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V

e dnech 14.−16. srpna 2009 se
konaly oslavy 120 let od zalo−
žení Sboru dobrovolných ha−
sičů v Ratíškovicích, sestávající ze
čtyř důležitých akcí. V pátek v 15 ho−
din byla otevřena výstava fotografií
a archivních hasičských předmě−
tů, kterou připravili manželé Petr
a Irena Bařinovi v salónku Restau−
race Sport, kde měli zájemci o histo−
rii sboru možnost přehlédnout jeho
celou stodvacetiletou minulost.
Další den, v sobotu v 16.30 hod.,
zástupci hasičského sboru uctili pa−

mátku zesnulých položením věnce na
místním hřbitově a od 17 hodin pro−
bíhala v rekonstruované zasedací
místnosti hasičské zbrojnice výroční
schůze, které se zúčastnili významní
hosté: mjr. Ing. František Froněk,
velitel požární stanice v Hodoníně,
Miroslav Kuchař, starosta hasičů
okresu Hodonín, s manželkou Evou,
Ing. Josef Uhlík, starosta obce,
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
obce, a dp. Jiří Čekal, farář místní
farnosti.
Pokračování na straně 10
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 80 ze dne 17. 6. 2009
Rada obce
z rozhodla na základě nabídkového
řízení, že chladící zařízení do smu−
teční síně v Ratíškovicích dodá Jiří
Zbořil z Ježova. Součástí dodávky
je i servis.
z vzala na vědomí rezignaci před−
sedy komise pro projednávání pře−
stupků Bc. Pavla Havlíka, a to
z důvodu pracovní vytíženosti
a změny bydliště,
z se seznámila s cenovou nabídkou
ing. Petra Nováka na zpracování
energetického auditu budov ve
vlastnictví obce (obecní úřad, ha−
sičská zbrojnice, tělocvična zá−
kladní školy, Restaurace Sport,
plavecký bazén, kabiny FK Ba−
ník),
z rozhodla o prodloužení 2 smluv
o nájmu bytů v CHDPS,
z rozhodla o prodloužení 3 smluv
o nájmu bytů v bytovém domě č.p.
101 v ulici Ulička,
z vzala na vědomí výpověď z nájmu
v bytovém domě č.p. 101 v ulici
Ulička a rozhodla o splátkovém
kalendáři,
z rozhodla o uzavření nové ná−
jemní smlouvy o pronájem bytu
v bytovém domě č.p. 101 v ulici
Ulička s novým žadatelem,
z rozhodla o odstranění konzoly ve−
řejného rozhlasu z rodinného
domu na Baťovce, která způso−
buje narušení zdiva,
z vzala na vědomí oznámení Kyjov−
ského Slovácka v pohybu o schvá−
lení projektu „Minulost v obrazech
a obrazy v přítomnosti“ výběrovou
komisí – projekt postupuje do
dalšího kola posouzení − a ne−
schválení projektu „Zastřešení pó−
dia“,
z vzala na vědomí informace sta−
rosty obce o průběhu Valné
hromady VaK Hodonín, a. s. –
dividendy z důvodu vysokých
investičních nákladů v roce 2008−
2009 nebudou akcionářům vyplá−
ceny,
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z se seznámila s cenovou nabídkou
firmy AGTEK, s. r. o., Ratíško−
vice na dobudování vzduchotech−
niky Restaurace Sport,
z rozhodla o nutnosti provést ob−
novu střešního pláště na Restau−
raci Sport. Součástí prací bude
i provedení zateplení stropu ka−
várny.
z projednala dodatek smlouvy
s ČSOB, která provozuje v bu−
dově obecního úřadu bankomat.
Dodatek bude obsahovat navý−
šení nájmu a úhradu elektrické
energie.
z projednala možnost instalace so−
lárních panelů na jižní stranu
střechy budovy základní školy.
Nutno prověřit statické parame−
try zatížení nosné konstrukce bu−
dovy.
Rada obce č. 81 ze dne 30. 6. 2009
Rada obce
z se seznámila s cenovou nabídkou
na stavební opravy a malbu šaten
krytého plaveckého bazénu,
z souhlasí se stavebním záměrem
nového provozního centra firmy
H.C.L. spol. s r. o. „Přístavba haly
a stavební úpravy objektů býva−
lého teletníku a seníku včetně
zpevněných ploch a přípojek na
technickou a dopravní infrastruk−
turu“,
z souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv v bytovém domě
Ulička č.p. 101,
z souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy s Mgr. Luďkem Machů
ve věci výkonu předsedy komise
pro projednávání přestupků,
z pověřuje starostu ve věci vyjedná−
vání o ceně za přeložku 3 sloupů
v ulici Vítězná,
z navrhne zastupitelstvu obce vy−
členit finanční prostředky jako
příspěvek pro postižené povod−
němi,
z odmítla nabídku firmy AVE
Group, s. r. o., na dodávku aukč−
ního software.

Rada obce č. 82 ze dne 14. 7. 2009
Rada obce
z projednala žádost Obce Milotice
o součinnost a pomoc při zajištění
národopisného festivalu v Miloti−
cích,
z projednala cenové nabídky projek−
tantů na vypracování projekto−
vých dokumentací na zateplení
obecních budov − hasičská zbroj−
nice, bazén, tělocvična,
z rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy s paní Emílií Turkovou
na užívání bytu v CHDPS Ratíš−
kovice,
z rozhodla o přidělení urnového
hrobu,
z souhlasí s dodatkem Smlouvy
o provozování TKR uzavřenou
mezi Obcí Ratíškovice a firmou
NOEL, s. r. o.,
z souhlasí s projektem kanalizační
a vodovodní přípojky k junácké
klubovně,
z souhlasí s instalací klimatizační
jednotky do místnosti hlavní sta−
nice TKR a internetu.
Rada obce č. 83 ze dne 28. 7. 2009
Rada obce
z projednala změny pracovních ná−
plní pracovníků obecního úřadu,
z rozhodla o tom, že opravu střeš−
ního pláště Restaurace Sport pro−
vede firma IZOLMONT Bzenec,
s. r.o ., která podala nejnižší ce−
novou nabídku,
z souhlasí s dohodou s firmou AR−
TEMISA, spol. s r. o., o spolupráci
a vzájemné podpoře při propa−
gaci regionu a aktivit provozova−
ných v působnosti informačního
centra,
z se seznámila s požadavkem firmy
AGTEK ve věci změny územního
plánu v lokalitě Vlasta,
z se seznámila s cenovými nabíd−
kami na zpracování žádostí o fi−
nanční dotaci na zateplení obec−
ních budov a rozhodla uzavřít
smlouvu s panem Zdeňkem Ger−
stbergerem, který podal nejnižší
cenovou nabídku,
z se seznámila s žádostí FK Baník
Ratíškovice o dofinancování do−
tace 25 000 Kč od OS ČSTV urče−
nou na opravu kabin a sprch, a to
ve výši 25 000 Kč,
z souhlasí s cenovou nabídkou
ing. Gity Štolfové na provedení au−
ditu za rok 2009.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 19
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 24. 6. 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. Prodej obecního pozemku
v ulici Vítězná, k.ú. Ratíškovice,
mezi domy č.p. 885 a 835 − KN p. č.
1474/4 o výměře 10 m2 (dle GP
č. 1456−119/2009)) – za účelem roz−
šíření vjezdu u rodinného domku,
cena 200 Kč/m2. Kupující: Josef
Ingr, Vítězná 885, Ratíškovice.
1.2. Rozpočtový výhled na rok
2010 −2012.

Společenská rubrika

Navštivte obecní
webové stránky

1.3. Změnu rozpočtu č. 2/2009, pří−
jmy zvýšeny o 303 200 Kč, výdaje
zvýšeny o 481 800 Kč financování
příjmů zvýšeno o 178 600 Kč.
Celkové příjmy po změně:
41 086 900 Kč + financování
6 372 300 Kč = 47 459 200 Kč
Celkové výdaje po změně:
44 547 200 Kč + financování 2
912 000 Kč = 47 459 200 Kč
1.4. Přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 120 000 Kč na projekt „Sta−
vební úpravy Obecní knihovny
Ratíškovice a vybudování bezba−

riérového přístupu“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí do−
tace z rozpočtu JMK.
1.5. Přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 90 000 Kč na projekt „Udr−
žovaná hřiště – bezpečná hřiště“
za podmínek návrhu smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK.
1.6. Půjčky občanům na opravy
a modernizaci bytového fondu na
území obce Ratíškovice ve výši
600 000 Kč. Jedná se o 12 žadatelů.
1.7. Privátního auditora Ing. Gitu
Štolfovou na vyhotovení auditu
hospodaření obce Ratíškovice za
rok 2009.
2. ZO pověřuje:
2.1. starostu obce k jednání s firmou
Royce Bradley, s. r. o., která ob−
držela darem pozemek 2432/77 od
firmy LIHA, s. r. o.
Jana Koplíková

www.ratiskovice.com

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Leváková Sofie
Vinklerová Natálie
Čechová Anna
Foltýnovi Tomáš a Lucie
Koudela Lukáš
Náhlík František
Šubín Radek
Valachovičová Stella
Redek Tomáš
Toman Erik
Šťastný Jiří

Pelikánová Danuše ............................................. 80 let
Burešová Terezie ................................................. 80 let
Holečková Marie .................................................. 80 let
Blahová Magdalena ............................................. 80 let
Tomanová Rosalie ............................................... 93 let
Kadlčíková Cyrilla .............................................. 80 let
Tomanová Marie .................................................. 85 let
Mauer Gustav ....................................................... 80 let
Antošová Anna ..................................................... 85 let
Tomanová Marie .................................................. 80 let
Váňa Jan ................................................................ 85 let
Maděra Vojtěch .................................................... 80 let
Přibilová Marie .................................................... 85 let
Gajdíková Rosina ................................................ 85 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Voříšková Hedvika ..............................
Míčková Marie ......................................
Jelínková Jenovéfa .............................
Foltýnová Františka ...........................
Koplík Jaroslav ....................................
Nesvadbová Marie ...............................
Machálek Benedikt .............................
Bařina Hynek........................................
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Uzavření sňatku...
78 let
89 let
72 let
95 let
58 let
76 let
68 let
86 let

Jiří Hubáček a Miroslava Křižková
Ladislav Sasinek a Ivona Macková
Václav Horáček a Veronika Kadlčíková
Attila−Csaba Ilyes a Lucie Havránková

Zlatá svatba
Karel a Marie Mrákovi
JK
strana 3

Výstavba

Obecní knihovna

se stěhovala

B

udova „staré školy u drogerie“
– nyní obecní knihovna − do−
znala opět dalších změn. Jest−
liže v loňském roce byly vyměněny
všechny okenní konstrukce, ven−
kovní dveře a fasáda byla zateplena
a opatřena novým nátěrem, tak le−
tos se stavební práce odehrály pře−
devším uvnitř objektu, a to s cílem
přemístit knihovnu z prvního patra
do přízemí tak, aby byl usnadněn
přístup občanům s pohybovými pro−
blémy.

Pracovní četa obce
vybudovala k zad−
nímu vchodu rampu
pro vozíčkáře, sta−
vební firma PEPA
Ratíškovice provedla
úpravy, které umožnily propojit obě
třídy a zřídit oddělené internetové
centrum. Součástí prací bylo přemís−
tění hlavního elektrického rozva−
děče (provedla firma Václavík), za−
bezpečovacího systému (provedl pan
Igor Polanský) a sítě připojení na in−

ternet (provedla firma NOEL, spol.
s r. o.). Všem patří poděkování. Po−
děkování rovněž patří Jihomorav−
skému kraji, který přispěl na tyto
práce částkou 120 000 Kč. Obec Ra−
tíškovice dofinacovala realizaci část−
kou 309 000 Kč.

Odpady

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

O

Sběrný dvůr

opět inovuje

bec Ratíškovice v rámci odběru
černé (televizory, monitory, po−
čítače, telefony...) a bílé (chlad−
ničky, mikrovlnky, mixéry, el. ná−
řadí...) elektroniky dlouhodobě
spolupracuje s firmami ASEKOL,
s. r. o. a Elektrowin, a. s. Od občanů
odevzdaná úplná elektrozařízení si
společnosti bezplatně odvážejí a vy−
plácejí obci poplatky, jejichž výše
není významná, nicméně i tak se
podílejí na snižování nákladů na pro−
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voz sběrného dvora. Co je pro obec
zajímavější, jsou motivační pro−
gramy a granty těchto společností.
Letos se nám podařilo uspět v moti−
vačním programu společnosti Elek−
trowin, která nám díky tomu, že ob−
čané odevzdali velké množství bílé
elektroniky, poskytla příspěvek
50 000 Kč. Za tuto částku obec ne−
chala na sběrném dvoře vybudovat
další část plechového oplocení, které
nahradí „oplocení“ drátěné, jež je

jako řešeto proděravěno nezbed−
nými chmatáky a nočními návštěv−
níky. U společnosti ASEKOL obec též
uspěla v grantovém řízení a v jar−
ních měsících vybudovala část zpev−
něné plochy před skladem elektro−
zařízení této firmy a tento sklad
zabezpečila elektronickým zabezpe−
čovacím zařízením, a to v hodnotě
100 000 Kč, přičemž výše dotace činí
70 000 Kč. Vzhledem k tomu, že ob−
čané stále ve větším množství ode−
vzdávají odpad na sběrný dvůr, což
je dobře, neboť o to je méně nepo−
řádku a černých skládek v okolí obce,
budeme dále pracovat na moderni−
zaci a optimalizaci provozu odpa−
dového hospodářství. Obec Ratíško−
vice děkuje občanům, společnosti
ASEKOL a Elektrowin za příkladnou
spolupráci.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Školství

S Jihomoravským krajem

na Tomovy parky

J

iž v loňském roce na podzim ob−
držela obec Ratíškovice na zákla−
dě žádosti do grantového řízení
od Jihomoravského kraje účelově
vázanou dotaci 100 000 Kč na vý−
stavbu dětského hřiště.
Vzhledem k vysoké oblíbenosti,
a tím i vytíženosti, dětského hřiště
za „starou školou u drogerie“ (které
má v péči ratíškovický Junák), bylo
rozhodnuto, že vznikne hřiště nové,
a to v areálu základní školy. Školní
areál prochází z důvodu omezených
finančních prostředků etapovitou
a dlouhodobou revitalizací. Po vybu−
dování přístavby a zateplení školních
budov byla provedena rozsáhlá vý−
sadba nových dřevin. Nyní pokraču−
jeme, a to díky výše uvedené dotaci,
dětským hřištěm.

Rozpočet

firma Tomovy parky. Jednot−
livé prvky jsou vyhotoveny
z akátových klád opatřených
příjemnou lazurou, přičemž cel−
kové provedení ladí s přírodním
okolím.
V rámci této akce bylo profi−
nancováno 138 466 Kč. Stáva−
jící nové hřiště zatraktivní škol−
ní areál a vytvoří další místo
relaxace a aktivního odpočinku. Zá−
měrem je toto hřiště dále rozšiřovat
o nové herní prvky a lavičky.

V měsíci červnu byly provedeny
pracovníky obecní čety terénní
úpravy a instalace tří herních prv−
ků, kterou provedla dodavatelská

Až do letoš−
ního roku jsme
mohli spoko−
jeně konstato−
vat, že příjem
z daní se nám
každoročně
zvyšoval. Letos
tu máme eko−
nomickou krizi
– jsou jí plné noviny a hlavní (i ved−
lejší) zprávy. A nebýt daňových pří−
jmů v obecním rozpočtu, možná by−
chom si ji ani moc nepřipouštěli. Ale
je to tu a daně přicházejí v nižších
částkách, než jsme byli zvyklí.
Pokles daňových příjmů se do−
týká všech obcí. Ministerstvo fi−
nancí ČR zpracovává průběžné
odhady vývoje daňových příjmů.
Údaje zveřejněné 22. 7. 2009 říkají,
že ve srovnání s rokem 2008 by cel−
kové letošní daňové příjmy měly být
nižší nejméně o 12 %. Oproti tomu,
co se rozpočtovalo na tento rok, je to
až o 18 %. Meziroční srovnání da−

Pololetí 2009

v daňových příjmech
obecního rozpočtu

N

ejvětší část stálých a opakova−
ných příjmů přichází do obecní
pokladny z přerozdělování pří−
jmů, které na některých daních vy−
bere stát. Reformy rozpočtového
určení daní (RUD) občas změní roz−
dělovací koeficienty, ale podstata
přerozdělení tzv. sdílených daní je
stejná – část z toho, co vybere stát
na daních z příjmů fyzických osob,
firem a OSVČ a z DPH pošle radni−
cím obcí, měst a krajů. Obce ovlivní
velikost těchto příjmů jen mini−
málně (mj. počtem obyvatel).
Vlastní příjmy obcí a měst, které
mohou radnice více ovlivnit, jsou
v porovnání s daňovými příjmy pod−
statně nižší, dotace na provoz rad−
nic pro tento moment ponechme
zcela stranou.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Daňové příjmy (mil. Kč)

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

ňových příjmů obce Ratíškovice
za červenec ukazuje na mínus
1,7 mil. Kč, tj. −9,6 %!
Co to znamená pro obecní roz−
počet? Abychom mohli investovat
a splácet půjčku, musíme vykrýt sní−
žení daní i úsporou provozních vý−
dajů, kde to bude jen trochu možné.
Je to vlastně úplně jednoduché –
stačí si místo obecního rozpočtu před−
stavit vlastní peněženku – utratit
můžeme jen tolik, kolik v ní máme.
Pokud máme našetřeno z minulosti,
máme rezervu a je na nás, jestli si ji
necháme na horší časy nebo ji utra−
tíme hned, když nám pochybí.
Za pár týdnů začneme skládat
první čísla rozpočtu 2010 – prvním
vodítkem je vždy skutečnost minu−
lého roku. Uvidíme, jaká čísla II.
pololetí 2009 přinese. Jedno je jisté
už dnes – příjmů bude míň a tomu
musí podřídit všechny výdaje, které
obec má, s vědomím, že musí plnit
svoje závazky a udržet rozumnou
rezervu do příštích let.

