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Úvodem

Z obsahu

Obecní novinylroèník 9 l èíslo 5 l 2003 l cena 15 Kè

P

Hodový prùvod byl doprovázen
dechovkou Rozmaøilkou
z Kobylí.

Hody 2003

oèasí se bìhem druhého øíjnového víkendu opìt slitovalo nad
stovkami ratíkovických i pøespolních krojových nadencù, a dalo
tak základ pro dalí velmi vydaøené
Hody. Sázka na poèasí do termínové
loterie opìt vyla Ratíkovicím, na
rozdíl od sousedních Vacenovic,
kde letos jako obvykle o týden døíve
klepali kosu.
Patronát nad letoními Hody v Ratíkovicích tentokrát pøevzala Ratikovská dolina, zatímco pøedchozí
tøi roèníky (s jednou roèní bezstárkovskou odmlkou) byly plnì v rukou
Slováckého krúku. A tak nejen
Robky ze Séèky byly plné oèekávání,
kdo e letos bude podroben zatìkávací zkouce stárka a stárky. Jako

obvykle, i po loòských Hodech bylo
stárkù jak hub po deti, ale s blíícím se podzimem dolo k obvyklé
situaci, a to, e se vichni zájemci
o stárkování nìkam ztratili. Po zdlouhavém a napínavém konkurzním
øízení na stárky, které bylo vyhláeno oficiálnì ji letos v dubnu, byli
nakonec definitivnì vybráni Martina
Petrù a Michal Pøíkaský.
Slavnostní nedìli pøedcházely jako
obvykle zaité pøednedìlní rituály,
jako jsou páteèní Beseda u cimbálu
a sobotní stavìní májí ukonèené veèerní zábavou. S kulturákem tentokráte nebyly kupodivu vùbec ádné
problémy, zøejmì díky absenci loòských pøedvolebních tahanic a podivných strategií na stranì nabídky
a i poptávky. Tak snad
nám to jetì aspoò ty
dva dalí roky vydrí...
Na Besedì u cimbálu byl tentokrát
plný dùm a pìknì
ivo, a to díky skvìlé
atmosféøe, kterou obohatily svým skvìlým
výkonem u cimbálu
rahùlci z Milotic.
Besedu navtívilo
i hodnì pøespolních,
a tak pøi skoèných
Dokonèení na stranì 4
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Obec

Obecní rada...

24. zasedání dne 19. 8. 2003
l stanovila poèet výtiskù dvoumìsíèníku Zvon na 800 ks,
l vybrala ze dvou nabídek firmu Václavík na výmìnu osvìtlení ve tøídách staré M (dle poadavkù
hygieny), nabídková cena 27 500 Kè,
l schválila vícepráce pøi terénních
úpravách u kostela v hodnotì
8 500 Kè,
l po projednání variant usazení obrub v ulici Vacenovická rozhodla
pouít nové obruby,
l Rada schválila nabídku paní Mackové k pronájmu prostor KD
k uspoøádání hodových zábav,
pronájem za 3 dny 25 000 Kè.
25. zasedání dne 2. 9. 2003
l urèila termín pøítího zasedání obecního zastupitelstva na
24. 9. 2003,
l pøipravila výbìrové øízení na rekultivaci skládky,
l schválila Ing. Radimíra Zendulku
z Prostìjova pro zajitìní technického dozoru pøi rekultivaci
skládky,
l se seznámila s podáním ádosti
SK Baník Ratíkovice o dotaci
z ÈSTV na dostavbu haly ve sportovním areálu na rok 2005, maximální moná dotace je 8 milionù Kè,
l schválila poskytnutí èásti pøíspìvku z roku 2004 organizaci
Junák ve výi 20 000 Kè jetì
v tomto roce z dùvodu finanèního
vkladu k dotaci z Krajského úøadu v Brnì na opravu klubovny,
l se seznámila s návrhem pana Pavla Pøíkaského, zástupce tenisového klubu SK Baník Ratíkovice,
na vybudování aten a klubovny
ve sportovním areálu v blízkosti
tenisových kurtù, budova bude
postavena na náklady tenisového
oddílu,
l po jednání s uèitelem hudby Veselé
muziky panem ohajem rozhodla,
e uèitel zùstane zamìstnancem
Osvìtové besedy Ratíkovice
a bude s ním podepsána smlouva
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na dobu neurèitou; dále stanovila
výi kolného pro k. rok 2003/04
na 150 Kè mìsíènì,
l schválila nový soubor Osvìtové besedy - Ratikovjanka, vedoucím
souboru je pan Tomá Vyhòák,
l schválila pøíspìvek SPOZ na oacení ve výi 300 Kè.
26. zasedání dne 16. 9. 2003
l pøipravila program 6. zasedání OZ,
l projednala zmìny v rozpoètu,
které se budou øeit v rozpoètovém
opatøení III/2003,
l schválila vybudování chodníku
v ulici U Trati nákladem 149 205 Kè,
l schválila vícepráce U Baty - terénní úpravy ve výi 15 000 Kè
a podkladní vrstva komunikace
20 000 Kè,

