena této odeslané
SMS zprávy je 3 Kč (vč. DPH). Ihned
obdržíte zpětnou SMS zprávu potvr−
zující, že jste do seznamu odběra−
telů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte sou−
časně souhlas k tomu, aby vám byly
zasílány informace i od dalších sub−
jektů zapojených do integrovaného
záchranného systému, případně dal−
ších subjektu jako např. elektráren−
ské, plynárenské, vodárenské společ−
nosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás
zcela dobrovolné, proto budete−li
chtít kdykoliv ukončit odběr infor−
mací, pošlete, prosím, na číslo
900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera RATISKOVICE me−
zera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS
zprávu potvrzující, že jste ze sez−
namu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete−li zjistit, jaký je stav Va−
šeho přihlášení k odběru informací,
pošlete na číslo 900 77 03 SMS
zprávu ve tvaru:
JMK mezera RATISKOVICE me−
zera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme
zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy
zaplatíte jen zaslání přihlašovací
či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč
(vč. DPH).

Vážený pane starosto,
chtěl bych vyjádřit poděkování
panu Jožkovi Novákovi a celé VE−
SELÉ MUZICE z RATÍŠKOVIC,
kteří mně splnili celoživotní sen
a přání, aby u nás ve VELENICÍCH,
okr. Nymburk, hrála opravdovská
krojovaná dechová kapela z Moravy.
Protože jezdím již 28 let k Vám
do Ratíškovic na festivaly a znám se
s řadou dirigentů, skladatelů, muzi−
kantů a hlavně s Jožinkem Nová−
kem, který je velice obětavým člově−
kem, má velké zásluhy na konání
festivalů, mně toto mé přání a sen spl−
nil. Při návratu z festivalu v PRAZE
(Hraj kapelo hraj) se zastavili a za−
hráli pro milovníky tohoto žánru.
O to víc je cennější, že kapela se
skládá z mladých krásných lidiček,
kteří hrají s obrovským nasazením,
láskou a pod odborným vedením
Jožky Nováka podávají výkony pro−
fesionálních muzikantů. Pokud
u Vás máte místní časopis − zpravo−
daj, chci Vás poprosit o zveřejnění
těchto pár děkovných a upřímných
řádků na adresu všech účinkujících.
Velký dík patří též paní Růžence
Dobešové za uvádění tohoto vystou−
pení. Radost jsem měl též z ná−
vštěvy Pana Skladatele Františka
Kotáska a jeho manželky.
Ještě jednou VELKÝ DÍK panu
Jožkovi Novákovi a jeho manželce
za krásné odpoledne a celé kapele
mnoho zdraví, spokojenosti, elánu,
dobré pohody, muzikantských úspě−
chů a plné sály tak spokojených po−
sluchačů jako u nás ve VELENI−
CÍCH, přeje rád a ze srdce
Václav Jírovec
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Fotbal

Baník splnil předsezónní cíl
a skončil v klidném středu tabulky!

9. místo není špatné,
ale mohlo být i líp ...
otbalová sezona 2007/2008 je za
námi. Baník nedokázal udržet
podzimní páté místo a celkově si
pohoršil o čtyři místa. I tak ale není
9. místo žádná ostuda. Klidný střed
tabulky byl totiž naším předsezón−
ním cílem. A oproti loňským sezo−
nám se ho našim hráčům podařilo
splnit.
Myslím, že v klubu může po právě
skončené sezoně převládat spokoje−
nost. Hráči jistě zaslouží pochvalu,
ale nutno také uznat, že ne vždy
všechno bylo ideální. Leccos nazna−
čila již zimní příprava... Po podzimní
části převládala v klubu oprávněná
spokojenost a euforie. Tým v zimní
přestávce žádný hráč neopustil. Tre−
nér Blahůšek se musel pouze obejít
bez zkušeného Pavla Tomana, který
se v zimě podrobil operaci kolena.
Další zkušený hráč Pavel Mačuda
se naopak rozhodl pomoci Baníku
a svou kariéru prodloužil o poslední
půlrok. Kádr Baníku navíc posílili
Petr Kotásek, který se vrátil z Ang−
lie a Radek Homola, který přišel do
Baníku na půlroční hostování z Ho−
donína. Výsledky na zimním turnaji
přesto byly více než nepřesvědčivé
a se začátkem jarní části soutěže pa−
novala v klubu nervozita.
Vstup do jarní části sezony se Ba−
níku ale vydařil. Po cenné remíze
v Ráječku 1:1 jsme zvládli i první do−
mácí utkání a po zásluze jsme pora−
zili Podluží 1:0. Obě jarní branky
vstřelil Radek Homola, který tak
hned v úvodu dokázal, jak platným
hráčem pro náš tým bude. Pak při−
šla první jarní prohra. Derby v Ky−
jově se nám vůbec nepovedlo. Výkon
většiny hráčů zůstal za očekáváním.
A když byl navíc po půlhodině hry
vyloučen Pavel Dobeš, bylo všem
našim příznivcům jasné, že tento
zápas nemůže dopadnout jinak než
naší porážkou. Prohra 1:0 a špatný
výkon odstartovali menší jarní
krizi.