6/2009

6/2008

rozdíl

7/2009

7/2008

rozdíl

13 146

14 043

− 897

16 251

17 980

− 1 784

Ing. Vladimíra Motlová, předsedkyně finančního výboru
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obecní policie

ČERVEN 2009
4. 6. Přijetí oznámení v 17.00 hod.,
že v ulici Rohatecká nabízejí ru−
munští občané falzifikáty rozbru−
šovaček zn. Bosch. Kontrola obce
a vyrozumění PČR Dubňany.
Osoby byly zadrženy v Dubňa−
nech, kde rovněž nabízely zboží.
13. 6. Přijetí oznámení ve 04.00 hod.,
že v ulici Dědina před barem do−
chází k rušení nočního klidu. Po
příjezdu na místo byl hlouček mlá−
deže upozorněn, aby se uklidnil.
Po rozmluvě mládež opustila
okolí baru.
22. 6. Jednání s panem XY, který si
stěžoval na postup strážníka OP
Ratíškovice vůči jeho synovi.
Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany, že došlo v ulici U Včelína
k vloupání do domu pana XY. Pro−
vedení kontroly okolí obce.
23. 6. Přijetí oznámení ve 14.50 hod.,
že se u paní XY zdržuje osoba, na
kterou je vydán Příkaz dodání
osoby do výkonu trestu. Po pří−
jezdu na místo byl pan XX ome−
zen na osobní svobodě hlídkou OP
a předán hlídce PČR Dubňany.
Přijetí oznámení v 15.49 hod., že
v ulici Dědina na zahradě pana XY
je had. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jedná o užovku obec−
nou. Proveden odchyt a odvoz do
přírody, kde byla užovka vypuš−
těna (viz foto).
Přijetí oznámení v 16.23 hod.
a vyhlášení poplachu hasičskému
sboru, že na silnici směrem na Ho−
donín spadl přes komunikaci
strom. Proveden výjezd, řízení
dopravy a asistence hasičům při
odstranění stromu.
29. 6. Výjezd v 16.00 hod. po nahlá−
šení poplachu hasičského sboru.
Součinnost se sborem – odvoz ha−
sičů do Rohatce, kde byly zato−
peny rodinné domy.
30. 6. Výjezd s hasičským sborem
Ratíškovice při vyhlášení po−
plachu k zatopenému domu v Dub−
ňanech.
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3. 7. Přijetí oznámení
v 01.20 hod. o rušení
nočního klidu v ulici Ví−
tězná. Proveden výjezd
a upozornění mládeže na rušení
nočního klidu. Kontrola okolí
baru, kde se zdržoval větší počet
mládeže.
5. 7. Přijetí oznámení ve 12.39 hod.
s žádostí o okamžitý příjezd
hlídky OP do domu paní XX, kde
dochází k fyzickému napadání je−
jím manželem. Panu XY byla na−
sazena pouta a hlídkou OP byla
přivolána PČR Dubňany. Pan XY
jevil známky požití alkoholu, na
výzvu kontroly na alkohol se od−
mítl podrobit testu.
13. 7. Sběr použitých injekčních stří−
kaček u místní střelnice.

Přijetí oznámení ve 12.53 hod. od
operačního důstojníka Policie ČR,
že slečna XX byla napadena rodiči.
Po příjezdu na místo se situace
uklidnila a zúčastněné osoby byly
poučeny o možnosti projednat pře−
stupek v KVP podáním návrhu.
17. 7. Dopoledne přišli oznámit ob−
čané z ulice Cihlářská opakované
rušení nočního klidu. Manželé XX,
kteří jsou majiteli domu, byli na
dovolené a opakované párty pořá−
dal jejich syn. Stížnost byla pod−
stoupena KOVP, byl proveden
pohovor se synem a telefonicky vy−
rozuměna jeho matka.
JV & JH

Hasiči

Policie

Z deníku

Svítá
na lepší časy?

J

e tragikomic−
ké, že v tak
významné le−
tošní výročí ra−
tíškovického ha−
sičstva je hasičská
zbrojnice nejne−
pěknější budovou
v majetku obce.
Fasáda této bu−
dovy jest velkou
ostudou. Nicmé−
ně i zde svítá na
lepší časy. Jiho−
moravský kraj
v rámci dotačních programů vysly−
šel žádost Sboru dobrovolných ha−
sičů Ratíškovice a přispěl 64 000 Kč

na výměnu oken−
ních konstrukcí.
Obec Ratíškovice
uvolnila ze svého
rozpočtu 43 871
Kč, aby dílo mohlo
být úspěšně zavr−
šeno.
Práce v celkové
hodnotě 107 871
Kč provedla fir−
ma Dalimil Šupa,
s. r. o. Zednické
a malířské práce
si provedli ha−
siči bezplatně
sami.

Dárcům i rea−
lizátorům budiž
vyřčeno poděko−
vání. Věříme, že
tato akce je prv−
ním vykročením
k rekonstrukci
této tak hojně využívané budovy.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Sbor dobrovolných hasičů
v Ratíškovicích 1889−2009

Z

aložení sboru v naší obci bylo
velkou nutností, protože požár
zde byl častým hostem. V mnoha
případech se jednalo nejen o oheň
v jednotlivých domech, ale hlavně
o jeho rozšíření na velkou část ulice.
V kronice obce, kterou začal psát
místní učitel Jan Mikl roku 1924,
jsou některé z nich uvedeny zpětně.
Mimo jiné „r. 1858 byl velký požár
v obci, při němž vyhořela celá dě−
dina od kostela až ke sv. Janu. Je−
diný dům náhodou nevyhořel a sice
č. 85, v němž shořely jen chlévy. ...
R. 1866 vyhořely baráky od č. 58
dolů. ... V r. 1874 vyhořely Suché
řádky pravá strana, celkem 12 cha−
lup. ... R. 1879 vyhořely opět Suché
řádky a sice levá strana, celkem vy−
hořelo 19 chalup. ...“
Velkou zásluhu na vytvoření
sboru měl Josef Malý, učitel a člen
hasičské jednoty v sousedních Dub−
ňanech, na kterého se obrátili před−
stavitelé obce na podzim roku 1888.
V květnu 1889 byl pozván k jednání
s širším obecním výborem – tam se−
známil přítomné s organizací sboru,
byla zde vytvořena přípravná ko−
mise a v obci zahájena kampaň pro
získání členů. V druhé polovině
t.r. byla ustavující schůze, které se
společně se členy přípravné komise
zúčastnilo 27 přihlášených občanů.
K nim se pak přidalo dalších 11 jako
přispívající členové. Podle Hasič−
ské kroniky, kterou sepsal starosta
České ústřední jednoty hasičské
markrabství Moravského Titus
Krška „...dobrovolný sbor hasičský
byl založen roku 1889, a prvními
zakladateli byli: Fr. Kadlčík, rolník
a tehdejší starosta obce; Fr. Ne−
svadba, rolník; Fr. Příkaský, rolník;
Jos. Příkaský, rolník; Augustin Rů−
žička, řezník; Antonín Zemek, kovář.
V obecním výboru byli: Petr Gaidík,
Josef Příkaský, Josef Gaidík, Petr
Příkazský, Jan Valkovič, Jiří Kadl−
čík, Jan Toman, Martin Toman,
Jakub Klimeš, Michal Kotásek, Cy−
ril Příkazský, Jan Zemánek, Matěj
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Hasiči při výcviku s ruční čtyřkolovou stříkačkou − stojící vpředu před stříkačkou zleva ?,
?, Ilčík Jan, Zelinka Matěj (roč. 1900), vzadu za stříkačkou zprava Toman František st.
(Solin, roč. 1909), Vacenovský Josef (ž. Bojanovice), Valkovič Michal, Vacenovský Fran−
tišek (roč. 1909, po svatbě zv. Roztrhánský), ?. (Foto z archivu požární zbrojnice)

Foltýn, Cyril Kotásek, Matěj Kor−
dula, Karel Petržela, Frant. Mlýnek.
Tito všichni byli sboru příznivi. Petr
Gaidík, František Mlýnek a Michal
Kotásek jsou dosud přispívajícími
členy. Prvním předsedou a náčelní−
kem byl František Kadlčík, jednate−
lem Frant. Nesvadba.“
Obecní rada sbor velmi podporo−
vala. 10. června 1889 byla u firmy
„F. Smékala vdovy v Čechách u Olo−
mouce“ objednána stříkačka a vý−
zbroj pro mužstvo. Podle neúplného
seznamu obec zakoupila sací čtyř−
kolovou jednoproudní stříkačku,
10 sekerek, 6 pásů pro lezce, 4 pásy
pro četaře, 24 pásů pro členy a 3 pásy
pro náčelnictvo, 34 přilbic, 33 cvili−
chových obleků, 1 signálku, 3 trub−
ky, 10 píšťalek, 6 lan s karabinou
a 2 lucerny.
V té době pracoval sbor bez vyš−
šího vedení a až od r. 1890 byla ve−
dena protokolární kniha. 9. března
t.r. je zapsán poprvé průběh jednání
− na něm byl „za starostu spolku zvo−
len pán Frant. Kadlčik jednohlasně,
za načelnika zase pak Kadlčik jed−
nohlasně. Za podnáčelníky zvolení

byly jednohlasně pan Jozef Přikasky
a pan Franc Nesvadba.“
Každý z činných členů při svém
vstupu do sboru složil slib, který se
skládal jednou do roka, a to na svá−
tek Božího těla. V tento den chodili
hasiči vždy na průvod ve slavnost−
ních uniformách. Po příchodu na
zbrojnici utvořili kruh, do jehož
středu se postavil praporečník s pra−
porem a nově přijímaní členové.
Jeden z nich přednesl slib: „Bratře
náčelníku, bratři podnáčelníci, bra−
tře zbrojmistře, bratři četaři. Slibu−
jeme vám, že budeme věrně plnit
své povinnosti. K tomu nám dopo−
máhej Pán Bůh, Matka Boží, všichni
svatí. Amen.“ Potom šli a každému
z bratrů hasičů podali ruku.
Činnost sboru byla brána velmi
zodpovědně a přestupky proti stano−
vám byly tvrdě trestány. V proto−
kolu z tohoto dne je na závěr uve−
deno, že „pak se umluva stala mezy
členy že ktery by se nedostavyl k cvi−
čení, budiž potrestan pokutou peně−
žitou 10 kr. nebo se má patřičný čas
ohlasit u svého nejblišiho předsta−
veného“. Tento trest byl podle poz−
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dějších zápisů několikrát použit –
nejen pro neúčast na cvičení, ale
i pro výstřední chování, kterým byl
porušen služební řád a tím padla
hana na dobré jméno spolku.
Roku 1890 obecní úřad financoval
stavbu hasičského skladiště v místě
zv. Prádlo (Prádlo se nazýval ryb−
níček v místě dnešního pole za za−
hradou domu čp. 361 v ul. Ulička
a čp. 112 a 113 v ul. U Zastávky, po−
užíval se hlavně k praní prádla. Za−
vezen byl roku 1948.) Na podzim to−
hoto roku bylo také pořádáno první
veřejné cvičení – lezecké na bývalé
staré kapli sv. Josefa u kostela, se
stříkačkou na obecní cihelně u Vče−
lína.
Velkým podporovatelem hasičů
byl tehdejší farář Karel Vojtěch.
Podle zápisu ve farní kronice „...V ne−
děli XX. po sv. Duchu na nížto při−
padla slavnost sv. Růžence blah.
P. Marie a den slavných Jmenovin
Jeho Veličenství císaře a krále Fran−
tiška Josefa I. (4 října 1891) byl po
slavnostním kázaní od místního fa−
ráře Karla Vojtěcha církevně posvě−
cen nový červený prapor pro zdejší
dobrovolný sbor hasičský s vyobra−
zením patrona sv. Floriana. Týž zho−
toven jest v paramentní dílně J. He−
indla ve Vídni, a stojí i se stuhou
140 zl... Na uhražení této sumy da−
roval místní farář: 103 zl 87 kr.,
ostatní dodal představený sbor se
sbírky jednotlivců...“
V prosinci roku 1893 „...pojed−
náno bylo o invalidním a pensijním
fondu by přistoupil sbor za člena což
vyborem schváleno a členové činí jed−
nohlasně se přihlásili za členy účast−
níky. ...“ Smlouva byla nutností, pro−
tože při hašení požárů docházelo
k úrazům a hasiči byli často jedi−
nými živiteli rodiny. Jako příklad
slouží zápis v protokolární knize:
„...požáru se zúčastnil dne 25. srpna
1899 ve Vacenovicích s 12 můži
při kterém přišel člen Mart. Pavlík
k úrazu a obdržel od has. pod. po−
kladny 15 zl. ...od Slavne c.k. mor.
slez. pojišťovny 60 zl. ...“
Vedení sboru velmi dbalo o vzdě−
lání svých členů – starostou České
ústřední jednoty hasičské Titem Krš−
kou byl vydáván časopis Ochrana
hasičská, který po dlouhou dobu při−
cházel společně s jinými odbornými
i do naší obce. (Krška zemřel 24. 10.
1900 a jeho pohřbu ve Vel. Meziříčí
se zúčastnili 2 zástupci Ratíškovic)
Všechna čísla byla vázána a uklá−
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Hasičská slavnost u Hnilicovy kovárny 22. 6. 1930. Hasiči dostali od obce novou motoro−
vou stříkačku a za 40 let členství byli vyznamenáni Šťastný Fr. (náčelník) a Holeček Fr.
(č.p. 130). V pozadí dům s nadstavbou Růžičkova hospoda v ul. Řádky, vpravo škola
u drogerie. (Zapůjčila Kotásková Terezie 408)

dána do knihovny v hasičském skla−
dišti.
Místní hasiči se zúčastňovali ne−
jen různých školících akcí, ale i cvi−
čení v okolních obcích. Např. 11. září
1898 se konalo veřejné cvičení v Ro−
hatci – Titus Krška mimo jiné na−
psal: „...Zvláště sluší se zmíniti, že
i sbor Ratiškovický – župy Hodonín−
ské – súčastnil se sjezdu v četném
počtu asi 30 mužů, začež mu vyslo−
veny byly díky...“
Sbor postupně rozšiřoval a moder−
nizoval technické vybavení – např.
14. března 1903 „...pojednano stran
zakoupení hasičského nářadí ujed−
nano by se koupilo 20m tlakových
hadic a jedna podpažní střikačka,
dále by se nechalo dělat 20 sekerek
u domacích kovářu... o zakoupení
vozu rozpředla se delší řeč...“ Stří−
kačky byly v té době dopravovány
k požárům koňským spřežením;
koně mohli přijít při požáru k úrazu
a proto 18. března 1906 „...jednatel
navrhuje pojištěni požárni přípřeže
ujednáno pojistiti jeden par koní
za 600K...“. Nejednalo se však jen
o modernizaci strojní − např. v roce
1911 byla na návrh bratra četaře Mar−
tina Pavlíka zakoupena lékárnička
a v témže roce „...bratr Šťastný na−
vrhuje na řeč Br. náčelníka by se při
odbyvání školního cvičení pořádali
odborné přednášky, které mají býti
rozděleny mezi všechny činovníky...“
Členové sboru se také zúčastňovali
kursů pro sborové činovníky, které
pořádala Župní jednota.