l vybrala ze dvou nabídek na rekonstrukci støechy na staré kole
firmu Haramia Ratíkovice, cenová nabídka 230 000 Kè,
l projednala úpravy vyhláky
è. 2/2003, o místních poplatcích,
l projednala problematiku budování kanalizace v dolní èásti
ulice Rohatecká.
27. zasedání dne 30. 9. 2003
l projednala druební návtìvu
mìsta Vouziers, která se uskuteèní od 8. 11. do 12. 11. 2003,
l projednala prùbìh oslav výroèí
28. øíjna,
l schválila vybudování veøejného
osvìtlení u stavebnin firmou
Stokláska nákladem 25 900 Kè,
l seznámila se s výsledkem jednání
s firmou Varmua o pøedèasném
ukonèení smlouvy o ukládání odpadu,
l schválila poskytnutí finanèních
prostøedkù rodinám s nezaopatøenými dìtmi,
l se seznámila s 19 ádostmi zájemcù o nájemní byty U Hájenky.
Z

Obecní
zastupitelstvo...
6. zasedání dne 24. 9. 2003
Program jednání:
1. Zahájení a návrh programu OZ
2. Rozpoètová opatøení II/2003
3. Majetkoprávní zámìry
4. Vyhláka è. 2/2003 o místních
poplatcích
5. Rùzné
6. Usnesení
7. Závìr
l Pøedsedkynì finanèního výboru
paní ing. Vladimíra Motlová informovala o dalích úpravách rozpoètu
na základì vzniklých skuteèností
v prùbìhu letoního roku na stranì
pøíjmù i výdajù ve výi 6 224 000 korun. Jedná se o kapitoly - kolství,
správa, výstavba, lesy, dotace, danì.
Celková výe rozpoètu tak po
zmìnách bude èinit 60 546 000 Kè.

Jedná se o vyrovnaný rozpoèet.
Podle výsledku hospodaøení je
moné provést v prùbìhu letoního roku jetì dalí zmìny.
l Souèástí rozpoètových opatøení je
i rekonstrukce støechy základní
koly u drogerie, která bude z èásti
financována z rezervy Z v èástce
100 000 Kè. Byly navreny dvì varianty: pálené nebo betonové taky.
l Prodej obecních p. è.: 2308/2,
2309/1, 2311, 2312/1, 2315, 2316,
2324/1, 2324/2, 2324/4, 2324/8
èást, 2324/9, 2324/10 (pùvodnì ve
PK p. è. 1423/8)
èásti p. è.: 2432/1, 2432/9, 2432/
10, 2432/12 (pùvodnì ve PK
p. è. 1420/1)
cena 25 Kè/m 2 , výmìra cca
22 640 m2, v kupní smlouvì bude
zakotveno pøedkupní právo Obce
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