F
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Povinné a hodně utrápené vítěz−
ství nad beznadějně poslední Mok−
rou utvrdilo naše věrné fanoušky,
že v týmu není cosi v pořádku. Za
pravdu jim daly dvě porážky po špat−
ných výkonech. V Moravském Krum−
lově (0:2) jsme navíc přišli o Tomáše
Svobodu, který si poranil koleno
a následně se musel podrobit ope−
raci. Domácí ztráta se silnými Šar−
dicemi (0:4) už tolik nebolela.
Pak následovala čtyři utkání bě−
hem dvou týdnů. Hráči Baníku sice
ani v jednom z utkání neprohráli,
bohužel tři remízy (Bohunice 3:3,
Dědice 2:2, Kuřim 0:0) a jedno vítěz−
ství (Mikulov 2:1) nás do vyšších
pater nekatapultovaly. I tak se ale
Baník neustále držel v klidném
středu tabulky a boj o záchranu jsme
sledovali z uctivé bodové vzdále−
nosti.
Po remíze v Kuřimi však přišla
nešťastná porážka s Miroslaví a na
některé zkušené hráče dopadla „kri−
tika“. Ta celému týmu obrovsky
uškodila. O čemž jsme se bohužel
přesvědčili na Spartě Brno. V Komá−
rově nás čekala další „zbytečná“ po−
rážka (2:3) nad průměrným soupe−
řem. Do konce soutěže zbývali tři
kola a hráči moc dobře věděli, že až
příliš hazardují s dobrým jménem
klubu. Ve 27. kole přišel náš nej−
lepší jarní zápas. Baník porazil ne−
bezpečnou Velkou nad Veličkou
2:1 a hráči konečně potěšili oko di−
váka.

Poslední dvě kola Baník pouze
dohrával. K porážce 1:4 ve Veselí se
ani netřeba vyjadřovat. Poslední zá−
pas sezony ale přinesl Baníku jedno
velmi vydařené loučení. V zápase
proti Rosicím ukončil Pavel Mačuda
svou dlouhou fotbalovou kariéru
a spoluhráči mu dali krásný dárek
v podobě čtyřgólového vítězství. Ba−
ník tak zakončil sezonu povedeným
vítězstvím.
Co říci k týmu? Baník už delší
dobu nemá problémy s disciplínou.
Jediným vyloučeným byl Pavel Do−
beš. Nejvíce žlutých karet posbíral
stoper Zdeněk Šebek (5). Výkony
v jarní části sezony byly hodně kolí−
savé. Určitý vliv sehrála i životo−
správa, se kterou mají hlavně mladší
hráči občas problémy. Žádnému
hráči nelze upřít snahu a nasazení.
Bohužel ne všem se v jarní části da−
řilo stejně jako na podzim.
Mezi hlavní tahouny týmu samo−
zřejmě opět patřil Pavel Mačuda,
který i v 39 letech zkušeně řídil naši
obranu. Ta ale nebyla tak nepro−
stupná jako na podzim. Baník inka−
soval téměř dvakrát více branek než
na podzim. Přesto naše obrana byla
v celé soutěži třetí nejlepší! V bran−
ce opět „čaroval“ nestárnoucí Roman
Pelíšek, který sice odchytal pouze tři
zápasy bez inkasované branky, ale
celkově v této statistice brankářů
dominoval. Deset vychytaných nul
mluví za vše! Navíc „Pelda“ opět ne−
chyběl ani minutu. Z hráčů se mu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

přiblížil pouze Zdeněk Šebek, který „doplatil“ na
taktické střídání s Mokrou a na trávníku chyběl
pouze onu jednu minutu! Nesmím zapomenout
pochválit útočníka Radka Homolu, který v jarní
části sezony Baník brankově táhnul a vstřelil de−
vět branek. Což je na hráče, který ještě loni hrál
druhou nejnižší soutěž, obdivuhodné.
Druhý útočník Lukáš Blaha se střelecky a zdra−
votně trápil. Vytáhlý útočník tak ke svým jede−
nácti podzimním přidal pouze dvě branky. I tak je
ale třináct vstřelených branek slušná porce.
Pochválit bych chtěl také Petra Kotáska a Mi−
lana Koplíka, kteří v každém zápase bojovali na−
plno a podle mě patřili k největším bojovníkům
v týmu. Ostatní hráči střídali lepší okamžiky s těmi
horšími.
Za Baník v jarní části sezony nastoupilo nebo
bylo připraveno nastoupit celkem 20 hráčů,
z nichž nejčastější základní sestava byla Pelíšek −
Petrů (Machala), Mačuda, Šebek, Kotásek Petr
(Dobeš) − Kopl, Koplík, Herůfek, T. Kotásek − Bla−
ha, Homola.
Baník v jarní části sezony získal 19 bodů, cel−
kově 43. Což je nejvíc od sestupu z druhé ligy.
Před další sezonou čekají náš klub jisté změny.
Všichni příznivci ratíškovské kopané pevně věří,
že k lepšímu. To ale ukáže až čas a další sezona...
Já tudíž pevně věřím, že bude minimálně stejně
úspěšná, jako ta letošní...