Činnost sboru byla financována
obecní radou, členskými příspěvky
a příspěvky od občanů za prohlídky
komínů. Došlo také ke spolupráci
s jinými organizacemi v obci, např.
„...se čtenářským spolkem Pokrok
v přatelský styk vstoupili aby se tyto
dva spolky navzájem podporovali,
což oběma stranami přijato...“. Dal−
ším z příjmů byly částky, které „...cizí
obchodnici platili z místa do po−
kladny spolkové a to 50 hal, ktery
vybyrati ma obec. strážník sjedna−
ným členem sboru...“ Sbor pořádal
také divadelní představení a zá−
bavy, z jejichž výtěžku financoval
svoji činnost a na akcích jiných or−
ganizací byly vždy vedeny požární
hlídky.
Na oslavu desetiletého trvání
sboru byla v naší obci 25. října 1899
valná hromada delegátů České
ústřední jednoty hasičské, při které
byli vyznamenáni zasloužilí hasiči.
Jednalo se tu také o Invalidním
fondu a podle Hasičské kroniky
Č.Ú.J.H. „... zemský poslanec dp.
P. F. Weber ...uvolil se za jednoho
chudého hasiče sboru Ratiškovic−
kého příspěvek tento platit. ...“ Na
tomto sjezdu byli také voleni zá−
stupci do ústředí jednoty a jedním
z nich byl i František Nesvadba
z Ratíškovic.
Během I. světové války 27 členů
sboru odešlo na frontu a 5 z nich se
nevrátilo zpět. Proto v roce 1917
„ujednáno pro nedostatek činného
členstva by se počas valky žadná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

valná schůze a volba činovniku ne−
konala až po válce. Dále by se počas
války na návrh Č.U.J.H. přijimali
mladší členové stou podmínkou že
se do matryky zapíšou až po skon−
čení války...“ Byly také navrženy vá−
lečné podpory vdovám po zemřelých
členech. Po ukončení války došlo
v hasičstvu ke změnám – vznikla
nová organizace Moravská zemská
jednota hasičská, r. 1922 vznikla
složka samaritánů, roku 1924 byl
vytvořen hasičský dorost a roku 1928
ženský odbor hasičstva. Nejdůleži−
tější událostí z tohoto období byl
pro místní sbor rok 1924, kdy byla
1. června − u příležitosti 35. výročí
trvání sboru − předána do užívání
nová hasičská zbrojnice.
Od roku 1929 se staly dalším
z příjmů poplatky z promítání v míst−
ním kině. 4. června „...ujednano se
zastupci čtenářskeho spolku ohledně
hlídek při Kině. Ujednáno by při
hlídkach při Kině vybírán byl popla−
tek paušálne a sice 350 kč za 1 rok
mimo toho zehraje 1 film ve prospěch
sboru...“.
V roce 1929 byla zakoupena mo−
torová stříkačka. Koupě byla finan−
cována hlavně obecním úřadem,
přidali se i místní občané – při pro−
hlídce komínů v roce 1928 bylo vy−
bráno 787,50 Kč a roku 1929 už tato
částka činila 1481 Kč. Mimo jiné
i proto, že s členem hasičské hlídky
chodil i zástupce obecní rady, který
vybíral dobrovolné příspěvky. Podle
kroniky obce „...Dne 22. června 1930
konal hasičský sbor slavnost, při níž
obec odevzdala sboru novou motoro−
vou stříkačku. Při této slavnosti byli
vyznamenáni zlatými záslužnými
medailemi za 40ti letou činnost ve
sboru Šťastný František, náčelník
sboru a člen sboru Holeček Franti−
šek č. 130.“
27. února 1938 pak byl zakoupen
od firmy Štěpán Kříž z Kyjova au−
tomobil Škoda 645 – šestimístný
osobní šestiválec a dva navijáky,
které bylo možné na něj připojit.
V období II. světové války byla
úplně zakázána osvětová a kulturní
činnost, pro vojenské účely byl za−
baven veškerý hasičský majetek.

Navštivte
webové stránky
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Poslední velké cvičení se konalo
21. 5. 1939, kdy byl v naší obci župní
sjezd hasičstva u příležitosti 50tile−
tého trvání místního sboru. Po dobu
okupace se někteří členové zapojili
do protiněmecké činnosti. Ladislav
Šťastný a František Dekař praco−
vali v ilegální organizaci Moravská
Rovnost, náčelník sboru Jan Podéšť
byl začleněn do odbojové organizace
R3 – Alfa. Někteří členové sboru byli
nasazeni na práce v Říši a dva za−
hynuli při náletu na Hodonín dne
20. listopadu 1944. Podle zápisu
v Protokolární knize „...Pomoci při
odklizovacích pracích po náletu
v Hodoníně se zúčastnilo 32 bratrů,
kde byli zraněni Blaha Josef těžce,
Holeček Tomáš a Kotásek Frant.
lehce... “
Poválečná činnost byla znovu ob−
novena na valné hromadě dne 8. září
1945 a od října t.r. pracoval sbor pod
novým vedením – byl ustanoven
Svaz československého hasičstva.
Sbor čítal 42 činných členů, 8 vyslou−
žilých, 25 přispívajících a 15 žen.
Od roku 1950 přechází samaritní
služba hasičů pod nově vzniklý Čes−
koslovenský červený kříž.
V červenci roku 1954 byl na
místní Orlovně (prostor dnešní nové
MŠ v ul. Múdrá a prodejny COOP
v ul. Rohatecká) pořádán Den požár−
níků. Poprvé tu vystoupilo družstvo

žáků, a tím také začíná pravidelná
činnost s mládeží, která trvá s dob−
rými výsledky až do dnešní doby.
V roce 1959 byly započaty práce
na stavbě nové hasičské zbrojnice.
Byla postavena v „Akci Z“ – tedy své−
pomocí. Brigádníci a členové sboru
zde odpracovali nespočet hodin.
Stavba byla dokončena r. 1963 a do
oficiálního užívání byla předána
20. července 1964, kdy se konaly také
oslavy 75. výročí založení sboru.
Ve své době patřila k největším
v okrese a svému účelu slouží dodnes.
Od roku 1957, v pozdější době ve
spolupráci s Pionýrskou organizací,
probíhaly požární hlídky mládeže.
V roce 1972 žák Stanislav Vyhňák
utrpěl při této hlídce smrtelný úraz
– snažil se uhasit začínající požár
a byl zasažen proudem ze spadlého
drátu vysokého napětí. In memo−
riam obdržel vyznamenání „Za sta−
tečnost“. Rok poté – 17. června 1973,
se koná na jeho počest dětská sou−
těž „Memoriál Standy Vyhňáka“,
která trvá až do dnešní doby. Pro−
bíhá vždy v červencovou neděli a poz−
ději se k ní v daném víkendu přidala
soutěž mužů „O putovní pohár obce“.
V současné době se Sbor dobrovol−
ných hasičů v Ratíškovicích pod ve−
dením starosty Petra Nedvědického
řadí mezi nejlepší v okrese.
Irena Bařinová

Novostavba požární zbrojnice v roce 1962 (Fotografie z archivu obce)

www.sdhratiskovice.cz
strana 9

SDH Ratíškovice

Dokončení z titulní strany
V úvodu schůze pronesl nynější
starosta sboru Petr Nedvědický ob−
sáhlou výroční zprávu, ve které se
zaměřil zejména na vznik, vývoj
a důležité okamžiky činnosti sboru
a mimo jiné uvedl, že „k dnešnímu
dni má sbor 101 členů, z toho jsou
jedno družstvo mladších žáků, jedno
družstvo starších žáků, dorostenci
a dvě družstva mužů. V zásahové jed−
notce je 25 členů“. Dále vystoupili
s krátkým pozdravem a projevy po−
děkování i hosté – Miroslav Kuchař,
mjr. Froněk, starosta Uhlík a dp. Če−
kal. V další části zasedání bylo pro−
vedeno ocenění většiny členů sboru,
a to za věrnost (10, 20 až 70 let), za
zásluhy a Michalovi Příkaskému st.
byl udělen Řád sv. Floriána, nejvyšší
hasičské vyznamenání za mimo−
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12x foto Josef Hanák

120 let trvání

řádné výsledky. Oficiální část slav−
nostního setkání byla zakončena de−
gustací více jak 150 vzorků vín.
V neděli dopoledne se konala
v kostele mše svatá a odpoledne slav−
nostní průvod hasičů a hasičské –
historické i novodobé – techniky.
Pozvání přijaly sbory z Dubňan, Ro−
hatce, Žeravic, Heraltic (okr. Třebíč),
Skalice, Uhřic (okr. Vyškov), Uher−
ského Brodu, Mistřína i HZS JmK
v Hodoníně. Průvod vycházel od
místní hasičské zbrojnice v 15.30
a jeho cílem bylo škvárové hřiště FK

Baník. Zde mělo na tři stovky spoko−
jených diváků možnost shlédnout do−
sud funkční originály hasičských za−
řízení s pohonem vlastním, parním
(pístovým) nebo již benzínovým. Ten,
kdo se akce za krásného nedělního od−
poledne zúčastnil, rozhodně nelitoval.
Na závěr náleží poděkování všem
sponzorům, hostům, vedení obce,
obecní policii, panu faráři, manželům
Bařinovým i členům SDH za velmi
zdařilý průběh oslav vzniku SDH
v Ratíškovicích.
Josef Hanák
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Volejbal

25. setkání

za 25 let

D

ružba mezi volejbalovými oddíly SK Baník
Ratíškovice a ASV Kohren − Sahlis už trvá
od roku 1984. Za tuto dlouhou dobu jsme
spolu sehráli spoustu utkání a také zažili mnoho
krásných chvil. Letošní oslava „Stříbrné svatby“
se uskutečnila u nás ve dnech 7.−10. května.
Naši přátelé přistoupili k výročí zodpovědně −
přijelo 15 lidí ve dvou družstvech. Páteční výlet
jsme strávili na Podluží v Josefově u stromu roku
oskeruši, v Lužicích na Lužáku a v Mikulčicích
na Vykopávkách.
V sobotu na mezinárodním turnaji zvítězila jako
tradičně Skalica před domácími, třetí byly Dub−
ňany a naši posílení přátelé tradičně v Ratíškovi−
cích poslední. Závěrečný družební večer na hasič−
ské zbrojnici probíhal ve znamenité atmosféře, kdy
s výborným programem vystoupily obě strany.
Náš oddíl obdržel také oficiální pozvání na příští
rok do Německa.
Ing. Jiří Hubáček st.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009
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v pedálech

P

ravidelným a pozorným čtená−
řům nejčtenějšího ratíškovické
ho plátku určitě neunikl článek
z roku 2004, kde byla představena
talentovaná hvězdička české cykli−
stiky. Dnes už však můžete číst o ta−
lentované hvězdě, Jakubu Krato−
chvílovi. 21 letý usměvavý mladík
poskytl Zvonu následující rozhovor:
Jakube, především nejdřív ob−
rovská gratulace k titulu na
červnovém Mistrovství ČR v ka−
tegorii do 23 let. Užíváš si ještě
pocit vítězství?
Děkuji. Vítězství jsem si užíval
v cíli a na stupních vítězů. Samo−
zřejmě z toho mám dobrý pocit, ale
pro mě se tím nic nezměnilo.
Myslím, že kdyby se v Ratíško−
vicích volil sportovec roku, bu−
deš mezi horkými kandidáty
na vítězství! Poznávají Tě lidé
v Ratíškovicích?
Myslím že ne. Od střední školy
jsem prakticky byl pořád v Brně, kde
jsem závodil a studoval, takže jsem
se v Ratíškovicích moc neukazoval.
Možná pár lidí ví, že jezdím na kole,
ale to je asi tak vše.
Zkus se vrátit k tomu závodu
na MČR v Bánovcích nad Bebra−
vou. Můžeš ho čtenářům Zvonu
popsat?
Jelo se celkem 8 okruhů, 194 km.
Prvních 10 km byl zvlněný terén, pak
následoval kopec, sjezd a relativní
rovina do cíle. V prvním kole se jelo
opatrně, protože pršelo a sjezd byl
hodně technický a kluzký. Po sjezdu
se však začalo závodit a hlavní pole
se hned rozdělilo na několik skupin.
Peloton se však sjel. Začaly ataky
jezdců PSK Whirlpool, což je v ČR
nejsilnější tým. Nástup střídal ná−
stup, ale úniky neměly dlouhé tr−
vání. Až v 5. kole se vpředu vytvořila
skupina, v níž byli dva slovenští
jezdci Matej Vyšňa, Josef Palčák −
oba do 23 let, a dále Adam Šimek
z Dukly Praha − obhájce loňského
zlata ze závodu jezdců do 23 let, On−
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dřej Zelinka ze Spar−
ty Praha a také fa−
vorizovaný Martin
Mareš. Náš tým tam
zastoupení neměl,
a to bylo pro nás ne−
přijatelné. Skupina
měla náskok již 1:20
minuty a z hlavního
pole neměl nikdo
kromě nás zájem
uprchlíky dojet. Po
domluvě s trenérem
jsem se pokusil o sólo
jízdu. Nedával jsem
tomu velké nadě−
je, ale když jsem na
kopci zjistil, že jsem
na uprchlíky najel
30 sekund, tak jsem
si začal věřit. Sku−
pinu jsem dostihl za 1 kolo. Všichni
jsme spolupracovali a vybudovali si
náskok až 6 minut. Postupně začaly
všem ubývat síly. Martin Mareš si
toho všiml a dvě kola před cílem za−
útočil. Tempu jsem stačil jen já a slo−
venský závodník. Mareš však opět
nastoupil. Do kopce jsme vyjeli po
jednom. Ze sjezdu jsem dojel Slo−
váka a společnými silami jsme dostihli
Mareše. V posledním kole jsem měl
však pod kopcem defekt zadního kola
a musel jsem si vzít z auta rezervní
kolo a ztratil jsem kontakt s Vyšňou
a Marešem. Do vysílačky mi poté tre−
nér sdělil, že za námi jedou dva zá−
vodnici, Petr Velic a Stanislav Kozu−
bek, a hlavní pole hodně zrychlilo.
Začal jsem mít strach, že o jasný titul
možná přijdu. Slováka jsem dostihl
kousek před vrcholem kopce. Síly mi
vydržely až do cíle a přijel jsem cel−
kově 2. za Marešem se ztrátou 23 vte−
řin. Pro mě to znamenalo, že jsem se
stal mistrem do 23 let.
Překvapuje mě, že i s defek−
tem se dá dosáhnout tak skvě−
lého výkonu, jak dlouho trvala
oprava kola?
Kolo jsem musel měnit celkem 2x
za závod. Po dojetí skupinu upr−

foto Jan Brychta/Roadcycling.cz

Cyklistika

Zlato

chlíků a v posledním kole. Když je
za vámi mechanický vůz, tak je to
otázka 10−30 sekund. Záleží na tom,
jak je mechanik zručný. Přední nebo
zadní kolo se vydělá z kola a závod−
ník dostane nové.
Tak to je skutečně blesková
oprava, a co pády, měl jsi už ně−
jaký hodně „ostrý“?
Často se padá zejména v mladších
kategoriích, v mužích už jsou závod−
níci vyježděnější. Karambolů jsem
zažil hodně. Když člověk jede ve
skupině 100−180 cyklistů, 50 kilome−
trovou rychlostí, (ve sjezdu je 80 ki−
lometrová rychlost normální) na
20 mm galuskách, stačí malá chy−
bička nebo chvilka nepozornosti
a v pádu je třeba i půlka pelotonu.
Většinou jsou to naštěstí jen odře−
niny.
Jak se během závodu obvykle
občerstvuješ?
Nejdůležitější je hodně pít. V prů−
běhu závodu se pije buď čistá voda
nebo iontový nápoj, záleží na počasí.
K jídlu máme různé energetické
gely, tyčinky, ale jezdíme třeba „na“
vafle s marmeládou, marsky, snic−
kersky nebo müsli tyčinky. Jíst
a dodržovat pitný režim je důležité,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Jakub Kratochvíla − uprostřed

foto Jan Brychta/Roadcycling.cz

pohár a v půlce října se u nás jede
bohužel jediný závod zařazený do ka−
tegorie UCI 1.2., a to Praha−Karlovy
Vary−Praha. Světová cyklistika je
rozdělena na více kategorií. Nej−
vyšší je Protour, zde se rozděluje nej−
více bodů do světového žebříčku. Do
Protour jsou zařazeny závody, jako
je například Giro, Tour, Vuelta. Star−
tují zde pouze týmy Protour a Pro−
continental. Další kategorií je Eu−
rope Tour a ta je ještě rozdělena na
3 podkategorie. Zde startují týmy
kategorie Protour, Procontinental
a Continental. Náš tým je v katego−
rii Continental a jezdíme na český
pohár, který má 6 závodů,
nebo na závody kategorie
1 a 2.
Silniční cyklistika,
obzvláště ta česká, se
v našich médiích příliš
neobjevuje, myslíš, že je
potřeba udělat nějaký
pořádný výsledek, kte−
rého by se chytli spon−
zoři a následně i mé−
dia?
Můj názor je, že dobré
výsledky jsou. Letošní
9. nebo loňské 13. místo
Romana Kreuzigera na
Tour je fantastický výsle−
dek. 3. místo Hochmana
a Bláhy na MS na dráze
v Madisonu je také super
výsledek. Kdy bylo fotba−
lové družstvo naposledy ve
finále na mistrovství svě−
ta? Letos se tam možná ani
nedostanou. Například
již zmiňovaný Alois Kaň−
kovský je mistr světa a kdo
foto Jan Brychta/Roadcycling.cz

jak člověk dostane hlad, nebo je de−
hydrovaný, většinou to znamená
ztrátu kontaktu z čelem, nebo do−
konce i konec závodu.
Kolik přibližně váží závodní
kolo, a kolik jich máš?
Moje závodní kolo váží okolo 8 kg,
ale najdou se i taková kola, která
stěží dosahují váhového limitu 6,8 kg.
Všechno záleží jen na tom, jaké kolo
sponzor dodá. Mám 3 kola, jedno sil−
niční, na kterém závodím a trénuji,
kolo na časovky a horské kolo.
Vím, že v okolí Ratíškovic se
pohybuje více talentovaných
cyklistů…
Ano, například do Vracova občas
zavítá mistr světa Alois Kaňkovský
(Dukla Praha), který má za ženu
rodačku z Vracova. Stabilně zde
bydlí dva úspěšní závodníci z rakous−
kého continentáního teamu KTM,
a to Jan Bárta ze Sobůlek, který le−
tos vyhrál etapu na závodě okolo Ra−
kouska, a Petr Lechner z Rohatce.
Oba závodí převážně v Rakousku
a mají již pěknou řádku umístění na
stupních vítězů. Z našeho týmu ni−
kdo z okolí není. Jsme roztroušeni
po republice jako korálky.
V jakých kategoriích se cyklis−
tika u nás jezdí?
Dá se říct, že v ČR jsou 3 katego−
rie. Nejnižší jsou marathony a různé
regionální podniky, které nejsou pod
svazem cyklistiky. Pak je zde Český
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ho zná? Bohužel cyklistika v ČR není
v kurzu. Média nezajímá a lidi také
ne. Myslím, že se to v dohledné době
nezmění a nepomohlo by ani, kdyby
Kreuziger vyhrál Tour.
Kdy Tě uvidíme na nějakých
závodech poblíž, aby Ti i „Ratíš−
kovjáci“ mohli přijít fandit?
Jezdíme hodně do zahraničí, kde
jsou kvalitnější závody zařazené do
světového žebříčku. Také se pravi−
delně zúčastňujeme Českého po−
háru (pouze 6 závodů). Tady na Mo−
ravě je jediný, a to v Kyjově, letos se
jede 12. a 13. 9.
Díky za rozhovor a přeji hod−
ně dalších sportovních úspěchů.
Úspěchy Jakuba Kratochvíla
za poslední tři sezóny:
Sezóna 2008−2009
Mistr České republiky do 23 let
(2. místo celkově v seniorské
kategorii)
Sezóna 2007−2008
Vítěz etapového závodu
Vysočina Tour 2008
7. místo 1.2 GP Nivo Maďarsko
Sezóna 2006−2007
1. rok U23 − Dukla Brno
1. místo etapový závod
Lidice 5. Etapa
1. místo U23 Tchibo Cup
Rakousko (Vídeň lázně)
7. místo Praha −
K. Vary − Praha
31. místo ME časovka
jednotlivců
3. místo MČR časovka
dvojic (J. Dostál)
Jaromír Škola ml.
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Frarnost