pøedpokládá 50 % z ceny odhadní
asi 6,80 Kè/m2 (68 000 Kè/ha)
2. konkrétní cena bude stanovena
dle polohy a kvality daného pozemku a porostu.
Èlenové obecního zastupitelstva
byli seznámeni s vyhlákou è. 2/2003
o místních poplatcích. Byla navrena zmìna v èl. 17:
bod 1 - sazba poplatku èiní 20 %
z uhrazené èástky vybraného
vstupného, minimálnì 100 Kè
bod 2 - v pùvodním znìní v pøípadì, e s tím OR souhlasí.
Rekultivace skládky odpadu ve
výi cca 8 000 000 Kè - rok 2004.
Návrh na vybudování sbìrného
dvora v areálu souèasné skládky
TKO (náklady cca 4 000 000 Kè
- monost státní dotace) - rozhodnutí odroèeno.
Informace o skládkování firmy
Varmua, která poaduje od Obce
finanèní vyrovnání za nedodrení
dlouhodobé smlouvy.

l Celkem podáno 19 ádostí o nájemní bydlení v novì budovaných
obecních bytovkách. Sociální komise upøednostnila 8 adatelù
s tím, e obecní rada vybere 6 koneèných zájemcù.
l Osvìtová beseda Ratíkovice
bude dále zamìstnávat uèitele
hudby - rozhodnutí Rady ze dne
2. 9. 2003.
l Èistírna odpadních vod v obci - je
nutné naplánovat investici ve
výi cca 10 miliónù Kè pro rok
2004-2005 (pøi napojení kanalizace z celé obce není schopna
stávající ÈOV kapacitnì zvládnout provoz - výkon cca 50 procent).
l Ve Vinaøské ulici není pøi panelové cestì veøejné osvìtlení u stavebnin.
l Vybudování dvou odstavných
ploch pro zastávku autobusù
ve Vítìzné ulici (u cihelny).

Obecní knihovna se nachází ve staré
kole u drogerie v I. poschodí. 

Nowak - Bojoval jsem u Stalingradu
Rohál - Královny èeského popu
Beletrie pro mláde:
Lanczová - Balírna, Deváté nebe
(dívèí romány)
Brandejsová - Senzaèní dárek
(dívèí román)
Blyton - Tajemství podivných
vzkazù (dobrodruné pøíbìhy)
Mlok - nejlepí sci-fi povídky roku 2003
Tolkien - Hobit (komiks)
Velká kniha komiksù
Nauèná pro mláde:
Malování na sklo
Tvoøíme z papírové hmoty
Mùj první slovník èesko-anglický
(nìmecký)
Tajemství Atlantidy
Keramika pro malé a vìtí umìlce
Samovládci a diktátoøi
V knihovnì rovnì nabízíme èasopisy Tina, Domov, Zahrádkáø, Vinaøský obzor, ABC a v letoním roce
novì i pøírodovìdecké èasopisy Vesmír a National Geographic, které
vem doporuèuji.
Na závìr bych chtìla upozornit
vechny ètenáøe, e výpùjèní doba
je jeden mìsíc a po uplynutí této
doby musí kadý ètenáø pøijít a knihy, které pøípadnì nestaèil pøeèíst
nebo je i nadále potøebuje, nahlásil
k prodlouení.
Kdo jste v knihovnì jetì nebyli,
pøijïte se podívat!

v pøípadì prodeje tìchto pozemkù
ze strany firmy Zera, a . s., Ratíkovice dalí osobì; platba za prodané pozemky v areálu farmy
a Vlasty bude uhrazena obci dle
kupní smlouvy do konce roku 2003
kupující: Zera, a. s., Za Mlýnem
1264, Ratíkovice.
l Odprodej èásti obecní PK p. è.
1423/8 o výmìøe 243 m2 (GP 1178/
/196/2003, KN p. è. 2432/81), prodejní cena 25 Kè/m2, pozemek na
výstavbu výrobní haly - lokalita
Padìlky;
kupující: Truhláøství, Martin
Jura, Ratíkovice 1297.
l Obec Ratíkovice má zájem postupnì vykoupit soukromé lesy
v lokalitì Dlouhé a Krátké odmìry v k. ú. Ratíkovice; z celkové výmìry cca 40 ha bylo zatím nabídnuto k prodeji cca 7 ha
(40 vlastníkù);
1. prùmìrná odhadní cena lesa
13,60 Kè/m2 - prodejní cena se