Statistika − Jaro 2008
Tabulka celkově:
9. místo − FK BANÍK − 30 − 12 7 11 – 44 : 37 − 43 bodů (−2)
Tabulka Podzim:
5. místo − FK BANÍK − 15 − 7− 3 − 5 − 22 : 14 − 24 bodů (+ 3)
Tabulka Jaro:
12. místo − FK BANÍK − 15 − 5 4 6 − 22 : 23 − 19 bodů (− 5)
Tabulka doma:
4. místo − FK BANÍK − 15 − 9 2 4 − 24 : 14 − 29 bodů
Tabulka venku:
12. místo − FK BANÍK − 15 − 3 5 7 − 20 : 23 − 14 bodů
Střelci:
9 − Homola Radek; 3 − Kopl Radim; 2 − Kotásek Tomáš,
Blaha Lukáš, Kadlčík Marek; 1 − Dohnálek Zdeněk,
Šebek Zdeněk, Herůfek Michal, Duda Radek
Žluté karty:
5− Šebek; 3 − Homola, Herůfek, Kotásek T., Koplík;
2 − Svoboda, Kopl, Kotásek P., Mačuda;
1 − Pelíšek, Petrů, Dobeš
Červené karty:
1 − Dobeš
Libor Kopl

Memoriál Ondřeje Voříška
IV. ročník
Vítězem letošního
Memoriálu Teplice!
O celkovém vítězi musely
rozhodnout pokutové kopy

(tragicky zesnulého 13. 8. 2004,
reprezentanta ČR, hráče 1. FC
SLOVÁCKO, a. s. a odchovance
FK Baník Ratíškovice)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Vítězem 4. ročníku Memoriálu
Ondřeje Voříška se staly Teplice,
které ve finále porazily Slavii Praha
až v penaltovém rozstřelu. Třetí
místo obsadilo Slovácko. Na praž−
skou Spartu zbyla až bramborová
medaile. Zklamáním jsou výsledky
Brna, které nedokázalo vyhrát ani
jedno utkání a skončilo poslední.
Dorostenci Baníku Ratíškovice,
kteří nahradili na turnaji slovenskou
Žilinu (ta se omluvila 30 minut před
začátkem turnaje!), herně ani vý−
sledkově rozhodně nezklamali.
Letošní ročník měl stejně jako pře−
dešlé tři velmi dobrou úroveň. Sku−
pinu A, která se hrála v Ratíškovi−
cích, ovládla Slavia Praha. Ta ve

všech utkáních předvedla velmi
dobrý výkon. Posledních deset minut
utkání s Dubnicí bylo excelentních!
Parádní akce, pohyb a technické do−
vednosti 15letých mladíků, které
nemáme možnost v Ratíškovicích
vidět každý den. Do semifinále po−
stoupilo i pořadatelské Slovácko. Ti
v závěrečném utkání uběhali naše
dorostence, kteří skončili v tabulce
poslední.
V Rohatci se nejvíce dařilo Tepli−
cím. Ze druhého místa postoupili
svěřenci bývalého reprezentanta
a hráče Sparty Martina Frýdka.
Přestože Sparta třikrát pouze remi−
zovala, postup do semifinále jí neu−
nikl. Poslední skončilo Brno, které
uhrálo pouhopouhý bod.
V prvním semifinále se utkali tra−
diční rivalové − Sparta a Slavia.
Mladíci z Vršovic byli po celé utkání
lepším týmem a postup do finále si
zajistili výhrou 2:0. Stejným pomě−
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rem zdolaly v Rohatci Teplice Slo−
vácko. V utkání o sedmé místo do−
rostenci Baníku porazili Brno trefou
Tomáše Voříška 1:0. Pátá skončila
Dubnica, která ve slovenském sou−
boji porazila Nitru 1:0.
Souboj o třetí místo přilákal nej−
více diváků. V hezké fotbalové atmo−
sféře porazilo Slovácko Spartu 2:0.
Ve finálové bitvě si to rozdaly Tep−
lice a Slavia. Vyrovnané utkání skon−
čilo po čtyřiceti minutách neroz−
hodně 1:1. Na řadu musely přijít
pokutové kopy. V těch byly šťast−
nější Teplice, které v poměru 5:4 po−
razily Slavii.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
s pěti brankami Marek Krátký
(FK Teplice). Nejlepším hráčem ce−
lého turnaje byl zvolen hráč Slavie
Praha Martin Hůrka. Ten mimocho−
dem také vstřelil pět branek. Nejlep−
ším brankářem turnaje byl vyhlášen
Jiří Krček ze Slovácka.

Letošní ročník měl opět vynika−
jící úroveň. K vidění byla řada kva−
litních mládežnických utkání. Nej−
větším minusem celého turnaje byla
návštěvnost. Mladí a bezpochyby ta−
lentovaní kluci by si určitě zaslou−
žili větší divácký zájem. Bohužel

Hlavní pořadatel:
FC SLOVÁCKÁ SLAVIA, o. s.
Spolupořadatelé:
1.FC SLOVÁCKO, a. s., a FK Baník Ratíškovice
Datum konání:
Sobota 26. 7. a neděle 27. 7. 2008
Místo konání:
Sportovní areál FK Baník Ratíškovice a TJ Rohatec
Účastníci turnaje:
Česko:
1.FC SLOVÁCKO, 1.FC BRNO, AC SPARTA Praha,
SK SLAVIA Praha, FK TEPLICE, FK BANÍK
Ratíškovice
Slovensko: FC Nitra, FK ZŤS Dubnica
Skupina A (Ratíškovice)
SLOVÁCKO − DUBNICA 1 : 1 (2 : 1 na penalty)
SLAVIA −RATÍŠKOVICE 1 : 0 (1 : 0)
SLOVÁCKO − SLAVIA 2 : 2 (3 : 2 na penalty)
DUBNICA − RATÍŠKOVICE 1 : 1 (5 : 4 na penalty)
RATÍŠKOVICE − SLOVÁCKO 0 : 2 (0 : 0)
SLAVIA − DUBNICA 4 : 0 (0 : 0)
Tabulka:
1. SK Slavia Praha
2. 1. FC Slovácko
3. ZVS Dubnica
4. FK BANÍK Ratíškovice
Skupina B (Rohatec)
BRNO − TEPLICE 0:2
SPARTA − NITRA 0:0 (4:3 na penalty)
BRNO − SPARTA 0:0 (0:2 na penalty)
TEPLICE − NITRA 1:0
NITRA − BRNO 2:2 (3 : 2 na penalty)
SPARTA − TEPLICE 2:2

cestu na oba stadiony si našla jen
hrstka věrných příznivců fotbalu.
Přesto věřím, že i příští rok si spo−
lečně zavzpomínáme na talentova−
ného mladíka Ondru Voříška! Takto
kvalitní mládežnický turnaj se totiž
jen tak nevidí...