Rekonstrukce

střechy kostela

P

o více jak půlstoletí byla opěto−
vně opravena střecha kostela.
Práce prováděla v měsících du−
ben až červenec firma STAK Doma−
nín. Byla vyměněna krytina a latění,
poškozené části krovu byly nahra−
zeny dřevem novým nebo byly pro−
vedeny příložky. Krov byl očištěn
a opatřen chemickým nátěrem proti
napadení dřevokaznými škůdci. Hro−
mosvod byl opraven a byla vyhoto−
vena revizní zpráva. Při předání díla
byli účastni pracovníci státní památ−
kové péče. Z jejich strany nebylo
k provedeným pracím připomínek.
Celková cena díla činila 1 549 946
Kč a tato cena nebyla překročena.
Dodavatel vícenáklady, které vznikly
při odkrytí střechy, kdy se ukázal
rozsah napadení dřeva a rozsah nut−
ných výměn větší, než se předpoklá−
dalo, vykryl ze svých zdrojů. Na po−
krytí výše uvedených nákladů se
podílelo z Havarijního fondu Minis−
terstvo kultury ČR, a to ve výši
300 000 Kč, Jihomoravský kraj část−
kou 100 000 Kč a Obec Ratíškovice
částkou 300 000 Kč. Zbývající část
nákladů ještě doposud na svých bed−
rech nese farnost. K dnešním dnům
nashromáždila od svých dárců
750 000 Kč, přičemž tato suma se

skládala mravenčím způsobem − nej−
vyšší částka daru činila 20 000 Kč.
Zbývajících 100 000 Kč, kterých je
třeba doložit, doufáme, bude nashro−
mážděno v co nejkratším čase, ne−
boť chceme dostáti svým smluvním

závazkům se ctí. Římskokatolická
farnost Ratíškovice děkuje všem do−
nátorům za finanční dary a je potě−
šena, že dílo se zdařilo a kostel může
sloužit i nadále jako místo setká−
vání a pokoje.
P. Jiří Čekal, farář
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tišti létal na plachťácích a k tomu
ještě skákal padákem. Celkem mám
8 seskoků.
A co Váš rodinný život?
S mou manželkou Hankou, která
pocházela z Hradce Králové, jsem se
seznámil za studia na vysoké škole
během vodácké výpravy v Rumun−
sku. Tam jsme se vraceli a pozná−
vali krásu rumunských hor. V roce

Možete sa nám trochu před−
stavit?
Narodil jsem se roku 1954 a mám
o dva roky mladšího bratra Josefa,
který žije také v Hodoníně a pracuje
na Tomáši. Rodiče žijí stále v Ratíš−
kovicích, pravidelně jich tam jezdím
navštěvovat.
Co Vám utkvělo v paměti z dět−
ství či ze školy?
S klukama, jako Sláva Foltýn,
Janek Kordula a dalšíma sme sa
něco naběhali po Rúbanicách a na−
hráli na indiány apod. Ve škole mne
bavila fyzika i zásluhou pana učitele
Adámka, kerý dělal různé pokuse,
a to se mi líbilo. Rád na něho vzpo−
mínám, i když jsme občas chytli prů−
plesk. Někdy v osmé třídě mě chytla
astronomie a v tomto koníčku sem
pokračoval i na hodonínském gym−
náziu. Jezdil sem do Brna na hvěz−
dárnu, sám sem se snažil postavit si
dalekohledy, protože sem měl k dis−
pozici jen starý triedr.
Pokračoval ste ve studiu na
vysoké škole?
Ano, pragmaticky sem se rozhodl
studovat v Brně chemii, i když mě
na gymplu bavily i matematika, fy−
zika či biologie. Školu sem dokončil
v roce 1978 a po roční dobré vojně
v Plzni sem nastoupil do MND v Ho−
doníně do laboratoří. Celých 21 let
bylo mou prací analyzovat vzorky.
Zůstala Vám astronomie jako
koníček?
V době studia na vysoké škole šla
do ústraní. Objevil jsem totiž v sobě
další velkou zálibu, a to létání. V le−
tech 1975−81 jsem na kyjovském le−

1977 jsme se vzali a jakmile jsem
nastoupil do nafty a dostal malý pod−
nikový 1+1 byt, přistěhovala se za
mnou. V roce 1980 se nám narodila
dcera Petra. Manželka pak praco−
vala na ředitelství lignitových dolů
a zároveň dálkově studovala vysokou
ekonomickou v Bratislavě, kterou
dokončila s červeným diplomem
v roce 1986. Bohužel nečekaně one−
mocněla rakovinou a v roce 1989 ze−
mřela, a tak jsme zostali s dcerou
sami.
Takže jste mosel zastat aj tzv.
ženské práce?
To ano, bylo třeba se postarat
o chod domácnosti, takže nezbývalo
než naučit se vařit atd. Dcera Petra
pak vystudovala ekonomku na baňa−

Ale postavit rádio není zas
tak jednoduché, neměl jste s tím
žádné zkušenosti?
Ale měl sem zkušenosti s rekla−
mou, a to je dnes hodně důležité.
Celkem nás bylo 13 uchazečů a jest−
liže sem konkurz u Rady pro rozhla−
sové vysílání vyhrál, bylo to myslím
ze dvou důvodů. Projekt sem posta−
vil na regionalitě a tváří rádia se stal
Jožka Černý, což je známá osobnost
i v Praze.
Jakmile sem dostal licenci, tak
sem si vzal půjčku na vybavení, pro−
najal prostory a od října 2006 se za−
čalo v Hodoníně vysílat. Zpočátku
jsme vysílali z činžáku na Národní
třídě, docházelo ale k rušení, a tak
sme přemístili vysílač do cukrovaru.

Média

nešní doba sa také dá charak−
terizovat jako doba mediální.
Informace sa šíříjú o sto šest,
vznikajú nové televize, rádia, inter−
netové deníky atd. A vlastníkem i ře−
ditelem jednoho z nich je Ratíškov−
ják Vojtěch Kotásek, žijící teho času
v Hodoníně. Po exkurzi do jeho Rá−
dia Dyje vznikl v hodonské kasáren−
ské restauraci následující rozhovor.

řině v Ostravě a v současnosti pra−
cuje jako mluvčí na hodonínském
magistrátu.
Jak ste sa dostal z laboratoří
k rádiu?
Začnu zeširoka. V roce 2000 sem
byl propuštěn z MND v rámci ze−
štíhlování stavů, a tak sem se ocitl
v 46 letech bez práce. Bylo to nepří−
jemné, dcera studovala a já sem
práci v oboru nenašel. Ale jak sa říká,
každé zlo je k nečemu dobré. Vzal
sem práci obchoďáka v reklamě
v Brně, celkem mně to šlo a vypra−
coval sem se až na personalistu. Před
několika lety se mi ozval spolužák
z výšky vlastnící rádio na severu
Moravy, že se uvolnily frekvence
a jestli bych to nechtěl zkusit s rá−
diem. Tak sem do toho šel.

Rádio Dyje

žije

D
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Samotné rádio sídlí na Kasárenské
ulici.
Představte nám Vaše rádio
blíže prosím.
Tak je to samozřejmě vysílací
místnost s moderátorem, dále re−
dakce, kde pracují 3 lidé a kde se
zpracovávají a vyrábějí příspěvky,
také obchodní oddělení, kde pracuje
5 lidí a nakonec moje kancelář se se−
kretářkou. Celkem u mě pracuje 15−
−17 lidí na různé úvazky a smlouvy.
Moderátorů je šest, čtyři denní a dva
víkendoví. Na konkurz se přihlásilo
celkem 60 zájemců. Zatím vysíláme
na třech frekvencích: Hodonínsko
91,4 FM, Kyjovsko 91,8 a Břeclav−
sko 93,2. Usilujeme také o Veselsko,
omezuje nás slabý výkon vysílačů.
A co se týká programu?
Ten je regionálně zaměřený, ze−
jména na Slovácko. Máme speciali−
zované celodenní programy s jednot−
livými vesnicemi, vinařský magazín,
černou hodinku, kdy představujeme
zajímavé regionální osobnosti z kul−
tury, magazín o cestování, také něco
z astrologie atd.
Jakou pouštíte hudbu a kdo ji
vybírá?
Rozhodl jsem se oslovit spíše
střední generaci, pouštíme nejčastěji
střední proud, chcete−li pop, ale také
cimbálku či folk. Hodně hrajeme do−

mácí muziku a také slovenské ka−
pely. Hudbu mně sestavují na jed−
notlivé dny externí spolupracovníci
na zakázku.
Z čeho se rádio financuje?
Jak sem už naznačil, jsou to pří−
jmy z reklamy. Jedním zdrojem je
nadnárodní reklama, jsme zapo−
jeni v síti MMS. Přijde nám balík re−
klam, který odvysíláme. Druhým
zdrojem je místní reklama. Máme ob−
chodní zástupce, kteří ji nasmlou−
vají, vyrobíme ji a odvysíláme.
Kolik hodin denně pracujete?
Ve všední den často vstávám v pět
a na internetu, který je v té době
rychlejší, kontroluju platby atd. Přes
den su v rádiu, mám různé obchod−
ní schůzky. Vracím se kolem sedmé
večer a ještě doma pracuju na „papí−
rech“. O víkendu su v rádiu teď už
jen sporadicky, dřív sem tam trávil
i neděle. Některé pravomoci sem
delegoval na spolupracovníky. Zato se
o víkendech mosím zúčastňovat růz−
ných společenských akcí partnerů.
Jaké máte plány s rádiem do
budoucna?
Licenci na vysílání mám do roku
2014, chtěl bych rozšířit vysílání i na
Veselsko či Hradišťsko. Mám ur−
čitou obavu z digitalizace, budou
třeba investice, a to nahrává spojo−
vání do větších celků.

Máte vůbec čas na koníčky?
V posledních letech sem se znovu
začal intenzivněji zabývat astrono−
mií. Mám doma dalekohled a pozo−
ruju hvězdy.
Jaká jsou Vaše oblíbená sou−
hvězdí?
Zejména letní souhvězdí – Labuť,
Lyra a Kasiopeja.
Jak se ještě odreagujete?
Dřív sem jezdil dost na kole. Mé
návštěvy u rodičů v Raťkách jsou
spojeny také s prací ve vinohradu.
Mám rád lyžování − jezdím do Alp,
ale i na Slovensko, do Krkonoší i na
Javořinu.
Vaše oblíbená hudba?
Folk a country. Mám rád Kryla,
na studiích jsme chodili na Palečka
s Janíkem či Vodňanského se Skou−
malem.
Tančíte?
Tančím rád, ale špatně.
Ste věřící?
Ano, myslím že existují víc než tři
dimenze, musí být stvořitel, náš svět
není náhoda.
Kolika jazyky mluvíte?
Rusky, německy, anglicky.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Samozřejmě od mamky. Nudlová
polévka, zelí, kuře s rýží, ze slad−
kého laty či patenty.
Díky za rozhovor.

Vzpomínka

Přemek Kouřil

František Vojtěch Toman
ministr práce a sociálních věcí ČSSR
(* 10. 7. 1924, † 20. 9. 1981)

Vzpomínám
(Ze sbírky „Ratiškovské lesy“ −
výboru básní, které sepsal v dubnu
1945 a věnoval svému rodišti)
Na stolku kalamář, knihy, pero leží
– hlavu v bílých dlaních,
hodiny tikají,
− nestuduji – nemohu, poslouchám
jak ten čas běží
vzpomínky domova mi cosi říkají
−−−
Tam kdesi daleko,
pod modrým nebem,
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tam to znám, tam rozpálené čelo
chladíval les,
skřivánek zpíval, rozjitřené brázdy
voněly chlebem,
meze se modraly, to voněl vřes − − −
V jedné ruce knihu,
v druhé polní kvítí
a v srdci lásku k tomu,
jehož oko zírá věčně.
Žehnal jsem ten náš kraj,
pole, louky, na nich sítí.
Rety se chvěly a já šeptal vděčně −
milovat tě budu věčně.
připravila Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Festivaly

Národopisný festival

Milotice 2009

N

árodopisný festival v Miloticích,
který se konal ve dnech 7.−9. srp−
na 2009, měl letos číslovku 27.
Páteční program již druhým rokem
hostil milotický kulturní dům, so−
bota se tradičně odehrála „Pod Ši−
dlenama“ a nedělní program probí−
hal v areálu zámeckého parku.
V minulém roce organizátoři fes−
tivalu přišli s nápadem, aby v páte−
čním programu se představily jednot−
livé obce Mikroregionu Nový Dvůr.
Zahajovací ceremoniář tedy začaly
pořádající Milotice. Letos v profi−
lovém, téměř dvouhodinovém pro−
gramu se představily Ratíškovice.
Na začátku května byly proto oslo−
veny jednotlivé folklorní soubory
a kroužky Osvětové besedy, aby tak
mohl vzniknout pořad s názvem
„Z pokolení na pokolení“. Autoři
chtěli především ukázat, že folklor
v Ratíškovicích se opravdu předává
z generace na generaci a je stále živý.
V prvním bloku festivalu se před−
stavila nejmladší ratíškovická gene−
race, tj. Dětský folklorní soubor,
s pásmem „Spi Janíčku, spi“, skoč−
nými a chlapeckými hrami. Zde se
také s pásmem „Křtiny“ představily
i Robky ze Séčky, které předvedly,
jak to v domě vypadalo, když se chys−
talo ke křtu. První blok uzavřela
s krátkým pásmem písniček Dětská
cimbálová muzika Náklo z Ratíško−
vic. Dětský pořad doprovázela CM
Cangla z Hovoran.
Po slavnostních fanfárách byl
další blok programu zahájen Ratíš−
kovskú Dolinú s pásmem „Sivé moje
oči“, kde „doliňáci“ dali vyniknout
kráse svatebního kroje s rúchama.
Robky poté předvedly, že „…nejen
slopat, ale především kopat sa mosí
vinohrad!...“, než dá ten opojný, la−
hodný mok, o kterém zpívaly Muž−
ský slovácký pěvecký sbor a ženský
sbor Ženušky.
A jak to asi vypadalo u odvodů?
To opět předvedla v plné kráse Ra−
tíškovská Dolina s pásmem „Reg−
rúti“. V závěru programu v KD za−
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zněly při společném nástupu všech
účinkujících písničky „V ratiškov−
ském poli“ a verbuňk „Svitaj Bože
od Rúdníka“.
Jako koordinátorka a spoluau−
torka programu bych chtěla poděko−
vat kolektivu autorů, tj. vedoucím
souborů Ratíškovské Doliny, Robek

ze Séčky, Mužského sboru, Ženu−
šek a Dětského folklorního souboru
a Vám všem účinkujícím za přístup
k nácviku, za to, že jste mnozí obě−
tovali své dovolené a volna a podpo−
řili tak nejen své kolektivy, ale nás
všechny folkloristy z Ratíškovic
v profilovém programu 27. ročníku
národopisného festivalu Kyjovského
Dolňácka v Miloticích.
Zvláštní poděkování patří paní
učitelce Ireně Foltýnové, která se
ujala jako zdatná konferenciérka
pořadu, a paní učitelce Marušce Os−
třížkové a jejím CM Náklo z Ratíš−
kovic, CM Cangla z Hovoran a CM
Javor.
Jana Koplíková