l

l
l

l

Máme novou knihovnu

A

no, je to tak, nae obec má koneènì dùstojnou knihovnu. Po
letech, kdy to v místní knihovnì
vypadalo jako ve skladiti knih
(v jedné místnosti se maèkalo 12 000
svazkù) jsme se doèkali knihovny,
kde je prostor nejen pro regály
s knihami, ale i pro malou èítárnu
a celkovì volnìjí pohyb.
Obecní knihovna se nachází ve
staré kole u drogerie v I. poschodí.
Vznikla propojením dvou tøíd pøes
malou atnu. Tak vzniklo v jedné
místnosti oddìlení pro mláde s èítárnou, v mení místnosti máme
umístìny dva poèítaèe pro veøejnost (Internet, práce s poèítaèem)
a v zadní místnosti je umístìno oddìlení pro dospìlé.
Knihovna byla otevøena 1. záøí
2003. Jetì pøed rekonstrukcí probìhla revize knihovního fondu, pøièem bylo vyøazeno cca 2000 knih.
lo vesmìs o knihy, které si nikdo za
posledních pìt let nepùjèil, mnoho
z nich bylo následnì prodáno za symbolickou cenu veøejnosti. Nyní se
v knihovnì nachází více jak 10000
svazkù. Pøi otevøení knihovny si mohli
ètenáøi vybírat ze 169 nových knih.
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

V prùbìhu záøí bylo nakoupeno
dalích 49 nových knih, napøíklad:
Beletrie pro dospìlé:
Kessler - Komando
(váleèné pøíbìhy)
Lustig - Krásné zelené oèi
(holocaust)
Small - Rosamunda
(historický román)
Steel - tìstí na úvìr
(román pro eny)
Delinsky - Slepá ulièka
(román pro eny)
Pilcher - Jarní vánice
(román pro eny)
Monyová - Tchýnì a uzený
(román pro eny)
Bradbury - O pùlnoci tancoval
drak (sci-fi)
Peters - Pomsta (detektivka)
Nauèná pro dospìlé:
Wichman - Karate
Watermann - Barvy pro vá byt
Hawking - Èerné díry a budoucnost vesmíru
Böhmer - Atlas chorob a kùdcù
okrasných rostlin a zeleniny
Neèas - Pøíli otevøená zpovìï
Terezy Pergnerové

Z

Marie korpíková, knihovnice
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Dokonèení z titulní strany
bylo moné slyet i nìco nad rámec
ratíkovické klasiky. Nemohu nevzpomenout na krásky z Mistøína,
které pøedvádìly pøi verbuòku proplétaèky, krokové variace zùstaly
alespoò pro mì nepochopeným tajemstvím. Tak snad pøítí rok...
V sobotu ráno se Na smyku sela pøekvapivì velmi silná sestava
borcù odhodlaných postavit obì máje
v rekordním èase. Vzhledem k tomu,
e celkový souèet tìchto ranních ptáèat vydal za dvì kompletní fotbalová
mustva, bìhem necelých dvou hodin
leely obì máje pøipravené k odvozu
na parádním Voøíkovì koòském
povozu. Stárek mìl oba stromy
dobøe vyhlídnuté, doprava z lesa byla
tento rok velmi jednoduchá, bìhem
hodiny leely oba hodové symboly na
správných místech, to je u stárèiného a u obecního úøadu, pøipravené ke stavìní. U obecního se nekope jama, a to je dobøe, uetøí se
tím èas u stárèiného øeením otázek
týkajících se vody, telefonu a kabelovky, co pobavilo i náhodné kolemjdoucí. Pak ji vechno probìhlo bez
nejmeního zaváhání, pan jeøábník
Zeman opìt dokázal uklidnit pobíhající rozveselené masy lidí kolem
májí v bezpeèné vzdálenosti. Odjezd
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k obecnímu úøadu byl velkolepý, stárka se stárkem zaèínali na koních, nakonec ale
vichni skonèili na voze.
Konì pana Voøíka byli skuteènì v té nejlepí formì,
dovezli nás a k Bumbesu,
kde stárek zail letecký
den s pivem a ze sedmého
schodku. Natìstí ve skonèilo bez úhony, stárkùv skvìle
pøipravený realizaèní tým
zajistil okamitì náhradní
obleèení a stárek tak zase
mohl zkuenì dohlédnout na
postavení máje u obecního
úøadu, co ostatní velice
uklidnilo. Skupina Kombet
zábavou U astných uzavøela dost nabitý sobotní program. Návtìva byla, stejnì
jako u páteèní Besedy u cimbálu, opìt velmi solidní.
Oproti letním zábavám na
Vlachovce to bylo pøíjemné
polepení.
V nedìli dopoledne vechny
napínalo sluníèko, které jakoby nechávalo krojované na pochybách, ale po obìdì u bylo jasné,
e i letos to klapne. Po odpolední
mi v kostele následovalo øazení
u hlavní autobusové zastávky. Ratíkovice nezklamaly, opìt to bylo