Tabulka:
1. FK Teplice
2. AC Sparta Praha
3. FC Nitra
4. 1. FC Brno
Výsledky utkání − Neděle 27. 7.
Semifinále A
AC Sparta Praha − SK Slavia Praha 0:2 (0:1)
Semifinále B
FK Teplice − 1. FC Slovácko 2:0
Utkání o 7. místo
FK Baník Ratíškovice − 1. FC Brno 1:0 (0:0)
Branka: Voříšek Tomáš
Utkání o 5. místo
Dubnica − Nitra 1:0 (0:0)
Branka: Šmahajčík
Utkání o 3. místo
1. FC Slovácko − AC Sparta Praha 2 : 0 (0:0)
Branky: 29. min Banasik (1:0), 38. min Kovář
z penalty (2:0)
Finále
FK Teplice − SK Slavia Praha 1:1 (5:4 na penalty)
Branky: 30. min Luksch (1:0) − 35. min Hůrka (1:1)
Konečné pořadí:
1. FK Teplice
2. SK Slavia Praha
3. 1. FC Slovácko
4. AC Sparta Praha
5. ZVS Dubnica
6. FC Nitra
7. FK Baník Ratíškovice
8. 1. FC Brno
Libor Kopl
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Výročí

T Machinery
75 let

Den otevřených dveří –
prohlídka závodu

Obchodní partneři –
prohlídka závodu

Otevření nové výrobní haly –
Ing. Zdeněk Gajdík a pan Alexandr Petrovič Starikov

Podniková konference –
vystoupení gen. řed. ing. Gajdíka

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Dětský den
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Podniková konference – vystoupení
dipl. ing. Pavel Velev (nadace Tomáše Bati)

Sportovní dopoledne

Podniková konference

Košt vína a večerní oslava

Otevření nové haly –
zaměstnanci a zástupci akcionáře

Podniková konference
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Anketa

n

Kulturní zázemí
v naší obci

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám položili několik otázek, jejichž účelem je zjistit Vaši spokojenost se stavem zázemí
pro pořádání kulturních a společenských akcí v naší obci. Děkujeme Vám předem za spolupráci, neboť
Vaše odpovědi jsou důležitým podkladem pro získání dotací a pomohou nám stávající situaci řešit.
Své rozhodnutí zaškrtněte, popřípadě vepište.
1. Považujete prostory pro kulturní akce za důležitou součást vybavenosti obce?
Rozhodně ne

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano

2. Jste spokojen/a s kapacitou prostor, kde se současné kulturní a společenské akce konají?
Rozhodně ne

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano

3. Jste spokojen/a s technickým stavem současných prostor pro kulturní a společenské akce?
Rozhodně ne

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano

4. Navštěvujete současné kulturní akce pořádané v obci? Pokud ano, jaké?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. V případě, že obec vybuduje nové prostory s větší kapacitou a odpovídajícím
technickým i hygienickým zázemím, navštěvoval/a byste kulturní akce častěji?
Rozhodně ne

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano

6. Co navrhujete v obci v oblasti zázemí pro kulturní a společenské akce zlepšit?
a) ....................................................................................................................................................................
b) Nic, jsem spokojen/a.
Nyní nám, prosím, sdělte něco o Vás. Vyplněné údaje budou považovány za důvěrné.
7. Jaký je Váš věk?

........................................

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Žena

Muž

Za vyplnění dotazníku Vám upřímně děkujeme.
I na jeho základě budeme moci vybavenost přiblížit přáním občanů.

Vyplněné anketní lístky vhoďte nejpozději 31. srpna 2008 do schránky ve vestibulu
obecního úřadu s označením „Aktivní centrum – anketa“. Děkujeme.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008
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Rozhovor