Poděkování

V

pátek 7. červenca sem byla
v Miloticách na Národopisném
festivalu Kyjovského Dolňácka.
Večer byla na kulturáku prezentaca
našej dědiny. Já sem sa tam sice jela
podívat hlavně na Ratiškovskú Do−
linu, ale zostala sem na celý pro−
gram a nelitovala sem. Menovalo sa
to „Z pokolení na pokolení“ a vystu−
povali tam Ratiškovjáci od tych naj−
menších (jedna dojela na jeviště
dokonca v kočárku) až po tych naj−
starších. Chvílama sem neudržala
smích a z teho mně jezdil mráz po
zádech. To všecko kvůli krásnému
programu, v kerém ukazovali jaký
byl život na našem Moravském Slo−

vácku od narození až do stáří, od na−
rození a dětských her přes galánění
a odvody až po manželství
a
prácu tych starších ve vinohradě.
Byli tam malí kluci s děvčátkama,
mládenci se svojíma děvčicama,
chlapi s ženskýma. A tý všecí měli
pokaždéj našu krásnú pěsničku, kerú
si možete zpívat dycky a všade − ať
už je vám smutno nebo veselo.
Chtěla bych týmto poděkovat Janě
Koplíkovej za vytvoření celého pro−
gramu a všeckým, keří v něm vystu−
povali, za ten nádherný pocit, kerý
sem měla, dyž sem odjížďala moc
spokojená dom.
Irena Bařinová
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41. Mezinárodní festival

dechových hudeb
V
neděli 12. července 2009 se ko−
nal již 41. Mezinárodní festival
dechových hudeb v Ratíškovi−
cích. Navázalo se tak na mnohale−
tou tradici v pořádání dechového fes−
tivalu. Nejvíce se na něj těší ti, kteří
jsou pravidelnými každoročními
účastníky. Ten den si přišly na své
všechny věkové kategorie, které mají
rády krásné lidové písničky a obdi−
vují pestrobarevné kroje z různých
koutů České republiky i zahraničí.
Den před festivalem, tedy 11. 7.,
byla dechová předfestivalová zá−
bava, na které hrála Veselá muzika
a Dolanka z Ratíškovic. Bohužel
účast byla velmi slabá (50 lidí).
Největším postrachem bylo, jak už
je po léta zvykem, počasí. Téměř
každý rok v den pořádání dechovek
prší, nebo je při nejmenším pod mra−
kem. Konečně se na nás tento rok
štěstí usmálo v podobě krásného
a slunného počasí.

nické kapely uváděl konferenciér
pan Jaroslav Kopečný. Ještě před
nástupem první kapely nám svoje
taneční pásmo
předvedly naše
nejmenší mažo−
retky pod vede−
ním paní Jany
Novákové a Syl−
vie Koštovalové.
Na festivalu vy−
stupovaly již tře−
tím rokem a je−
jich pokroky jsou
víc než patrné.
Odpolední pro−
gram zahajoval
ve 14.00 hodin
starosta obce Ra−
tíškovice Ing. Jo−
sef Uhlík a oficiálně poblahopřál ju−
bilantům Josefu Novákovi, který le−
tos oslavil krásné kulaté 80. naroze−
niny, a Františku Kotáskovi k jeho

Nedělního festivalu, který byl
zahájen panem Josefem Novákem
v 10 hodin dopoledne, se zúčastnily
kapely: Ištvánci ze Šardic, Záho−
ráckí muzikanti ze slovenského Po−
pudína, ZUŠ Hulín, Šidleňanka
z Milotic a Šardičané. Tyto mládež−

75 letům života (ten bohužel nebyl
na festivalu přítomen). Spolu s pa−
nem starostou se k přání a ke spo−
lečnému přípitku připojila ředitelka
Osvětové besedy paní Blanka Po−
korná, majitel firmy Briva pan Vác−
lav Hlaváček a konferenciéři od−
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poledního programu paní Růženka
Dobešová a Karel Kopřiva.
Odpoledne zahrály kapely: Ve−
selá muzika z Ratíškovic, Vacenov−
jáci, Skoroňáci, Skaličané, Stříbr−
ňanka a Dolanka. Tito již ostřílení
matadoři dechových festivalů nám
připravili nezapomenutelný hudební
zážitek. V průběhu odpoledne jako
již tradičně byl pokřtěn nový kalen−
dář českých a moravských dechových
kapel majitelem firmy Briva panem
Václavem Hlaváčkem. Kmotrem to−

hoto kalendáře byl známý lidový vy−
pravěč a moderátor Radia Jih Fran−
ta Uher. Pan Uher se také v mezi−
přestávkách při střídání kapel ujal
role moderátorské.
Na závěr odpoledního programu se
předvedly všechny kapely, které vy−
držely až do 18. hodiny, na společném
monstrkoncertu. Pro méně zasvěcené
se jedná o koncert všech muzikantů
pod taktovkou jednoho dirigenta.
Dirigování se postupně ujali pánové
Novák, Ištvánek a Hlaváček.
Letošní festival navštívilo přes
1 000 lidí ze všech koutů Česka, ale
i Slovenska, Rakouska, Německa
a Holandska. Troufám si říct, že spo−
kojenost byla jak na straně účinku−
jících kapel, tak i na straně organi−
zátorů a doufám, že i samotných
návštěvníků festivalu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách
a průběhu dechové zábavy i festivalu.
Díky těmto lidem 41. Mezinárodní fes−
tival dechových hudeb proběhl bez
problémů. Za všechny bych chtěla
zmínit moje spoluorganizátory Josefa
Nováka a Františka Pavlíka a podě−
kovat jim tak za skvělou spolupráci.
Za Osvětovou besedu Ratíškovice
Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Rozhodnutí,

K

dyž začínal u nás v Ratíškovi−
cích Festival slováckých decho−
vých hudeb, měl jsem 8 let
a obdivoval výkony „starých muzi−
kantů.“ Doufám, že mně nemáte za
zlé, když píšu u nás v Ratíškovicích,
i když od roku 1977 jsem ve světě
a do rodných Ratíškovic dojíždím jen
o víkendech.
Seděl jsem tenkrát na jevišti za
muzikanty a žasnul, jak můj tatínek,
strýček Tonda, pánové Kotásek, Bla−
hůšek, Holeček, Bábíček či strýc Hla−
váč bravurně ovládají své hudební
řemeslo. Vůbec jsem tenkrát netu−
šil, že si díky panu Ištvánkovi, který
mně dal poprvé nástroj do ruky
a naučil mě mít rád dechovku, s ně−
kterými z nich zahraju v jedné ka−
pele.
Generace těchto muzikantů však
časem přenechala šíření tradice ra−
tíškovské dechovky mladším a já

jsem rád přijal místo v Dolance, kde
jsem byl členem od roku 1986. Tady
jsem se snažil vždy odvádět stopro−
centní výkon. Rád jsem rozdával pro−
střednictvím Dolanky radost všem
našim posluchačům. Nezapomenu−
telné byly hody, plesy, koncerty či
zájezdy do zahraničí. Užili jsme si
společně hodně srandy, chvíle plné
perné práce při nacvičování a zkou−
šení, okamžiky mírného napětí při
prestižních akcích a soutěžích i ve
studiích, kde vznikaly naše nahráv−
ky. Vždy jsem rád přijížděl na zkouš−
ky, do studia či na akce, po kterých
jsem se vracel, kolikrát až nad rá−
nem, domů k rodině.
Tak jako před lety starší muzi−
kanti předávali své poslání nám, roz−
hodnul jsem se i já svou aktivní ka−
riéru v Dolance ukončit. Učinil jsem
tak právě na 41. ročníku festivalu
v Ratíškovicích, kde na jeho prvních

Foto Ing. Ivo Káňa

které nebylo vůbec lehké

ročnících hrál můj taťka, dalších více
jak dvacet let jsem tady vyhrával
s Dolankou já, no a právě letos své
umění poprvé předvedl můj syn Ja−
roslav Voříšek junior, který hraje na
bicí nástroje stejně jako jeho děda.
Jméno Voříšek tedy z ratíškovské de−
chovky nemusí zmizet natrvalo.
Přeji Dolance a ratíškovské de−
chovce mnoho spokojených poslu−
chačů a za vše, co jsem s nimi mohl
zažít, moc děkuji.

Folklor

Petr Voříšek

Milá

návštěva

D

ětský folklorní soubor Marijá−
nek z Marijánských Lázní při−
jel do Ratíškovic na pozvání
Dětského folklorního souboru. Bě−
hem krátkého třídenního pobytu roz−
dával radost nejen návštěvníkům
Lázní v Hodoníně, kde se konalo jeho
první vystoupení na Moravě. V ne−
děli se uskutečnilo pěkné vystou−
pení na nádvoří milotického zámku,
který si děti se zálibou prohlédly.
Velkou pozornost u dětí, ale i u je−
jich dospělého doprovodu vzbudila
„budka“ Camera obscura, která je
umístěna v zahradě zámku. Od−
polední program byl připraven
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v rámci Cyrilometodějských oslav na
Nákle, kde se děti představily s dal−
šími krojovanými skupinami. Díky
vstřícnosti ratíškovických myslivců,
rodičů a samozřejmě „děcek z krúž−
ku“ jsme večer mohli připravit spo−
lečný táborák. Vedle opékání špe−

káčků, písniček a her se navazovaly
nezbytné kontakty. V neděli po sní−
dani jsme se s našimi mladými přá−
teli rozloučili s voláním: „Tak ahoj,
u Vás v Marijánkách, na Folklorním
festivalu!“
Jana Koplíková
strana 19

Region

Mikroregion Nový Dvůr

informuje

Seminář pro zastupitele
obcí mikroregionu
Datum: 11. června 2009
(kuželna Ratíškovice)
Mikroregion Nový Dvůr uspořádal
11. června 2009 v Restauraci Sport
v Ratíškovicích pro zastupitele jed−
notlivých obcí seminář zaměřený na
rekapitulaci akcí a získaných dotací
předešlého roku 2008. Součástí pro−
gramu bylo také představení dota−
čních možností z programu Leader +
a stručná sumarizace podpořených
žádostí v podání paní Anny Čar−
kové, manažerky MAS Kyjovské Slo−
vácko v pohybu. Po semináři byla
uspořádána soutěž obcí v kuželkách,
přičemž mikroregion vytvořil samo−
statné družstvo a umístil se na pěk−
ném druhém místě. Předběhlo jej
družstvo Ratíškovic a třetí místo
obsadila obec Milotice.
Slavnostní otevření
nových cyklostezek
Datum: 27. června 2009
V sobotu 27. června 2009 jsme
za účasti více jak padesáti nadše−
ných cyklistů s chutí šlápli do pedá−
lů a slavnostně tak otevřeli nově
zbudované úseky cyklostezek v Mi−
kroregionu Nový Dvůr. Celkově bylo
vybudováno zhruba čtyři a půl kilo−
metru cyklostezek, které jsou větši−
nou vhodné i pro in−line brusle.
Cyklovýlet, který zúčastněným na−
bídl více jak třicet pestrých kilomet−
rů, odstartoval o půl deváté ráno
v Ratíškovicích a přes Vacenovice za−
mířil do Vlkoše, kde byl oficiální start
této příjemné vyjížďky. Odtud trasa
pokračovala přes Skoronice do Sva−
tobořic−Mistřína, kde nás čekalo
občerstvení v podobě piva, vína či ko−
láčků ve vinném sklepě pana Duf−
ka, který patří mezi certifikované ob−
jekty „Cyklisté vítáni“. Posilnění
jsme pak vyrazili přes Milotice do
Ratíškovic k další certifikované ob−
čerstvovací stanici – hospodě Na Zel−
nicách. Tady jsme byli přivítáni
vskutku tradičně – latami (patenty)
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a béleši. A pak nás už čekala po−
slední část našeho výletu, a sice fi−
nálové završení ve Vacenovicích.
Paní starostka se svého úkolu,
přivítat znavené cyklisty, zhostila
více něž se ctí. Vedle bohatého ob−
čerstvení nás čekalo i milé přivítání
v podání samotné paní starostky,
pokřtění nového úseku cyklostezky

„falešným“ panem farářem a nechy−
běl ani odborný zdravotnický dozor.
Ostatně, jak jsme se všichni na ote−
vírání nových cyklostezek v našem
mikroregionu dobře bavili, můžete
vidět na obou fotografiích na této
stránce.
Veronika Svobodová,
Manažerka Mikroregionu Nový Dvůr

www.novy−dvur.cz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Knihovna

Co nového

v knihovně?

V

těchto dnech z Plzně obdržela
místní obecní knihovna do své−
ho knižního fondu knihu PhDr.
Miroslava Dekaře, vydanou vlastním
nákladem s názvem „Ratíškovické
vystěhovalectví do Ameriky“. Kniha
má dva díly: první díl s názvem
„Předchůdci“ čtenáře stručně sezna−
muje se vznikem Ameriky, sociálně
politickou a ekonomickou situací Ra−
kouska – Uherska po roce 1848, hlav−
ními směry českého a moravského
vystěhovalectví do Ameriky i podí−
lem jednotlivých evropských etnik
při obsazování volné půdy a pomoci
v průmyslové industrializaci této
země. Líčí drsné podmínky života
prvních osadníků, vyhánění původ−
ních obyvatel země – indiánů z je−
jich domovů a seznamuje s otroctvím
jejich černých obyvatel, násilně od−
vlečených z afrických zemí. Ale i se
snahou jednotlivých států Unie po
jeho zrušení, vrcholící válkou Se−
veru proti Jihu, které se na obou vál−
čících stranách účastnili i Češi a Mo−
ravané.
Na konkrétních příkladech uka−
zuje život českých a moravských vy−
stěhovalců v jednotlivých státech
USA. Jejich snahu po zachování
české a moravské kultury v americ−
kém multietnickém prostředí, na−
vzdory požadavku úřadů na jejich co
nejrychlejší asimilaci v americkém
„tavicím tyglíku“. Požadavkem na
osvojení si anglického jazyka a při−
jetí vládnoucí anglosaské kultury.
Místo něj často mezi krajany i nadále
přetrvává souboj zastánců hlavních
ideových proudů, které si přinesli
z Čech a Moravy. Mezi tradičním ka−
tolicizmem, českým nacionalizmem
a rostoucím dělnickým hnutím.
Druhý, obsažnější díl knihy na−
zvaný „Mezi dvěma kulturami“ se za−
bývá vystěhovalectvím ze Slovenska,
tehdejších Horních Uher a Morav−
ského Slovenska, sociálně ekonomic−
kými a kulturními podmínkami
života obyvatel obce Ratíškovice,
a vystěhovalectvím do Ameriky.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

Vysvětluje, proč slovenské vystěhova−
lectví předcházelo vystěhovalectví
Moravského Slovenska a proč hlavní
emigrantský proud z Ratíškovic smě−
řoval do Binghamtonu, stát New
York. Charakterizuje též hlavní roz−
díly mezi dvěma vystěhovaleckými
vlnami. První od začátku 20. století

do roku 1914 − vzniku 1. světové
války a druhé, od vzniku 1. českoslo−
venské republiky do světové krize
v roce 1929. Seznamuje se spolkovým
životem našich ratíškovických kra−
janů v Binghamtonu a jejich finanční
a materiální podporou staré vlasti
a katolickému náboženství v obci.
Na příkladu několika ratíškovic−
kých vystěhovaleckých rodin (rod
Zemků, Králů, Hadačů, Dekařů,
Uhlíků, Kotásků, atd.) autor sezna−
muje čtenáře s jejich úsilím po zís−
kání sociálního statusu, obvyklého
v Americe a jejich (nazíráno kosmo−
politníma očima dneška) až nepocho−
pitelné lásce ke své staré vlasti a místu
svého narození – Ratíškovicím.
Zcela zvláštní místo je v knize vě−
nováno životu Slávka Blahy, ratíš−
kovického politického exulanta,
který opustil svou vlast po roce 1948.
Na jeho dopisech, adresovaných
z bavorského utečeneckého tábora
Pavlovi Dekařovi do Binghamtonu se
zoufalou prosbou o pomoc, dopisech,

adresovaných kamarádům z uprch−
lického tábora, rozesetým od Jižní
Ameriky až po Austrálii, i dopisech
rodině do Ratíškovic si přiblížíme
osudy mnohých, kteří uprchli před
komunistickým režimem do ciziny.
Nakonec je popisováno Slávkovo
šťastné kanadské osudové setkání
s Marií, svou budoucí ženou, dcerou
ratíškovického vystěhovalce Petra
Kotáska a jeho práce jako prezi−
denta Moravanclubu v Binghamtonu.
Kniha má celkem 168 stran a na−
chází se v ní 130 fotografií a množ−
ství příloh. V nich se nacházejí
i zmíněné dopisy Slávka Blahy, dále
„Seznam ratíškovických vystěho−
valců do Ameriky, Argentiny, Aus−

trálie, Kanady, Uruguaye, Venezuely,
Sovětského svazu“, zpracovaný ratíš−
kovickým Antonínem Uhlíkem, „De−
níček Marie Vacenovské – Vrabčí−
kové“, tato věrná a hluboce citová
ukázka stavu mysli a srdce tehdejší
ratíškovické svobodné dívky začátku
třicátých let 20. století, loučící se
před odjezdem do Ameriky s rodiči,
kamarády, muzikanty. Nachází se
v nich i zprávy policejních složek Ra−
kousko – Uherska a policejních slo−
žek 1. československé republiky, po−
zorně sledující celé vystěhovalectví
do Ameriky a do Argentiny. Kniha
obsahuje i notový záznam některých
starých ratíškovických písní, doku−
mentujících hudební tvořivost jejich
dávných obyvatel a zmiňuje se o sta−
robylosti ratíškovického kroje. Na ně−
kolika prostých slovenských a slovác−
kých písních amerických emigrantů,
sebraných manželi Smutnými a vyda−
nými ve Veselí n. Moravou se charak−
terizuje jejich těžký život.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Dvě bomby
na Baníku

ož toto tady dlúho nebylo. Dva
koncerty roku během jedného
měsíca v Raťkách!
První hudební bomba vybuchla
začátkem prázdnin. To do areálu
Baníku dorazili čtyři maníci z Nit−
ry, keří už od roku 1992 hrajú pod
názvem Horkýže Slíže. A noc byla
opravdu horká. Předkapela Zloději
uší nám uši neukradla a dobře udě−
lala, neboť neslyšet následující pro−
dukciju by byla neodpustitelná chyba.
Horkýže na nás totiž spustili salvu
jejich hitů zpívaných většinú sloven−
sky, ale aj ruštinu, němčinu, anglič−
tinu či maďarštinu bylo možno sly−
šet, neboť zvuk byl opravdu výborný.
Pleli hlavně z jejich posledního opu−
su „Ukáž tu tvoju zoo“, v němž zpa−
rodovali snáď všecky hudební styly
od dechovky po black metal. Ale ať
už hrajú cokoli, dycky je to BIGBÍT!
A texty většinú také skvělé, robija
si srandu snáď zo všetkého. Negdy
sú aj dost „lidové“, no ale co, taková
je doba. Tvrdá, nekompromisní.
Zpěvák Peter Hrivňák alias Kuko
opakovaně řval po každém songu do
mikrofónu „Ratíškovicééé“. Opako−
vání je sice matka moudrosti, ale
tady šlo spíš o to dostat do varu ve−
lice početné (přes 600 ks) publikum.
A to sa zvlášť u tych podpódiových
kotlových podařilo na jednotku. Je
těžké vybrat mezi jejich písničkama
− skoro každá má „refrén silný jak
hovado“. No já sa o to pokusím. Ta−
kový „Emanuel Bacigala“ píše po−
každé, punkový refrén v „Líze a Wen−
dy“ je prostě k sežrání a třešinkou
na dortě je refrén v písni o našich
sexuálních minoritách „Lesbians and
gays song“. Pokáď nekomu při tem,
co kapela přestala úplně hrát a ko−
tel zpíval nahlas refrén, nenasko−
čila husí koža, tak prostě není nor−
mální... Co dodat? Čtyři přídavky,
skandování „Horkýže Slíže“ navrch
k temu. A jako bych slyšel Kuka,
když na druhý deň po poledni odjíž−
ďali z Ratěk: „To bol ku....ky dobrý
koncert!“
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Divadlo