s tou nejvìtí parádou, pro diváka
to musel být úasný pohled. Krojová
úèast byla opìt hodnì vysoko, pøesná
èísla zatím nejsou známa, ale urèitì
budou minimálnì srovnatelná s posledními lety. Hodový prùvod byl
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Hudba

doprovázen dechovkou Rozmaøilkou
z Kobylí. Po seøazení se pokraèovalo k Pøíkaským, tedy ke stárkovi,
který byl vylákán z domu písní Muzikanti u hrajú a taky loòským
stárkem, který nakonec oba rodièe
bez velkého pøemlouvání pøesvìdèil
o skuteènosti, e jejich syn je letos
stárkem. Stárek zapìl svùj verbuòkový song, zacifroval ve tak, jak má
být dle hodových regulí. Jetì stihnul nadené davy pøekvapit stárkùv tatínek, který se odvánì postavil pøi zvedaèce, za co sklidil
ohromný aplaus u poèetného publika. Pak u se hodový prùvod, v èele
s tìmi nejmladími, pøesunul ke
stárce, která ji netrpìlivì oèekávala pøíchod velkého krojového davu
a svého stárka. Stárek i stárka si

P

zazpívali píseò o zapomenutém
klobúèku. Rodièe stárky i tentokrát
podlehly prosbám stárka a svoji
dceru, za podmínky, e pøijde domù
v poøádku, odevzdali do náruèí stárkovi. Pøi zvedaèkách rodièù nechtìl
zaostat ani otec stárky za stárèiným otcem a zùstal úspìnì pøikován obìma nohama na idli, co
opìt dav kvitoval potleskem.
Následoval dalí pøesun, a to za
starostou obce, který mìl oficiálnì
povolit a svým právem posvìtit
konání letoních Hodù. Starosta
tentokrát se schválením otálel, nicménì pobouøený obecní dav a stárkùv úpis, jeho obsah byl èásteènì
prozrazen, zajistil oficiální schválení Hodù 2003! Sólo pro starostu
a jeho enu je kouzelná vìta, která

nastartuje veselici u obce a také letos tomu tak bylo. To ve za doprovodu Rozmaøilky a Veselé muziky.
Robky ze Séèky tentokrát koneènì
protancovaly muský sbor a muský
sbor protancoval Robky ze Séèky, tak
snad u se pøítí rok nebudou opakovat stínosti, které musel i letos
starosta pøi své øeèi zmínit.
Zábava U tastných uzavøela hodový víkend. Po neuvìøitelnì dlouhé
sérii fyzicky vyèerpávajících verbuòkù musela i ty nejnároènìjí
a nejodolnìjí nakonec uspokojit
ranní série Rozmaøilky, v jejím repertoáru se objevilo i nìkolik nedechovkových hitù.
Take na závìr u zbývá jen jedna
otázka: Èí sú Hody?