Přemysl Kouřil
Železný muž

V

pátek 21. června 2008 pokořil
svoji touhu „překonat sám sebe
a opět posunout vlastní metu
možností o stupínek výš“ Přemek Kou−
řil. Jak to všechno probíhalo, vypráví
Přemek v následujícím rozhovoru.
Přemku, co tě vedlo k tomu,
„udělat si železného muže“?
Tak, rozhodl jsem se v zimě, a bylo
to jakési logické vyústění mojí
vnitřní snahy o pohyb či završení
trilogie − maraton (loni a předloni),
triatlon a nakonec tedy železný muž.
Taky bych řekl, že mne inspiroval ka−
marád z pink pongu z Vracova, který
to dělal před rokem. Ta myšlenka ale
vznikla již někdy v minulém roce.
Takže po sezóně ve stolním tenise,
když jsme skončili začátkem dubna,
jsem začal tři měsíce před stanove−
ným termínem pořádně trénovat.
Co to znamená „pořádně tré−
novat“?
Pořádně? Tak představuje to po−
ctivě trénovat každý den. V podstatě
jsem střídal jeden den běh – 11 kilo−
metrů, jeden den plavání – 2 kilo−
metry, jeden den cyklistiku – 50 až
70 kilometrů. Den v týdnu jsem si
pak vždy udělal volno.
Která z těch tří disciplín se ti
zdála nejtěžší?
Protož jsem hrával fotbal přes
20 roků, tak tam jsme pochopitelně
běhávali, a i po skončení fotbalové
kariéry jsem si chodíval zaběhat.
Navíc jsem minulý rok uběhl ten
maraton, takže toho jsem se neobá−
val. Cyklistika je můj druhý koníček,
mimo jiné inspirovaný panem Ja−
nem Grauem a strejdou Františkem
Kordulou (Břeťou), kteří jezdívali
dlouhé trasy, a byl jsem s nima na
výjezdech i v zahraničí a o víkendu
si vyjedu „bargdy“. Tudíž se chci dob−
rat tomu, že jsem předpokládal, že
to plavání bude asi nejtěžší, protože
nejsem žádný závodní plavec. Na−
konec to bylo přesně opačně. To pla−
vání se ukázalo, že se dá natrénovat
– ty čtyři kilometry není tolik − a člo−
věk v bazéně stráví nejmenší dobu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2008

Kdežto ty ostatní disciplíny jsou od−
lišné. Ten běh se ukázal jako suve−
rénně nejtěžší – jednak je nakonec
a navíc otřesy a údery od nohou pří−
mo do těla byly nepříjemné. Taky
jsem na něj trénoval nejvíce.
Ty disciplíny se musí dělat
v určeném pořadí?
Železný muž má pořadí disciplín
předepsáno a pravidla jsou stejná na
celém světě. Kdybych si mohl pořadí
určit sám, tak samozřejmě první by
byl běh, potom by bylo plavání a na−
konec parádní cyklistika. Minulý rok
i letos v červnu jsem se byl podívat
pro představu na mistrovství repub−
liky v triatlonu v Otrokovicích.
Mám−li to ještě upřesnit, tak že−
lezný muž představuje 3,8 km pla−
vání, 180 km na kole a 42,195 km
běh. Já jsem víceméně zaplaval
délku dlouhého triatlonu, takže jsem
o 200 metrů přeplaval. Není to
jakoby na závadu, neboť důležité je
absolvovat všechny tři disciplíny
v co nejkratším čase, já jsem si dal
limit do 17 hodin.
Kdo ti hlídal dodržování limi−
tů, resp. dělal rozhodčího?
Tak doprovod tvořil bratr Vítek
a teta Marta Kordulová. Já jsem si
to vlastně dělal pro sebe, takže ofici−
álního rozhodčího jsem nepotřeboval.
Ale pochopitelně jsem vše požadoval
naměřit přesně. Tratě jsem si změ−
řil autem i na kole, takže jsem měl
dvojí měření.
Jak sis vytipoval trasy?
Tak plavání bylo v ratíškovickém
bazénu – proč ho nevyužít, když té−
měř nikdo ho nevyužívá! Nadto byl
poslední den před koncem sezóny.
Na kole jsem měl představu jezdit
po okolí, že vyjedu třeba i z okresu
ven, ale pak jsem si uvědomil nebez−
pečí logistiky, což znamená v pří−
padě defektu být co nejblíže domovu.
Se mnou totiž na kole současně nikdo
nejel, neměl jsem doprovod. Proto jsem
si určil trasu z Ratíškovic na Bzenec
přívoz, kde je nyní parádní cesta.
No a zhruba po polovině cesty jsem

nakonec defekt i měl, byl jsem naštěstí
blízko a dojel jsem okruh domů na
prázdném kole. Tři poslední okruhy
jsem jel na náhradním kole.
Jak bylo časově náročné pla−
vání?
Plaval jsem 1 hodinu 43 minut –
v jednom kuse bez zastávky. Začal
jsem v 6 hodin ráno. Zajímavostí
jistě je, že jsme ráno přišli na bazén,
který zrovna někdo před námi vy−
kradl, takže vedle bazénu nás přiví−
tal ležící otevřený příruční trezor.
Takže jsem plaval víceméně za asis−
tence obecní i „státní“ policie, která
tam po dobu mého plavání incident
vyšetřovala. Naštěstí mne nepode−
zírali, takže jsem nemusel vylézt
z vody třeba jako svědek. Pak jsem
měl zhruba 5 minut na přeslečení
a jel jsem odjezdit cyklistiku.
Kolikrát jsi musel jet vytyče−
nou cyklotrasu?
Celkem devětkrát − tam a zpátky.
Vždycky jsem vyjížděl z domu, kde
jsem měl „občerstvovací stanici“.
Celou trasu – 180 km − jsem absol−
voval za 8 hodin a 2 minuty včetně
přestávek. Pak jsem si dal sprchu
a masáž a šel jsem na ten běh.
Takže nejhorší nakonec?
Už od začátku jsem se necítil
dobře. Jako po cyklistice jsem byl
v pohodě, ale člověk pozná už po pár
stech metrech, jak na tom je. Pak
začalo navíc pražit slunko, takže již
od začátku bylo poznat, že se trápím.
Ale věděl jsem, že nemůžu přestat
běžet, protože jsem si říkal, že pokud
se zastavím, už těžko se rozběhnu.
I když na běh jsem měl bráchu
jako doprovod, přesto jsem se těch
prvních 28 km, které jsem běžel,
doslova mučil. Pak mi na 28. kilo−
metru brácha podal vodu a já se pod
tíhou 1,5 kilogramové flašky „zhrou−
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Dodatek
V současné době se stávají na ce−
lém světě populární soutěže, v jejichž
průběhu se vystřídá několik druhů
sportů. Mezi ty, které si získaly ve
velmi krátkém časovém období svě−
tovou proslulost a velkou popula−
ritu, patří právě triatlon.
Triatlon ve své první podobě
vznikl na Havajských ostrovech
v roce 1977. V únoru 1978 byl po−
prvé odstartován triatlon na ostrově
Oahu. Plavání proběhlo okolo pláže
Waikiki v délce 3,8 km, jízda na kole
po okružní cestě kolem ostrova –
180 km a běh na 42 195 m po trase
každoročního havajského maratónu
v Honolulu. Tato soutěž se vymy−