Koncerty

T

To samé by sa dalo
řéct aj o koncertě Hradiš−
ťanu s primášem Jurou
Pavlicou, kerý k nám za−
vítal koncem červenca.
Bylo to také ve čtvrtek,
bylo také hodně lidí
a také krásně vyšlo po−
časí. Cimbálka z Hra−
diště ale nedojela sama.
Ke ztvárnění hudebně tanečního pro−
jektu „O slunovratu“ si pozvala ta−
nečníky a tanečnice, takže sme měli
možnost pokochat sa neenom hud−
bou, ale aj tancem. V roce 1999 sa CD
O slunovratu, keré složil Jura Pavlica
na texty Jana Skácela, stalo albem
roku a ani po deseti letech nezestárlo,
naopak vyzrálo. Ale popořádku.
Předkapele, dětské cimbálce
Dúbravěnka z Dubňan, sa na pódiu
líbilo, a nám sa líbili také, a tak Hra−
dišťan mosel čekat snáď půl hodiny.
Nakonec sa ale dočkal a po krátké
ukázce z nové tvorby spustil první
tóny slunovratského pásma − píseň
Vteřina v lednu („A den je tichý, křeh−
ký jako skořápka. Uvnitř je slunce,

také celé bílé. I sníh je bílý, stromy,
střechy, sníh. I tato vteřina, i tato
bílá chvíle.“). Tradiční zpěvačku Alici
Holubovou zastoupila mně neznámá
diva a zastoupila ji skvěle! Taneční
soubor pak ztvárňoval jednotlivá
roční období za doprovodu s chutí
hrajícího Hradišťanu a hra světel do−
dávala celému projektu na atraktiv−
nosti. Symbiózu přírodních období
a lidského života přesně vyjadřovala
symbióza tanečníků s cimbálků.
Z jednotlivých písniček bych připo−
mněl hitovku Modlitba pro vodu,
energickou Krátký popis léta, ale
největší dojem na mňa udělala du−
šičková Mrtví, kerú sborově zpívali
všecí na pódiu. Zasej husí koža –
„Stále jsou naši mrtví s námi, a ni−
kdy vlastně nejsme sami“. V závěru
naděje v podobě pozdraveného bu−
diž světla a několikrát poděkování,
jak děti za jablko... Diváci dali svoju
spokojenost najevo standing ovation
a já tým, že poděkuju pořadatelom
a obci za tyto nevšední zážitky. Díků
totiž néni nikdy dost.
Přemek Kouřil

Chápala, že je to taky
důležitá činnost a vě−
děla, jaký pozitivní vliv
mají na děti pohádky.
Její vynikající hlasový
projev byl hoden do
animovaných dětských
filmů. Jejím hlasem
vždy vítal kašpárek
děti, které se zúčast−
ňovaly představení. Například v Ho−
líči, kde jsme hráli na zámku ke dni
dětí, mluvila kohoutka a děti, kte−
rých přišlo na předsta−
vení tolik, že by za−
plnily dvě naše kina,
rozesmála tak, že to
byl opravdu pro ni
skvělý dárek.
Děkuji proto i jejím
rodičům, že jí nikdy
neřekli „Dnes nepů−
jdeš do divadla, pro−
tože jsou důležitější
věci!“ a ví, že divadlo
pro děti důležité je.
A věřte, je to krásné
poslání.
A tak ti Adélko přejeme, aby ti ty
zážitky, které jsi v divadle zažila,
daly něco do života.

Poděkování

Adélce

P

ět let, od páté do deváté třídy,
navštěvovala Adélka Nedvědic−
ká Maňáskové divadlo Beruška.

Velmi to oceňuji, protože pracuji
s dětmi v divadle sedmnáctý rok
a Adélka je první, která tak dlouho
dělala nejmenším dětem radost.

Františka Kristová
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Pozvánka na výstavu

H

ouby, nalezené v mošně muže
Ötziho pojmenovaného podle
místa nálezu v Ötztalských
Alpách, který byl více jak 5000 let
zmrazen v ledovci, se staly inspirací
letošní výstavy hub v Ratíškovicích.
Jedná se o březovník obecný,
rostoucí podle názvu na bříze, ve kte−
rém vědci až v půlce dvacátého sto−
letí zjistili lé−
čebné protira−
kovinové látky.
Předpokládá
se, že jej pra−
věký lovec –
nebo to byl ša−
man (?) – pou−
žíval jako anti−
septikum při
hojení pora−
nění.
Lidové ná−
zvy druhé po−
psané houby –
troudnatce
kopytovitého
− také leccos
naznačují: troudnatec troudový,
dymnivka, hubáň či choroška svědčí
o tom, jakému účelu byla použí−
vána. Po určité úpravě to byl vyni−
kající a nenahraditelný materiál při
zakládání ohně. Mimo jiné, měl muž
u sebe pyrit a pazourek na křesání,
prostředky, bez nichž by si oheň ne−
rozdělal. Připomeňme si rčení „hoří
jako troud“. Radiokarbonovou meto−
dou bylo stáří tohoto nálezu odhad−
nuto na 5 200− 5 300 let, což je doba
mladšího neolitu.
Kuřáci dýmek v 18., 19. i ve 20. sto−
letí si svůj požitek z kouření bez to−
hoto choroše také neuměli před−
stavit. Na Chodsku a Valašsku se
z troudnatce kopytového vyráběly če−
pice a klobouky, které výborně sály
pot a byly údajně i léčivé. Včelaři jej
používali na omámení včelstev při
vybírání rámečků s medem z úlů.
G. W. Bischoff používá v roce 1848
pro tuto houbu v lékařsko−farmaceu−
tické botanice název Agaricus chirur−
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gorum a německý lékopis DAB – 6
má pro ni pojmenování Fungus chi−
rurgorum. Používala se od pra−
dávna při zastavování krvácení nebo
při chirurgických operacích, protože
dokázala, a to velmi rychle, vstřebat
dvojnásobek svého objemu.
Jako další zpestření výstavy po−
řadatelé připravují ukázky novoro−

Zamyšlení

Mykologie

Ötziho houby

B

Krize

i u dětí?

ylo pozdní odpoledne a já jsem
si četla noviny Právo, kde mě
zaujal článek Lidé a krize − Jak
ji prožívají. Když za mnou přiběhl
sedmiletý vnuk Tomášek a pětiletá
vnučka Zuzanka.
Přivezli mně kočárek s panenkou
a v něm láhev, prý na čajík a dvě na
mléko. Ani na plenky nezapomněli.
Tomášek mně říká: „Babi, babi, tady
máš naše děcko miminko. Hrajeme
se na tátu s mámou. Musíš hlídat,
půjdeme oba dva do práce vydě−

čenek s houbařskou tématickou od
českých, moravských i slovenských
autorů. Pozvání na případnou spo−
lupráci půjde i do Popudinských
Močidlan.
Výstava bude už tradičně na ha−
sičské zbrojnici v sobotu 26. 9. 2009
od 12 do 18 hodin, v neděli 27. 9. od
9 do 18 hodin a v pondělí 28. 9. od
9 do 14 hodin. V sobotu a v neděli
bude případným zájemcům bez−
platně určovat jejich úlovky letos se−
dmdesátiletý Alois Vágner z brněn−
ské mykologické poradny. Nálezce
i dárce nejhmotnější jedlé houby si
odnese košík na další úlovky.
Za pořadatele XXIX. výstavy hub
Vašek Koplík, prezident MK

lávat korunky.
Budu dělat tam
kde táta − v Ho−
doníně.“
Asi za půl ho−
diny přiběhli
znovu oba dva
nějací smutní.
Že
Zuzanku
(mámu) propus−
tili. Slyšeli to určitě v televizi při
zprávách. Já jsem se hned zeptala:
„Proč?“ Zuzanka tiše odpovídá: „Já
nevím proč, nevím, nic jsem neudě−
lala. Babi, hlídej ano, my musíme
jít hledat práci, nevím ale co bu−
deme dělat“.
Přestala jsem si noviny číst a roz−
hodla se napsat o svých vnoučatech,
jaké mají v malé hlavičce velké sta−
rosti.
Marie Chvátalová z Ratíškovic
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− vzpomínka

ožehnaných pětadevadesáti let
se dožila z Boží vůle naše ob−
čanka Františka Foltýnová,
se kterou jsme se 15. července roz−
loučili. Nejenom, že jakýmsi způso−
bem kopírovala historii státu a obce,
ale všimněme si, jak se i jí samotné
dotýkaly různé vlny migrací – stě−
hování.
Narodila se ještě za Rakouska−
Uherska 25. ledna 1914 mamince
Antonii Foltýnové, za svobodna An−
tošové. Její tatínek Antonín Foltýn
už byl tou dobu v USA v Bingham−
tomu, ve státě New York, kam od−
plul s velkou skupinou za oceán. (Je−
denáct roků bylo Františce, když se
z Ratíškovic 8. listopadu 1925 vystě−
hovalo šest rodin do tehdejšího So−
větského svazu, z nichž někteří se
po letech vrátili zpátky.)
S horníkem Matějem Foltýnem
vyšla na svátek sv. Václava v roce
1937 na společnou cestu životem
a narodila se jí dcera Emilie. Matěj
Foltýn byl povozníkem, rozvážel lig−
nit, nejmladší uhlí, těžený od roku
1932 na tehdy nejmodernějším dole
ve střední Evropě na Tomáši v Ra−
tíškovicích.
Po skončení II. světové války na−
stalo osídlování pohraničí. Například
na Jižní Moravě to byly Bulhary,
Nejdek, Pavlov, Sedlec, na Severní
Moravě – Jeseník, Supíkovice, Vid−
nava, v Severních Čechách Děčín,
Hrob, Krupka, Teplice, Osek. Zde
všude pokoušelo štěstí mnoho rodin
z Ratíškovic, některé se usadily, ale
mnoho se jich vrátilo zpátky. Tak,
jako rodina paní Františky Foltý−
nové, jež se vrátila z Pavlova kon−
cem padesátých let, bohatší o ži−
votní zkušenosti a dceru Marii.
Významným fenoménem padesá−
tých let minulého století byla kolek−
tivizace zemědělství, a to se dotklo
i rodiny Foltýnové. Maminka byla
v rostlinné výrobě zemědělského
družstva od jara do zimy, ale měla
štěstí v tom, že na novém zdravot−
ním středisku, které bylo přes silni−

strana 24

ci, bylo potřeba topit přes zimu,
proto mimo sezónu brigádni−
čila tam. Krušné − nejen pro ni
− byly sedmdesáté roky, kdy
odevzdala své dva zetě do boží
náruče.
Připomeňme si závěrem Sedící zleva Františka Foltýnová, Marie Padalí−
ještě její herecké nadání, neboť ková, roz. Foltýnová, Kateřina Valkovičová, zleva
vzadu Jana Valkovičová, roz. Zemánková, Marie
hrávala ochotnické divadlo, Zemánková, roz. Padalíková (březen 2001).
a dar zpívání – zpívala v kos−
tele v Pavlově i v Ratíškovi−
Závěrem ještě jednu perličku:
cích. Rovněž účinkovala při dožín− Víte, že tradice zpěvaček v Pavlově
kách a na vinobraní na tehdejší pokračuje? Zpívají tam Marie Příbor−
Orlovně i na hřišti spolu s Petrem ská, roz. Foltýnová, Jarmila Macha−
Hasíkem, Františkem Brhelem, lová, roz. Dekařová, Jiřina Šilinko−
Františkem Příkaským, Tomášem vá, roz. Bílová a Emilie Foltýnová,
Bařinou jako členka Svazu zahrád− roz. Bílová.
kářů.
Václav Koplík

Kynologie

Osobnosti

P

Františka Foltýnová

K

vence 2009 v chovné sta−
nici Petra Vacenovského
„Od Ratíškovského Vara−
dínku“. DÍLO SE PODA−
ŘILO. Máme radost s Pe−
trem a jsem si jista, že si
někde na tom druhém
břehu dal pohárek na
chovatelský zdar i Peťúj
taťka.
Ještě pro pořádek… otcem je
(krásný) Rap „Z Jaroslavských Polí“
Holice u Hradce Králové. Krátko−
srstá ohařka Ajka − Arina byla a je
bezchybnou mamkou.

Ar−Al−Ar−
Ar−Ar−Ar

e sdělení v prvním a druhém
čísle Zvonu loňského roku při
dávám do třetice radostnou
zprávu o završení. Napíšu přesněji
– o narození. Aron, Alan, Argo, psí
slečna Arina, Art, Aris − to jsou ště−
ňátka narozená ve čtvrtek 9. čer−

Marta Kordulová,
ratiškovská kronikářka
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Pohyb

z nich jsou znepokojeny změ−
nami svého těla a musejí se
s tím vyrovnat. Často začnou
ztrácet sebedůvěru a někdy
i zavrhují své tělo. V tomto ob−
dobí života si mnoho teenagerů
vypěstuje poruchy zažívání, jako
je anorexie a bulimie. Břišní ta−
nec dívkám pomáhá, aby si při−
rozeně věřily, učily se být ženou
a chápaly krásu v pravém slova smys−
lu. Naučí se uvolnit svou pánev, čímž
zajistí dobrý oběh krve a omezí tím
také menstruační křeče a nevolnost.
Navozuje se vnitřní rovnováha a klid.
Proto pokud má Vaše dcera,
vnučka či neteř zájem o orientální
tanec a je jí 7−11 let, může se u mě
přihlásit v září v základní škole. Tan−
čit začínáme v říjnu.