K výsostnému hudebnímu obsazení
bude uzpùsobeno i prostøedí
sálu u astných, 

V souèasnosti pùsobí v salonním
orchestru Swings Tonny Viktora
Quintet a uèí na konzervatoøi Jaroslava Jeka v Praze.
Lee Andrew Davison (1950) - je
oklahomský jazzový zpìvák a muzikolog (viz foto). Své hudební nadání
vstøebal v prostøedí protestantských
chorálù, spirituálù a gospelù. Své
muzikantské zkuenosti zúroèil poté,
co se stal dirigentem Gospelového
sboru Hardvarské univerzity. V roce
1991 se pøestìhoval do Prahy, kde
spolupracuje s øadou èeských jazzmanù. Davison disponuje profesionálnì koleným znìlým hlasem,
nicménì osvojení pìvecké techniky
nevede k akademickému opernímu
pøednesu, jeho
býváme u spirituálù èasto svìdky,
ale ke zulechtìní
pøirozených pìveckých kvalit pùvodcù spirituálù,
z jejich prostøedí
sám vyel.
K výsostnému
hudebnímu obsazení bude uzpùsobeno i prostøedí
sálu u astných, kdy návtìvníci
nebudou usazeni na idlích v øadách, ale kolem stolù, pøièem pøi
tónech jazzové hudby se lze po tichém zavolání èíníka i obèerstvit.
Veèer to mùe být zajímavý - nevední hudba, pièkoví hudebníci,
setkání s pøáteli ... Nezahoïme
tuto anci.

Jazz
v Ratíkovicích

oprvé v dlouhé tradici ratíkovické hudby máme monost
shlédnout a uslyet jazzovou
kapelu, a to 21. 11. 2003 ve 20.00 hodin v sále Restaurace u astných.
Vystoupení jazzového uskupení bude
testem toho, zda má význam poøádat v Ratíkovicích koncerty hudebnì okrajového ánru. By jde
o muziku pro nìkoho málo melodickou, milovníci hudby, a to jakékoliv,
mají právì pøi jazzování monost
ocenit bravurnost muzikantù a zpìváka, která je v pøípadì plánovaného vystoupení zajitìna jazzmany
zvuèných jmen:
Frantiek Uhlíø (1950) patøí mezi
nejlepí evropské jazzové hráèe na
kontrabas. Stal se vyhledávaným
spoluhráèem takových celebrit jako
K. Velebný, E. Viklický, L. Deczi,
J. Stivín, J. Koubková, Impuls, Barok
Jazz Q apod. Mimo èeskou hudební
scénu se objevil na evropských pódiích
se skupinami zvuèných jmen: East West Connection, B. Baily, T. Curson,
Europlane Orchestra, D. Gojkoviè.
V roce 1987 zaloil vlastní jazzovou
skupinu Frantiek Uhlíø Team.
Jaromír Heleic (1947) je jedním
z nejádanìjích èeských hráèù na
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bicí, jen pùsobil v hudebních uskupeních Impuls, Energit L. Andrta,
Jazz Q Martina Kratochvíla, Praský
Big Band, R. Daek Trio. Nadále
vystupuje s rùznými projekty po celé
Evropì.
Darko Jurkoviè (1965) je chorvatský kytarista, který se nechal inspirovat hudební technikou two hands
tapping S. Jordana. Tato technika pøipomíná hru
na klavír, kdy se
hráè strun na kytarovém hmatníku
dotýká obìma rukama tak, jako
by hrál na klavír.
Tím je umonìno
jednou rukou hrát
melodii a druhou rukou akordy s basovými linkami. V roce 2000 byl
Darko Jurkoviè v Chorvatsku vyhláen nejlepím kytaristou a osobností roku.
Jiøí Rùièka (1953) je jeden z nejvytíenìjích èeských jazzových
pianistù, který hrál v TOÈRu, doprovázel Ondøeje Havelku s Melody Makers èi Vlastu Prùchovou.

Jaromír kola ml.

Radim astný
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Spoleèenská rubrika

Vítáme nové obèánky...

Uzavøení sòatku

Klára Koplíková

Eva Kordulová a Richard Korvas
Alena Úlehlová a Jindøich Podrázský
Olga Blahová a Libor Masaøík

Z naich øad odeli...
Eva Vacenovská....................................
Vojtìch Pøíkaský ..................................
Libor Tøíska ..........................................
Josef Pikula .........................................
Alois Havránek .....................................
Vìra Dobiáová.....................................
Jan Kordula ..........................................
Frantika Michenková .......................
Antonín Hrbáèek .................................

36 let
68 let
19 let
81 let
68 let
76 let
73 let
67 let
72 let

Blahopøejeme...