Rozhovor

til“ – prostě jsem se zastavil a už
jsem se nedokázal rozběhnout. To
tělo bylo jednoznačně zahlceno ky−
selinou mléčnou a svaly odmítly po−
slouchat – tělo se asi „uvařilo“ z té
námahy (přitom mne brácha za
chůze poléval).
Tak blbě jsem se snad necítil ni−
kdy v životě, a to jsem prodělal různé
operace. Chvilku jsem měl dokonce
problém vůbec jít, ale říkal jsem si,
že to možná dělám jednou v životě,
tak to musím alespoň dojít, což pra−
vidla dovolují. Takže poslední okruh
jsem došel pěšky.
Trasu jsem měl stejnou jako na
loňském maratonu – na Soboňky
a zpátky. Jeden ten okruh měří
10,5 km, takže jsem jej musel absol−
vovat čtyřikrát. I když povrch není ide−
ální (šišky, kameny), přesto nohy ne−
dostávají tak zabrat jako na asfaltu.
Jaké musí být občerstvení při
takovémto vrcholovém výkonu?
Jednak jsem měl iontové nápoje, ce−
reální tyčinky, banány a čokolády, pro−
tože jsou okamžitými zdroji energie,
a před maratonem jsem si dal polévku.
Co ti pomohlo tvůj závod do−
končit?
Na tom 28. kilometru jsem si ří−
kal, že to přece nevzdám, že to třeba
už nemusím nikdy v životě udělat,
tří měsíce tréninku a kdesi cosi...
A tak jsem myslel na Zátopka, který
prostě dokázal nemožné. Navíc Emil
Zátopek je jednoznačně můj velký
vzor, který své vybojované úspěchy
neměl rozhodně zadarmo. Byl to ne−
skutečný dříč. Takže, když jsem měl
běžet ten úplně poslední úsek, zku−
sil jsem to, a protože to bohužel do−
opravdy nešlo, tak jsem vyrazil
pěšky. Měl jsem ještě tři hodiny na
to, abych to udělal. Nakonec šli se
mnou ještě další příznivci.
Byl jsem tedy hrozně rád, když
jsem nakonec po 15 hodinách 53 mi−
nutách proběhl cílem, přičemž ten
maraton mi trval přes 6 hodin.
Co další plány?
Tak rozhodně jsem si splnil svůj
sen. Momentálně nemám sice žádné
plány, i když nikdy neříkej nikdy.
Ale musím říct, že nevím, co by se
muselo stát, aby mne někdo „vypro−
vokoval“ k podobnému sportovnímu
činu, protože jsem si skutečně zažil
hranici svých možností.
Přemku, srdečně blahopřeji
k tvému ojedinělému sportov−
nímu výkonu a děkuji za rozho−
Josef Hanák
vor.

V

kala všem běžným sportovním nor−
mám, a proto byla nazvána závodem
pro železného muže – IRON MAN.
První zmínka o triatlonu u nás se
datuje k roku 1980, kdy partička
nadšenců uspořádala pro vybranou
skupinu vytrvalců na Slapské pře−
hradě první triatlon na evropském
kontinentu. První závod byl uspo−
řádán v Plzni roku 1981 a Česko−
slovensko se stalo druhou zemí na
světě, kde byl tento závod uskuteč−
něn.
Rozlišují se tři základní druhy tri−
atlonových závodů: sprint, krátký
triatlon a dlouhý triatlon – železný
muž. Na olympijských hrách se po−
prvé objevil v roce 2000 v Sydney.

Loučení

Pavla Mačudy

červnu t.r. se s aktivní fotbalo−
vou kariérou rozloučila dlouho−
letá opora místního Baníku
Pavel Mačuda. V následujícím roz−
hovoru pohovoříme o nejdůležitěj−
ších událostech, které ho ve sportov−
ním i osobním životě provázely.
Pavle, kdy a kde ses narodil?
Stalo se to 28. ledna 1969 v Hodo−
níně.
Mačuda − to není obvyklé ra−
tíškovské příjmení?
Není. Můj otec Jozef je Slovák
a pochází z Velkého Krtíša, matka
Božena vyrůstala v Kunštátu u Blan−
ska.
A jak se tady ocitli?
Otec byl na vojně ve Varnsdorfu
a seznámil se tam s matkou, která
se tam učila na švadlenu. Vzali se
a narodila se jim tam moje sestra
Eva, jež je o devět let starší než já.
Později se přestěhovali do Ratíško−
vic, kde už můj strýc, otcův bratr
Emil, pracoval na šachtě.
Jak ses dostal k fotbalu?
Zpočátku jsme bydleli na Baťovce
a jeden ze starších kamarádů Petr
Urbánek mne vzal s sebou na hřiště
Baníku na trénink základny, kterou
tenkrát vedl Laďa Toman. Neměl
jsem ani 7 roků, chytlo mě to, fotbal
jsem si oblíbil.