Pozvánka na břišní tance

pro dívky a děvčátka

D

ěti milují rytmus, hudbu a také
hru prstů a pohyby paží. Mno−
ho z nich zná arabské pohádky
Tisíce a jedné noci. Každá holčička
si občas připadá jako princezna.
Hlavně, když na sobě budou mít kos−
tým tanečnice, spousty šátků a „cin−
grlátek.“ Dýchne na ně okouzlující at−
mosféra orientu a pohádek. Každý
krok se závojem je bude fascinovat.
Na středním východě tančí už
malé holčičky. Tanec je pro ně zába−
vou a dobře vědí, že tančí pro své
zdraví. V dnešní době nemají děti
dostatek pohybu a následně trpí po−
ruchami pohybového ústrojí, mají
špatnou koordinaci a zvyšuje se vý−
skyt obezity.
Není pravdou, že tento tanec je
pro děvčata a mladé dívky nevhod−
ný. Děti si ideálním způsobem vypě−
stují svalový tonus a rozhýbají celé
tělo. Nehrozí tak problémy jedno−
stranného namožení. Protože břišní
tanec je v podstatě taneční impro−
vizací, získají schopnost vyjádřit a po−

sílit svou formující se povahu i po−
stavu a zlepší pozorovací schopnosti.
Není zde důležitá postava ani taneční
předpoklady. Od velmi jednoduchých
pohybů se přechází ke složitějším
variacím. Holčičky si zlepší sebevě−
domí, odbourává se strach, špatný
spánek a ustupují problémy s páteří.
Mladé dívky procházejí největ−
šími změnami v pubertě. Potýkají se
s rozporuplnými pocity a některé

Dětský den T
s T Machinery
Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů,
jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali
jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát
zapomněli. (Albert Einstein)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

ěsně před začátkem letních
prázdnin, v sobotu 27. 6. 2009,
byl pro veřejnost pod záštitou
firmy T Machinery a. s. v areálu sta−
dionu Baníku Ratíškovice uspořádán
další ročník Dětského dne. Ve spo−
lupráci s DDM Vracov a Odborovou
organizací T Machinery a.s. byly or−
ganizovány soutěže a program jak
pro menší, tak i pro větší děti. Účast−

Mgr. Jana Lovečková

níci viděli vystoupení mažoretek
z Ratíškovic, měli možnost prohléd−
nout si a vyzkoušet technické vyba−
vení hasičského sboru. Děti a vnou−
čata zaměstnanců T Machinery a. s.
měly po celý den občerstvení zdarma.
T Machinery a. s. bude v této tradici
i nadále pokračovat a již se těší na po−
řádání dalšího Dětského dne.
T Machinery
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Vzpomínky

M

Vyhandlované oči
(Ještě jednou z našej dědiny...)

oja mamička nekdy v létě cho−
dila sedlákom do pola; buď za
nejaků menší formanku nebo
za nejaké živobytí. A já o prázdni−
nách chodívala s ňú. No, do pola né,
ale do kuchyně, pomoct neco tetičce.
Práce tam bylo habaděj. Nebyla to
tetička z rodiny − byla úplně cizí, ale
já sem nevěděla, jak jí říkat, tak sem
jí říkala teti. Byla dosť při těle, menší
a těžko sa jí chodilo. Byla vdova.
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Manžel její, ale to nebyl strýc, to byl
pán nebo aspoň pantáta, ale bohu−
žel mladý umřel, takže ostala na hos−
podářství sama s cerků Fanušků.
Teď tam byl přiženěný mladý hos−
podář.
Dyž sem tam zas kerýsi deň do−
šla, už mňa vítala: „Jejda, Jaruško,
to su ráda, žes došla. Poď, skočíš mně
do jamky pro smetany, budem stlú−
kat“. No, jamka to byla přesně ta−

ková, jak sú včil v garážách pod au−
tama, zakryté fošničkama nebo des−
kama a přes to sa normálně chodilo.
Kuchyni sa říkalo tenkrát síň. Ty
jamky bývaly v bárkerých domech,
já nevím proč. Stejně v každém vět−
ším domě byl studený sklep, kde na
schodech bývaly nádoby s mlékem
zakryté látkou (asi, aby to máslo ne−
bylo potom tým sklepem cítit).
No, já díky temu sem už věděla,
jak sa dělá ze smetany máslo, ten−
krát sa říkalo putr, a nebo jak sa
ohřívá z kyšky sýr a dělajú sa z něho
asi půlkilové tvrdé kuličky, keré co
sa nespotřebovaly doma, tak sa pro−
daly do obchodu nebo na trhu.
No – mladý hospodář a Fanuška
– ti byli na sebe jak pes a kočka. Jak
ti dva zamilovaní sa dovédli pohá−
dat! Tetička, když ti dvá sa hádali,
enom hlavú krútili, ale ani sloveč−
kem nebedli. Ale podivné bylo to, že
ti sa pohádali tak, že div že sa nepo−
bili, ale při obědě mlčky za stolem
vedle sebe seděli a jedli z jedného
taléřka, jak jídajú novomanželé
v jejich svatební deň.
Večer sem sa ptala mamičky:
„Proč ti dvá sa pořád spolem há−
dajú?“ Tá enom pokrčila ramenama
– „No, ona byla bohatá nevěsta, on
bohatý ženich, kdoví? Co jim eště
chybí? A že jijú z jedného taléřka,
teho si nevšímaj. Šak ono jich to pře−
jde“.
No zas sem tak kerýsi deň pedy−
novala okolo tetičky, a to ráda, pro−
tože pékala takové veliké buchty pl−
něné trnakama (povidlama) − říkala
jim tístka − a mně moc chutnaly. Říká
mně: „Vezmi si buchtu a jak ju sníš,
tak zajdeš k Hadačom pro škrob
a modřidlo, už nemáme, a Fanuška
mosí večer namočit prádlo. Už sme
dlúho neprali“.
Seděla sem na lavce u dveří a kú−
sala buchtu. Strýc zamračený, ako−
rát zapřahal. Najednú na mňa vy−
bafl, až sem sa lekla: „A co ty na mňa
čučíš?“ Ani nevím, kde sem vzala
odvahu a říkám: „Ba, protože máte
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2009

vyhandlované oči“. A on na to: „Ale
běž, ty cácorko, jak možu mět vyhan−
dlované oči?“ Já na to: „Protože ty
černé oči, co má Fanuška, ste měl
mět vy, a ty vaše pěkné modré měla
mět Fanuška!“ Ale to už sem neče−
kala – škrrk z lavky, šúp za branku,
protože ten bič, co ho držal v ruce,
už sem cítila na svojích zádech. Ale
bylo ticho! Povidám si: „Bože, enom
nech místo mňa nezešlahá teho

koňa!“ To ticho mně nedalo, pomalu
sem sa otočila, odchýbnula branku,
a co vidím? Strýc sa usmíval a čúřil
a tú rukú, co v ní napřed držál bič,
hladil koňa. To bylo poprvní, co sem
viděla, že sa ten člověk dokáže aj
usmívat.
No, já už sem pro ten škrob v tem
obchodě nebyla, už sem sa tam ne−
vrátila. Až ale za týdeň, a to sem
sa strýcovi radši vyhnula. A dobře,

že končily prázdniny – začala škola,
tak už sem tam tak chodit nemohla.
Ale čas ubíhal, aj nejaký rok pře−
šel, tetička už v kuchyni negazdo−
vala, nemohla na nohy. Fanušce sa
narodil syn a strýc... Ach, šecky pola,
dobytek, koně – všecko do JZD. To−
lik sa teho změnilo.
Ale mně díky temu pěknému sva−
tebnímu zvyku toto všecko utkvělo
v hlavě.

Politika

Napsala Jaruša Blahová

(Placená inzerce)

Jiří Koliba
Profil osobnosti

J

ižní Morava − a Slovácko obzvlášť
− je unikátním regionem, kde se
dosud daří zachovávat a rozvíjet
lidovou kulturu, životní hodnoty zdě−
děné po předcích a kde si lidé ještě
stále pomáhají navzájem. Je to
místo, kde pořád platí, že práce
neodmyslitelně patří k životu, že
o dům, pole a vinohrad se má pečo−
vat, že taková péče přináší ovoce
a po práci, že se má člověk veselit
a scházet s přáteli. A to jsou hodno−
ty, které v politickém systému České
republiky reprezentuje KDU−ČSL.
Blíží se volby do poslanecké sně−
movny Parlamentu a v senzacechti−
vých sdělovacích prostředcích se to
již hemží nejrůznějšími aférami, vzá−
jemným osočováním a bulvárními
praktikami. K tomuto stylu se KDU−
−ČSL nepřipojí. Přesto bychom Vám
rádi představili člověka, který se
uchází o Vaši důvěru a kandiduje „za
nás“ na druhém místě jihomorav−
ské kandidátky hned za bývalým
hejtmanem Ing. Stanislavem Jurán−
kem.
Ing. Jiří Koliba je pevně spjat
s Slováckem, maminku má z Mu−
těnic a otce z Hovoran. Narodil se
a prakticky celý život žije v Hodoní−
ně, kde absolvoval gymnázium a poté
odešel studovat do Brna na stavební
fakultu vysokého učení technického.
Jako čerstvý stavební inženýr na−
stoupil do tehdejších Jihomorav−
ských lignitových dolů. Po pádu že−
lezné opony se vydal za poznáním do
Německa, kde působil jako hlavní
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stavbyvedoucí pro stovku
lidí. Rodina ale potřebo−
vala tátu doma a tak se za−
pojil do práce v soukromých
firmách. Je soudním znal−
cem ve dvou ekonomických
oborech: oceňování nemovi−
tostí a oceňování podniků.
V roce 1994 jej vyzval
dnes již zesnulý senátor
Jan Benda, aby vstoupil do
komunální politiky. Hned
v prvních volbách byl zvo−
len do městské rady v Ho−
doníně, a v následujících byl
zvolen prvním lidoveckým
starostou Hodonína. Tuto funkci vy−
konával v letech 1998−2006, tedy osm
let. Zde se tehdy podařilo např. zís−
kat a znovuoživit zimní stadion,
pozvednout lázně, zoologickou zahra−
du, revitalizovat opuštěné kasárny
a cukrovar, postavit dům s pečova−
telskou službou, sportovní halu, pět
městských bytových domů, opravit
radnici, připravit rekonstrukci kou−
paliště, náměstí a dopravní obchvat
centra města.
Jiří Koliba působil mimo jiné také
jako předseda Sdružení obcí a měst
Jižní Moravy, Regionální rozvojové
agentury Jižní Moravy, Mikrore−
gionu Hodonínsko, předseda před−
stavenstva Vodovodů a kanalizací
Hodonín, a. s. a místopředseda Eu−
roregionu Weinviertel – Jižní Mo−
rava – Záhorie.
V roce 2007 přijal místo ná−
městka ministra průmyslu a ob−

chodu ČR v Praze a konečně na
jaře 2009 přestoupil k ministru
pro místní rozvoj ČR Cyrilu Svobo−
dovi jako jeho náměstek pro legisla−
tivu a cestovní ruch. Zde pracuje
doposud.
Jiří Koliba je ženatý − v letošním
roce oslaví stříbrnou svatbu. Má tři
zatím ještě studující děti – dva syny
a dceru. Rád lyžuje, chodí po horách,
plaví se po vodě a i přes časově ná−
ročnou práci v Praze se neustále
stará o vlastní vinohrad.
V primárních volbách kandidátů
KDU−ČSL do Poslanecké sněmovny
získal absolutně nejvyšší počet
hlasů na Jižní Moravě. V červnu
2009 byl zvolen do celostátního vý−
boru KDU−ČSL. Je to člověk, který
se umí postavit za dobrou věc, za−
slouží si naši důvěru a nezapomíná,
odkud pochází.
KDU−ČSL Hodonín
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Skauti

Junák Ratíškovice
Letos 40 let střediska

Zápis z kroniky − rok 1969:
„Dne 19. 10. na schůzi ORJ
(okresní rada junáka) požádali zá−
stupci Ratíškovic o vytvoření vlast−
ního střediska. Organizační zpravo−
daj ORJ žádost doporučil. ORJ byla
informována o všech podmínkách
pro vytvoření střediska, které Ratíš−
kovice v plném rozsahu splňují. Byl
přečten návrh na složení středis−
kové rady. ORJ vytvoření nového
střediska Ratíškovice jednomyslně
schválila a zástupcům střediska Ra−
tíškovice popřálo hodně zdaru v další
práci. Tím se splnilo přání mnoha
skautů a skautek, jakož i vedoucích
a přátel Junáka v Ratíškovicích, mít
vlastní středisko.“
Složení první střediskové rady:
Vedoucí:
Petr Slezar
Zástupce:
Karel Stokláska
Hospodář:
Josef Příkaský
Tiskový:
Antonín Malář
Organizační: Václav Blaha inž.
Zdravotník: Dr. Karel Plšek
...tolik kroniky, ale jak jistě
všichni víme z nedávné historie, ne−
měl Junák a jeho příznivci „na rů−
žích ustláno“. Za normalizace byla
naše organizace a veškeré její pro−
jevy zakázány. Naštěstí silný junácký
duch přetrval i toto nelehké období
zakuklen v pionýrských oddílech,
a to zajisté nejen díky stavbě nové
junácké klubovny. Od devadesátých
let běží téměř dvacetileté období ne−
přerušené činnosti Junáka. Je to zá−
roveň zatím nejdelší časový úsek čin−
nosti organizace Junák jako takové,
nepřerušovaný válkami či zvůlí fa−
šistického či komunistického režimu.
Ale vraťme se k dnešním dnům. Jak
toto výročí oslavíme?
1) Vydali jsme SKAUTSKÉ
PEXESO se střediskovou temati−
kou. Mimo ratíškovických náčelníků
a bratrů zakladatelů skautingu jsou
zde znaky všech současných oddílů
a hlavně fotky z činnosti střediska.
Pexeso čítá celkem 2x35 motivů. Dis−
tribuce mezi členy střediska pro−
běhne na zahajovacím táboráku u klu−
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bovny 29. 8. 2009 a v průběhu září.
Ostatní zájemci si mohou SKAUTSKÉ
PEXESO zakoupit v prodejně SERA−
FÍNA za 20 Kč od 1. září.
2) KPS (Klub přátel skautingu) při
Junáku Ratíškovice pořádá na počest
40. výročí založení střediska a svých
pátých narozenin hromadný VÝ−

STUP NA JAVO−
ŘINU − nejvyšší
horu okresu 970
m.n.m. Akce se
uskuteční 27. září
2009. Sraz účast−
níků ve Vápenkách v kempu mezi
9−10 hod. Pro případné zájemce je
zde i možnost přespání.
3) V prosinci proběhne již třetí
ročník SKAUTSKÉ ZABIJAČKY,
která se bude tentokrát pyšnit podti−
tulem „aneb oslava 40. výročí
vzniku střediska Ratíškovice“.
Více informací o výše uvedených
akcích na: www.junak−ratisko−
vice.cz.
Palis

Rodinný tábor 2009

J

iž 4. ročník rodinného tábora
v Nové Vsi pořádaný KPS (Klu−
bem přátel skautingu) při Ju−
náku Ratíškovice se opět vydařil.
Svědčí o tom nejen rekordní počet
účastníků (20 dětí a 17 dospělých),
ale i všeobecná spokojenost všech zú−
častněných. Co jsme kromě vyklize−
ní búdy, postavení 10−ti stanů, jed−
noho tee−pee a jedné jurty za těch
pár dní stihli:
z několikrát sjet
na raftech jinak
nesjízdnou řeku
Oslavu (ihned po
skončení povod−
ňové aktivity)
z navštívit her−
ní rodinné cent−
rum Bongo Brno
− velmi doporu−
čuji rodinám
s menšími dětmi
(www.bongobr−
no.cz)
z natřít všechny okenice na baji,
a to zvenku i zevnitř, a rezavý štít
z část tábora vykonala také OFPN
(oficiální přátelskou návštěvu) u na−
šeho kamaráda Ludvíka Bradáče (na−
šeho bývalého faráře) v Ostrovačicích
z vykonat super exkurzi a navštívit
Fučíka v práci na letecké základně
u Náměšti nad Oslavou
z několikrát navštívit místní per−
fektní kulatý bazén plný atrakcí
(bublinky, protiproud, brouzdaliště)
z opravit fasádu baje − přetřít gra−
fity – opět vzor „camuflage“

z koupání + projížďka na raftech na
přehradě Mohelno
z také jsme přijali milou návštěvu
z rodné obce ve složení: pan farář
Čekal, místostarosta Dochtor, Peťa
Vaca − hrobař a obecní šerif Vereb
z tradiční návštěva dětského hřiště
v Hrubšicích
z vykopat odpadovou jamu a obě
jamy k latrýnám

z oslavit jedny narozeniny (Ma−
ruška 8)
z pomoct při stavbě tábora (kuchyň
a umývárka)
z navštívit úzkokolejnou železnici
ve Zbýšově se spoustou lokomotiv
(i parních a elektrických)
Já myslím, že na těch pár dní teho
bylo až dost, a to nepočítám různé
táborové hrátky − hry, soutěže, tra−
diční promítání pohádky Čarodějův
učeň aneb Krabat, večerní táboráky
a zpívání při kytaře.
Palis
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Junácký tábor 2009 − Pravěk

Tuláci a Squaw
a včerejší noc byla táák dlouhá,
no jak by ne, když se někdo tak
těší a nemůže dospat. No, ale teď
už sedím v autobuse se všemi vedou−
cími a dětmi a náš úžasný pravěký
tábor může začít. Ani stoupající voda
v řece Oslavě ani ošklivý mrak na
obloze nás neohrozí. Myslím, že celý
tábor byl nabitý samými zajíma−
vými věcmi a činnostmi.
Hned první večer po příjezdu jsme
děti zasvětili do velké táborové hry
na téma Pravěk. Jen si to představ−
te: slyšíte zurčení řeky, šumění stro−
mů, oheň, kolem něj sedí tlupa ne−
učesaných, polonahých a špinavých
neandrtálců a vy se k nim máte při−
dat...! Kdo by takové nabídce odolal,
když ještě vyfasujete pravěký oděv
(tradiční táborové tričko).
Další dny se nesly v duchu růz−
ných pravěkých činností. Zkusili
jsme udržet věčný oheň po celých
24 hodin, hráli jsme si na sběrače na
Mravenčím kopci − odnesli jsme si
hodně mravenčích štípanců, malo−
vali jsme na skály nad Čučicemi, mo−
delovali z hlíny „venuše“, soutěžili
v pravěké pralympiádě, šili jsme si
pytlíčky na táborové peníze − šutry,
které jsme pak proměnili za užitečné
ceny v dražbě. − Díky těmto peně−
zům se rozjela také velká mafiánská
hra, a to naprosto neplánovaně: Mar−
ťan a Mikuláš byli hlavní Kmotři
a došlo to tak daleko, že občas ně−
komu přišla obálka s nábojnicemi,
někdo objevil ve spacáku koňskou
(dřevěnou) hlavu nebo mu přišla woo−
doo panenka. Mimo jiné jsme také
absolvovali výlet do brněnského