Blahopøání

D

ne 20. øíjna oslaví nae milá staøenka paní
Rosina Opavská krásné ivotní jubileum 100 let. Hodnì tìstí, zdraví a boího poehnání
pøejí vnuk Josef s manelkou Jarmilou, pravnuèky
Martina a Eva s rodinami, prapravnuci Barunka,
Markétka a Petøíèek posílají velkou pusu.

Andìla Gajdíková ................................................ 91 let
Marie astná ........................................................ 80 let
Anna Zelinková .................................................... 80 let
ofie upálková .................................................... 94 let
Miroslav Balous ................................................... 80 let
Marta Beránková ................................................. 90 let

Zlaté svatby...
Výstavba

manelé Vojtìch a Blaena Kotáskovi



N

Orelské
víceúèlové høitì

api nìco o Orelském areálu.
Nemusí to být dlouhé. V krátkosti bys mìl vzpomenout historii, hlavnì vak lidem pøiblíit
atmosféru dneních oslav. To byl
poadavek v sobotu 4. øíjna pøi slavnostním otevøení Orelského víceúèelového høitì s umìlou plochou
v Ratíkovicích.
Kdy v roce 1992 schválilo obecní
zastupitelstvo bezplatný pøevod
obecního pozemku Orlu v Ratíkovicích jako náhradu za zabavený
areál v roce 1948, zaèalo ji tehdy
vedení jednoty uvaovat o vybavení
nového areálu. V roce 1994 byl vypracován projekt na stavbu nového
mostu pøes Ratíkovský potok.
Pro vysoké náklady se tato stavba
neuskuteènila. Teprve v roce 2000
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Pøestøiením pásky
byl areál otevøen
a pøedán k uívání.

byl Ratíkovský potok pøemostìn
a v roce 2001 byl celý areál vèetnì
pøikoupených pozemkù oplocen.
Vzniklo mnoho plánù a návrhù,
co v areálu vybudovat. Co vak
chybìlo, byly finance. Teprve v letoním roce obdrela Orelská
jednota finanèní
pøíslib z Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy
na vybudování víceúèelového høitì
s umìlou plochou.
Díky pomoci vedení obce byly
vechny poado-

vané doklady v termínu odeslány,
a tak mohla ji 16. èervence zahájit firma PROS budování areálu.
Také pøedání stavby bylo provedeno
v dohodnutém termínu.
Posledním úkolem vedení Orla bylo
vybrat nejvhodnìjí termín slavnostního otevøení areálu. Pùvodní
plán v nedìli 28. 9., na sv. Václava,
se pro jinou kulturní akci obce nemohl uskuteènit. Hodová sobota
nebo nedìle 12. 10. nebyly pro tuto
akci vhodné. Zùstala tedy pouze
sobota 4. 10. Byly uèinìny vekeré pøí-
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Stalo se

pravy. Celý týden se upravoval okolní
terén, byly rozeslány pozvánky
a pøipraven program. Sraz vech
úèinkujících, hostù a domácích byl
stanoven na 14:00 hodin odpoledne
u obecního úøadu. Za doprovodu dechové hudby Ratikovjanka se mìlo
odejít na Orelský areál. V areálu po
zahájení a vysvìcení mìly vystoupit gymnastky, zpívat Muský pìvecký sbor, následovat mìla tenisová
exhibice a áci Z sehrát florbalový
zápas s áky orelské jednoty Vracov.
Byla pøipravena i výstava o historii
Orla v Ratíkovicích.
Pøi pøedpovìdích poèasí zaèínalo
organizátorùm pøibývat obav o zdaru
celé akce. Tyto obavy se v sobotu naplnily. Nadìje, e devátá nebo jedenáctá
hodina rozhodne v ná prospìch,
se nesplnila. S tìkým srdcem jsme
vekeré sportovní akce odvolávali.