Takže od té doby jsi procházel
jednotlivými mládežnickými
mužstvy v Baníku?
Ano, od základny, kde jsem začí−
nal na postu obránce, přes mladší až
do starších žáků, kde jsem se posu−
nul do zálohy, jsem hrál v Ratíško−
vicích.
A co dorost?
V létě 1983 jsem dostal nabídku
od známého mládežnického trenéra
Bekeského jít kopat vyšší soutěž do
Gottwaldova − dnešního Zlína, tak
jsem to zkusil a rok jsem tam hrál
za béčko dorostu. Pak jsem se vrátil
do Baníku.
Proč? Nestačil jsi fotbalově?
To ani ne, bylo to kvůli škole. Je−
likož jsem nebyl dobrý student a ne−
zvládal jsem stavební průmyslovku,
rozhodl jsem se přestoupit na hor−
nické učiliště do Dubňan a hrát za
ratíškovský dorost, kde jsem se po−
sunul na post útočníka.
Pamatuješ si na svůj první mi−
strák za muže?
Pamatuju velice dobře, na to se
nedá zapomenout. Na podzim 1985
se mi dařilo v dorostu střílet góly
(16 gólů v 8 mistrovských zápasech
− pozn. autora), a tak se trenér áčka
Fajza (Fr. Kordula) rozhodl dát mi
šanci v útoku v domácím zápase kraj−
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ského přeboru s Valašskými Klobou−
ky. Dal jsem 2 góly do branky k „Va−
cenovským“, vyhráli jsme 6:0 a od té
doby jsem hrál za muže, ačkoliv mně
bylo teprve 16 roků.
Kde jsi strávil vojnu?
Po třech sezónách v Baníku (kdy
dal postupně 7, 8 a 12 gólů − pozn.
autora) jsem v létě 1988 narukoval
do Tábora, odkud jsem byl vybrán
do Dukly Praha. Hrál jsem tam za
béčko 3. ligu na hřišti Viktorky Žiž−
kov. To ale trvalo jen 9 měsíců. Zby−
tek vojny jsem prožil v Žatci, kde
jsme kopali také 3. ligu.
Vrátil ses do Baníku?
Vrátil, ale jenom na chvilku. Po
odehrání podzimu mne oslovil pan
Gottwald, a tak jsem v zimě jedna−
devadesátého roku přestoupil do
Drnovic, které tenkrát zachraňovaly
druhou ligu. To se sice podařilo, dal
jsem dva góly, ale jinak se moje an−
gažmá nepovedlo a po devíti měsí−
cích jsem se v září stěhoval zpátky
do Ratíškovic.
Co tvůj osobní život?
To už jsem byl ženatý. Mojí man−
želkou se stala a dosud jí je Lidka
Šťastná. Vzali jsme se v roce 1990.
Takže můj třetí návrat jsem už sa−
mozřejmě probíral s ní. Do fotbalu
tady tenkrát začal vstupovat pan
Valenta se svými firmami, hrála se
už divize a rýsovala se perspektiva
hrát brzo profesionálně vyšší soutěž
doma.
Ten návrat se podařil, že?
To teda ano, v prvním mistráku
jsem dal v Poštorné čtyři góly, což je
moje maximum v dospělých.
Jak dlouho jsi pak v Raťkách
hrál?
Bylo to nepřetržitě až do léta roku
1999. Vzpomínám na to rád. Fotba−
lově jsme se příchodem nových hrá−
čů a trenérů pořád zlepšovali, z di−
vize jsme postoupili do MSFL a po
několika letech se nám podařilo po−
stoupit do II. ligy.
Měl jsi během těch roků nějaké
nabídky, vždyť jsi patřil pořád
k nejlepším střelcům soutěže?
Nabídky určitě byly, ale po zku−
šenostech ze Zlína a Drnovic jsem
radši volil domácí jistotu než nějaký
boj o flek jinde.
Přesto jsi ale Baník opustil
a druhou ligu jsi tady nehrál?
Proč?
Nepohodl jsem se s jedním míst−
ním funkcionářem, a proto jsem v roce
1999 odešel hrát do Rakouska.
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Kde a na jaké úrovni jsi hrál?
Kopal jsem za Waidhofen na
úrovni divize. Jezdil jsem tam dva−
krát týdně, ale na jaře jsem se zra−
nil. Měl jsem natržený vaz v koleně,
což bylo největší zranění v mé ka−
riéře. Jinak jsem měl na zranění
štěstí a i proto jsem mohl hrát zá−
vodně tak dlouho. V Rakousku jsem
ale dlouho nepobyl. Za rok jsem pře−
stoupil do Kunovic.
Bylo to vydařené angažmá?
Rozhodně ano, trénoval tam Lu−
boš Blaha, který mě znal z Ratíško−
vic a z útoku mě stáhl nejdřív do
zálohy a po roce jsem šel do obrany
na stopera, kde jsem odehrál zbytek
svojí fotbalové kariéry. V Kunovicích