T
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Bonga s ná−
sledným pře−
spáním u pana
faráře v Ostro−
vačicích či pře−
spání v chýších
a profesionální
noční přepad.
Jednou jsme
si taky zahráli
baseball s klu−
kama z vedlej−
šího tábora a se
staršíma klu−
kama jsme ská−
kali ze skály do
řeky. Skoro každý den jsme díky
vysoké hladině řeky Oslavy rafto−
vali, „Velcí“ pak byli na tematické vý−
pravě v Moravském krasu, „OK“ tam
měl známé, a tak jsme
v jeskyni Výpustek mo−
hli prolézt i postranní
chodby s opravdovými
speleology. Mnohem
víc jsme letos zpívali −
naší nejoblíbenější pís−
ničkou byla Halellujah
ze Shreka. Na návště−
vu za námi taky přijeli
pan farář, ředitel školy
a také pan starosta.
Co říci závěrem?
Snad jen, že bych chtě−
la poděkovat všem
účastníkům tábora,
že jsem s nimi prožila
14 úžasných táborových
dnů, za to, že jsme dě−
lali věci společně. Po−
děkovat kuchařům za
výborné jídlo, „Servis−
týmu“, že nám pomá−
hali a my se tak mohli
víc věnovat dětem,
a hlavně mojí sestře
SeLce – Káti, že si jako vedoucí tá−
bora vedla opravdu dobře.
Elis

Letošní tábor se konal od 12. 7. do
26. 7. 2009. Tábor se nesl v pravě−
kém duchu. Na toto téma jsme si
zhotovili kostýmy, hrály se různé hry
− např. udržování ohně po 24 hodin
nebo starat se o vlastní obilná po−
líčka, pravěká olympiáda, pečení pla−
cek, skalní kresby v Senoradech,
stavění chýší, ale také soutěž o nej−

krásnější nohu „Herr Hagsna“, pra−
věká televize, slizová bitva a ježdění
na raftu.
V prvním týdnu jsme šli všichni
na výpravu, při které jsme navští−
vili zábavní park Bongo Brno a pře−
spali jsme u pana faráře v Ostrova−
čicích, kde někteří z nás skládali
skautské sliby. Mladší se poté vrá−
tili pěškobusem do tábora a starší se
vydali na trojdenní výpravu, jejíž sou−
částí byla návštěva jeskyní Výpustek
a Jáchymka za doprovodu speologů,
a exkurze v pivovaru Černá Hora.
V polovině tábora v neděli se usku−
tečnily − jako každý rok − návštěvy.
V dalším týdnu se pak hrály celo−
táborové etapové hry, které vyvrcho−
lily závěrečnou hrou „Lov na mamu−
ta“ a poslední den dražbou cenných

předmětů za nasbírané táborové pe−
níze. Pak už se blížil konec tábora –
večer táborák, kytary a zpěv. V den
odjezdu se ještě podepisovaly glejty,
které se pak rozdávaly na památku
tohoto pěkného pravěkého tábora.
Sedm členů si tábor prodloužilo až
do čtvrtka pobytem v kempu v Pa−
sohlávkách. Zbytek dětí už se těšilo
domů. Doufám, že i příští tábor bude
takto vydařený.
Eliška Příkaská
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Tábor Lovci pokladů
Trojka Ratíškovice
a Jižní kříž Mutěnice
ako každý rok, tak i le−
tos se skauti a skautky
z oddílů Trojka a Jižní
kříž zúčastnili společného
tábora v Nové Vsi u Osla−
van. Celotáborová hra byla
na téma „Lovci pokladů“.
Museli jsme splnit spoustu
úkolů, jako např. přepalo−
vání provázku, překonávání
překážkové dráhy, vaření
vejce po indiánsku apod. Při
sestavování mapy k pokladu
nám pomáhali Templáři
proti zlým Ninjům a podlým členům
FBI. Aby pro nás cesta k pokladu
byla jednodušší, zúčastnili jsme se
bloků, ve kterých jsme se učili za−
cházet s mapou a GPSkou, dozvě−
děli se něco o historii Templářů,
poznávali jsme byliny a dřeviny, po−
zorovali noční oblohu, naučili se ošet−
řit zranění a ještě spoustu dalších do−

Fotbal

J

S

činností. Letos jsme navštívili i zá−
bavní park Bongo v Brně, kde jsme
se dosytosti vyřádili. Tábora se zú−
častnilo 26 dětí a dvanáctičlenné ve−
dení.
Za to všechno vedoucím, organi−
zátorům, sponzorům a všem, co se
na táboře nějak podíleli, děkujeme.
Sýkorka

Baník: spokojenost

pouze se záchranou

ezonu jako na houpačce prožil ra−
tíškovický trenér Pavel Toman.
Když po sedmém kole střídal na
lavičce Baníku Cyrila Blahůška, tým
měl na kontě pouhých devět bodů.
Tomanovi se Ratíškovice povedlo
nastartovat, ovšem závěr podzimní
části už tak snový nebyl. Navíc na
jaře přišel po dobrých zápasech
herní i výsledkový útlum a v závěru
dokonce kruté vystřízlivění. Baník
prostě prožil další ze svých tradič−
ních sezon.
„Spokojený jsem hlavně se záchra−
nou. Některé zápasy byly velmi
dobré, bohužel konec sezony se nám
vůbec nepovedl,“ posteskl si kouč Ra−
tíškovic Pavel Toman. Ten bojoval
během jara hlavně s úzkým kádrem,
špatnou docházkou svých svěřenců
a hráči béčka, kteří neměli zájem
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vedností. Celou hrou nás provázel
tajemný mnich, který sděloval ve
všech možných hádankách a šifrách,
jakým způsobem získávat další
dílky mapy k pokladu.
Ani letos nesměly chybět kolek−
tivní hry a sporty, sjíždění Oslavy na
raftech, čabrání v bazéně i řece, la−
nové aktivity a spoustu dalších

hrát krajský přebor. „Nespokojený
jsem hlavně s malou účastí na tré−
nincích, v závěru nám i kvůli tomu
chyběla fyzická kondice. Vůbec se mi
nelíbil ani přístup hráčů rezervy,“
uvedl Toman.
Baník rovněž doplatil hlavně na
špatné výkony v domácím prostře−
dí. Zatímco na hřišti soupeřů se týmu
z Hodonínska dařilo, před vlastními
diváky se ratíškovičtí neuvěřitelně
trápili. „Doma jsme pod mnohem
větším tlakem než veku. Navíc nám
nevyhovuje hra do plných,“ míní zá−
ložník Ratíškovic Tomáš Kotásek,
s jeho slovy souhlasí i spoluhráč Mi−
lan Koplík. „Vyhovuje nám hra ze
zabezpečené obrany. Nemáme dosta−
tek technických hráčů. Pokud to ne−
vydřeme, máme problémy,“ všiml si
kapitán týmu.

Kvůli úzkému kádru a početné
marodce dostali v jarní části sezony
příležitost nadějní dorostenci. „Po−
vedlo se nám zapracovat dva mladé
hráče. Voříšek i Kadlčík splnili oče−
kávání a nezklamali,“ pochválil mla−
díky Toman. Právě talentovaný
Voříšek patřil k nejpříjemnějším
překvapením uplynulé sezony. Za−
tímco tradiční střelec Blaha zůstal
za očekáváním, dravý mladík patřil
k nejlepším. Dalším pozitivem je
uklidnění vztahů v kabině. „Určitě
se to zlepšilo. Jen škoda, že někteří
odchovanci na Baník zanevřeli,“ pra−
vil Koplík.
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S jedenáctým
místem nepanuje
v Ratíškovicích
moc velká spo−
kojenost. I když
některé zápasy
naznačily, že muž−
stvo je schopno
podávat mnohem
lepší výkony, než
tomu bylo v zá−
věru sezony. „Po−
kud zůstane stejný
kádr pohromadě
a tým se podaří
posílit, je v silách
tohoto mužstva
umístění v horní polovině tabulky,“
míní Toman, který byl pro mnohé
velmi překvapivě z pozice hlavního
trenéra odvolán. „Nečekal jsem to,“
přiznala dlouholetá opora Ratíško−
vic.

Baník bez posil?
Trápení jako
s Vacenovicemi

S

roku 2002. Během tohoto období vy−
konával i funkci člena disciplinární
komise OFS Hodonín, následně pů−
sobil jako předseda této komise. Rov−
něž zastával funkci
předsedy Komise roz−
hodčích a delegátů na
OFS Hodonín. Záro−
veň vykonával funkci
jako člen discipli−
nární komise Středo−
moravské fotbalové
župy v Uherském
Hradišti.
Po reorganizaci
KFS od roku 1994 do
roku 2002 pracoval
na Jihomoravském
krajském fotbalovém
svazu v Brně jako de−
legát svazu. V letech
1999 až 2002 vyko−
nával funkci hlavního pořadatele
při zápasech Baníku Ratíškovice ve
2. fotbalové lize. Za tuto dlouholetou
činnost obdržel k šedesátému výročí
narození cenu Dr. Václava Jíry.
(2004).

remízou se rozešly fotbalové
týmy Ratíškovic a Vacenovic. Do
závěrečného hvizdu přátelského
utkání vstřelily obě sestavy po dvou
brankách. Duel doprovázený parným
počasím nadělal vrásky na čele ze−
jména Milanu Bidmonovi, novému
kouči ratíškovického Baníku. Ten
trnul zejména při defenzivní práci
svých svěřenců. Jen v první pětačty−
řicetiminutovce se míč otřel o břevno
domácí branky a k vidění byly dvě
penalty. Tu první zahodil Václav
Bařák. Druhý pokus už ale skončil
v síti. Faul ve vápně na svoji osobu
ztrestal Vacenovský a hosté vedli.
„V naší hře jsou hrubé nedostat−
ky,“ kroutil hlavou Bidmon, který
k týmu přišel z Milotic. „Je to špatné.
Budeme muset ještě hodně zapraco−
vat. V každém případě potřebujeme
kádr doplnit a posílit,“ vyjádřil své
přesvědčení.
Po vytoužené přestávce a nutném
osvěžení se gólové radosti dočkali
i domácí. Ruce nad hlavu zvedl Vy−
myslický. Poté mohl otočit skóre Ho−
mola. Jenže místo střely do prázdné
brány špatně přihrál. „V té době jsme
lépe hrající Baník dokonale zasko−
čili. Z dlouhého nákopu Marek
Bařák přiťukl Nedvědovi, který se ne−
mýlil,“ uvádí webové stránky hostu−
jícího celku.
Vacenovice tak nad soupeřem
z vyšší soutěže opět vedly. Pak ovšem
rozhodčí nařídil už třetí penaltu,
díky které dal Kotásek definitivní po−
dobu střeleckému účtu. Toť vše.
Bidmon na konci jen zklamaně od−
kráčel do kabin. „Nevidím to dobře.
Záleží, jak dopadne Tomáš Voříšek,
který je na testech v Olomouci. Máme
i nadějné dorostence. Problém bude
hlavně v defenzívě a záložní řadě,“
poukázal na mezery v herním pro−
jevu Ratíškovic. Pokud se podle něj
nepodaří přivést adekvátní posily,
budou fanoušci Baníku odcházet ze
zápasů mrzutí. „V takovém případě
bych to viděl na boj ve spodních příč−
kách tabulky,“ předvídal světlo−
vlasý kouč.

Libor Kopl

Libor Kopl

Tomana ve funkci hlavního kouče
nahradí dosavadní lodivod Milotic
Milan Bidmon. „Je to pravda. S pa−
nem Melicharem (předseda Ratíško−
vic – pozn. autora) jsme se domlu−
vili,“ sdělil nový kouč Baníku.
Libor Kopl

Josef Kordula
obdržel Čestný odznak

D

louholetý funkcionář Josef
Kordula obdržel před zaháje−
ním dorosteneckého turnaje
Memoriál Ondřeje Voříška Čestný
odznak za významný
a výjimečný počin
v rozvoji tělovýchovy
a sportu. Odznak mu
předali předseda OFS
Hodonín Petr Kotá−
sek, předseda ČSTV
Hodonín Miroslav Bě−
ťák, předseda FK Ba−
ník Ratíškovice Josef
Melichar a starosta
obce Ratíškovice Jo−
sef Uhlík.
Josef Kordula začal
aktivní kariéru hráče
v roce 1957 v Ratíško−
vicích. Po skončení
aktivní činnosti v roce
1976 byl několik volebních období
členem Výkonného výboru TJ Ba−
ník Ratíškovice oddílu kopané.
V roce 1974 se dal na dráhu fot−
balového rozhodčího a řídil utkání na
okrese Hodonín, později pak zápasy
v rámci Jihomoravského kraje až do
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Na Voříškově memoriálu

opět triumfovaly Teplice

V

ítězem pátého ročníku Memori−
álu Ondřeje Voříška se stali
mladíci z Teplic, kteří obhájili
loňské prvenství. Ve finále si Seve−
ročeši snadno poradili s pražskou
Spartou, kterou porazili 3:0. Třetí
místo vybojovali fotbalisté Slavie
Praha, kteří v boji o bronz otočili
zápas se Slováckem.
Letošní ročník měl stejně jako
čtyři předešlé vel−
mi dobrou úroveň.
„Jsem moc rád, že
si vedení Slovácka
i hlavní organi−
zátoři turnaje na
mého syna i po těch
pěti letech vzpo−
mněli. Myslím, že
turnaj je čím dál
kvalitnější a nároč−
nější. Věřím, že se
sejdeme opět za
rok,“ řekl otec tra−
gicky zesnulého
fotbalisty Jiří Voří−
šek. Čestný výkop
provedla a dvoudenní turnaj zahá−
jila sestra zesnulého Ondřeje Lucie.
Samotný turnaj opět nabídl řadu
pohledných zápasů. Skupinu A, která
se hrála v Ratíškovicích, ovládlo Slo−
vácko. Ze druhého místa nakonec po−
stoupila do semifinálových bojů
Sparta. Ta získala čtyři body stejně
jako maďarský Györ. O postupu le−
tenských nakonec rozhodly lépe
zvládnuté pokutové kopy ve vzájem−
ném utkání.
V sousedním Rohatci se dařilo tra−
dičně silné Slavii, která bez ztráty
bodu postoupila mezi čtyři nejlepší
týmy. Ze druhého místa šly dál Tep−
lice. Mladíci z Brna vedení dlou−
holetým mládežnickým koučem
Slovácka Romanem Sklenářem
skončili třetí.
V semifinálových bojích se zro−
dilo jedno překvapení. V nejkva−
litnějším zápase turnaje porazila

Ratíškovický Zvon

Sparta tradičního rivala z Edenu 1:0.
Stejným výsledkem skončil i duel
Teplic se Slováckem.
V zápase o třetí místo nedokázal
pořadatelský oddíl udržet těsný ná−
skok a po porážce 1:2 obsadilo Slo−
vácko neoblíbené čtvrté místo.
„Branky jsme obdrželi po hrubých
individuálních chybách, které by
se na této úrovni už neměly dělat.

S celkovým umístěním jsme ale spo−
kojení. Narazili jsme na kvalitní sou−
peře, se kterými se běžně nesetkáme.
U týmu jsem teprve tři týdny a bě−
hem turnaje jsme si o jednotlivých
hráčích udělal určitý obrázek,“ řekl
kouč Slovácka Miroslav Hlahůlek.
Spokojený byl nakonec i trenér se−
šívaných. „Semifinále nám nevyšlo
hlavně po stránce skórování. Jinak
to byl kvalitní turnaj s těžkými sou−
peři. Je to určitě dobrá konfronta−
ce,“ sdělil mladý kouč Slavie Daniel
Abrhám. Ten společně se stovkou
příznivců shlédl finále, ve kterém
Teplice přehrály Spartu 3:0.
Odveta za loňský rok se praž−
skému celku vůbec nepovedla. „Z hle−
diska umístění jsem samozřejmě spo−
kojený, i když z finálové porážky jsme
trošku zklamaný. Na druhé straně
je to příprava. U mužstva jsem
krátce a zkoušeli jsme všechny hráče.

Většina týmů si vybrala slabší i sil−
nější chvilky. Každý zápas byl jiný.
I proto je tento turnaj tak zajíma−
vý,“ pravil lodivod Sparty Miroslav
Krieg.
Jediný Sparťan, který se radoval
z triumfu byl tak Václav Budka.
Dlouholetá opora letenských totiž
v současné době trénuje právě mladší
dorostence Teplic. Z pohárového ví−
tězství měl velkou radost i jeho
zkušenější kolega. „Obhájit titul je
hezké. Prověřili jsme si hráče, kteří
k nám přišli na zkoušku. K prv−
nímu dni jsme měli nějaké výhrady.
Nakonec se nám podařilo Spartu
přehrát. Fyzicky i fyziologicky jsme
na tom byli asi o něco líp. Sparta mi

přišla dost unavená,“ poznamenal
Zdeněk Müller.
Pátý nakonec skončil maďarský
Györ, šesté místo obsadilo Brno.
Poslední dvě příčky zbyly na celky
ze Slovenska. Sedmá byla Nitra, po−
slední skončila Dubnica.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
se třemi brankami sparťanský for−
vard Lukáš Juliš, který v penalto−
vém rozstřelu porazil Sparťana Ho−
vorku i teplického Kukačku. Cenu
pro nejlepšího hráče převzal kapitán
vítězného týmu Denis Valenta. Nej−
lepším gólmanem byl vyhlášen Lu−
děk Vejmola ze Slovácka.
Ceny předávaly manažer mlá−
deže 1. FC Slovácko Jakub Skobik,
předseda Baníku Ratíškovice Josef
Melichar a odchovanec ratíškovic−
kého fotbalu a současný hráč ligo−
vého Slovácka Michal Kordula.
Libor Kopl
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