bylo dobré mužstvo, v roce 2002 jsme
postoupili do II. ligy, kterou jsem pak
jeden a půl sezóny hrál.
A následoval tvůj čtvrtý a po−
slední fotbalový návrat do Ba−
níku?
Ano, v zimě 2004 jsem se sám
ozval funkcionářům Baníku, že už se
necítím na II. ligu a chtěl bych se
vrátit domů pomoci zachránit kraj−
ský přebor. Domluvili jsme se, Petr
Kotásek mě zaměstnal ve firmě Li−
kol, kde pracuju doposud a od jara
2004 jsem zase kopal za Ratíškovice.
Vydržel jsi hrát ještě čtyři
a půl sezóny. Pokud vím, tak jsi
chtěl končit už dřív?
To je pravda. Chtěl jsem končit
několikrát, ale vždycky za mnou při−
šli funkcionáři Baníku a přemluvili
mě na další sezónu. Viděl jsem, jaká
je situace, tak jsem se nechal pře−
mluvit a pomáhal v záchranářských
pracích dál.
Ale letos už tě nepřemluvili?
Už to ani nezkoušeli, řekl jsem,
že končím a hotovo. Mám 39 roků

a nahrál jsem se dost. Navíc sou−
časný kádr je na dobré úrovni, vrá−
tili se mladí kluci a měli by to zvlád−
nout. Budu se chodit dívat.
Takže nebudeš hrát ani za
béčko?
Opravdu ne, budu se víc věnovat
rodině. Máme dva kluky, kteří hrají
taky fotbal. Starší Jakub narozený
v roce 1992 chytá za Slovácko, kam
přestoupil v 6. třídě a mladší Pavel,
ročník 1997, hraje doma v Baníku
za mladší žáky v obraně nebo záloze.
Dokázal bys jmenovat spolu−
hráče, s kterými sis nejvíc rozu−
měl?
Bylo jich hodně, ale pokud mám
jmenovat, tak bych vybral Petra Ze−
mánka, Petra Vybírala a Radka
Bastu v Baníku a Dana Máčalu
v Kunovicích.
Celou kariéru jsi kopal penal−
ty. Rozhodoval ses dopředu nebo
instinktivně?
Teď už to můžu říct − měl jsem svůj
prostor, kde jsem kopal pravidelně,
a to doprava, po levé ruce brankáře.
Na chvíli jsem to pak změnil poté,
co jsem nedal pár penalt, ale zase
jsem se k oblíbenému místu vrátil.
A co červené karty?
Bohužel taky jich pár bylo.
Všechny byly za nesportovní cho−
vání. Někdy jsem se prostě neudržel
a řekl rozhodčímu, co si o něm a jeho
pískání myslím. A šel jsem ven. Ne−
pomohlo ani, že jsem byl kapitán.
Zvláště poslední v Rájci si budu pa−
matovat. Dostal jsem stop na půl
sezóny, chtěl jsem proto končit, ale
tenkrát mě ještě přemluvili.
Kde se vzala ta rychlost, kte−
rou jsi svého času unikal soupe−
řovým obráncům?
Nevím, asi jsem to měl vrozené,
nic zvláštního jsem netrénoval.
Jaké máš další záliby?
Rád chodím na hřiby, podívám se
v televizi na kvalitní sport, v poslední
době hraju taky tenis a zajdu také
na jedno či dvě pivka, ale teď už
s manželkou. Také si zajedu do Va−
cek na fotbal. A v mládí jsem ještě
hrál závodně stolní tenis.
A na závěr záludná otázka.Víš,
kolik jsi dal za Baník v mistrá−
koch gólů?
Tak to opravdu nevím, nezapiso−
val jsem si to.
Já ano, a podle mých záznamů
to bylo 141 gólů během 17 sezón!
Ať se daří a díky za rozhovor.
Přemek Kouřil
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Pozvání

na akce
mikroregionu
Výstava prací
z fotografického sympózia
Dne 16. srpna 2008 se uskuteční
v oranžerii zámku Milotice vernisáž
výstavy prací účastníků fotografic−
kého sympózia. Výstavu budete mít
možnost shlédnout od 17. srpna do
21. září 2008.

Foto: Jiří Foltýn, 7.A

VI. Trh tradičních
produktů a řemesel
Dne 21. září 2008 proběhne v pro−
storách zámku Milotice již šestý Trh
tradičních produktů a řemesel Mik−
roregionu Nový Dvůr. S podrobným
programem budete včas seznámeni.

Oznámení o získání
důležité dotace
Vybudování sítě cyklostezek
v Mikroregionu Nový Dvůr –
1. etapa
Mikroregionu Nový Dvůr se poda−
řilo získat dotaci na výstavbu cyk−
lostezek ve výši cca 14 mil. Kč. Ještě
v roce 2008, v podzimních a zimních
měsících, se zahájí výstavba a budou
postaveny dva úseky. První cyklo−
stezka se nachází v obci Ratíško−
vice, začíná od cesty vedoucí k Rúd−
níku a povede kolem kolejí a Muzea
ve vagónu směrem k hlavní cestě na
Vacenovice. Dalšími dvěma úseky je
rozdělena cyklostezka vedoucí z obce
Skoronice do města Kyjova. První
část (na území obce Skoronice) bude
postavena ještě v letošním roce
a zbývající část bude dokončena
v roce následujícím.
V roce 2009 se také zahájí vý−
stavba cyklostezek na území obce
Milotice, kdy jedna cyklostezka po−
vede kolem sklepů Šidleny (začíná
u sklepa pana Chytila) a směřuje
k Dubňanům. Další cyklostezka vede
od zámku Milotice směrem k obci
Svatobořice−Mistřín, tzv. „hraběcí“.
Ing. Tereza Svorová,
manažerka mikroregionu
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