V

Pøiblíil se odpolední èas a pøestávalo pret. Bez hudby se odebral
prùvod na Orelský areál. Po pøivítání a pøedstavení hostù vysvìtil
otec dìkan Zouhar spoleènì s naím otcem Bradáèem tento areál.
Pøestøiením pásky byl areál otevøen
a pøedán k uívání. Dík patøí muskému pìveckému sboru, který
pøiel, zazpíval nìkolik písnièek
a obohatil tak toto nevlídné detivé
odpoledne.
Mnozí nai spoluobèané se ptají,
co to vlastnì víceúèelové høitì je?
Na ploe více ne 1060 m2 je poloen umìlý trávník rùzné barvy,
zasypán jemným køemièitým pískem. Barevnými pásy je vytyèeno
floorbalové høitì, høitì pro malou kopanou, tenisové høitì a tøi
høitì na volejbal. Dále se mùe
hrát nohejbal a koíková. Èeho si

vak nejvíce ceníme, je to, e na
celé ploe høitì se v zimním období mùe bruslit a hrát hokej.
A jaké jsou dalí nae plány? Jetì
v tomto roce bude vybudována
elektrická pøípojka pro osvìtlení
areálu a vlastní studna pro pøípravu ledové plochy. V pøítím roce
chceme zaèít se stavbou sociálního zázemí, tzn. vybudovat atny,
sprchy, záchody a skladové prostory. Uvauje se i o vybudování
skateboardového høitì. Názory
se vak rùzní: mladí generace
stavbu høitì vítá, dalí obèané na
stavbu pohlíejí s obavami pro
vìtí monost úrazu. Vybudováním areálu chceme dát pøíleitost vekeré naí ratíkovické
mládei a vem, kteøí mají o sport
zájem.

Hlavním cílem akce bylo navzájem
se poznat s ostatními obcemi
mikroregionu 

také na výborných latách, které nabízely paní Òorková a Kotásková.
Více ne vyváenou slokou øemeslníkù byl doprovodný hudební program. V èase, který byl Ratíkovicím
vyhrazen, tedy od 13:30 do 14:30, se
postupnì pøedstavil Slovácký krúek, který za doprovodu dechové
kapely Ratikovjanka, je se vydìlila
z Veselé muziky, pøedvedl klasickou
slováckou besedu. Slovácký krúek
vedle slovácké besedy vak tanèí
i èeskou a kadoroènì se s obìma
prezentuje na Národním krojovém
plesu ve ïáru nad Sázavou.
Po Slováckém krúku se nejdøíve
slova ujaly rozafné Robky ze Séèky,
které ve svém programu nazvaném
pøástky, pøedvedly, jak se døíve
pøadlo a co vechno se u toho povídalo. U povídání vak dlouho nezùstaly a veselé prùpovídky brzy

Mikroregion
Nový Dvùr

nedìli 21. záøí se na nádvoøí
milotického zámku konal 1. trh
místních produktù, na kterém
se pøedstavily produkty a klasická
lidová øemesla obcí naeho mikroregionu. Vedle Ratíkovic zde byly zastoupeny i obce Skoronice, Svatoboøice-Mistøín, Vacenovice, Vlko
a samozøejmì hlavní poøadatel 
obec Milotice. Hlavním cílem akce
bylo navzájem se poznat s ostatními
obcemi mikroregionu a zároveò také
pøedvést nìco ze své manuální zruè-
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nosti. Mohli jste tu potkat koíkáøe,
øezbáøe, houslaøe, vyívaèky nebo se
obdivovat umné práci kováøù a keramikù. I Ratíkovice mìly v této
oblasti své bohaté zastoupení. Se svou
slováckou i uitnou keramikou tu byli
manelé Bábíèkovi, pan Cyril Gajdík
vystavoval své umìlecké fotografie,
paní dánská tu mìla svùj stánek
s perníèky, u nìho si zároveò
vichni kolemjdoucí mohli sami vyzkouet svou zruènost pøi jejich zdobení, ale pochutnat jste si mohli

Jan Pøíkaský
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proloily pìknými lidovými písnièkami. Celý program, v nìm se Ratíkovice prezentovaly, uzavøela
mladá Veselá muzika se svým kapelníkem panem Jokou Novákem.
Na závìr pouiji slova hlavního
moderátora celého odpoledne pana
Mojmíra Bábíèka: e to byl zajímavý kulturní záitek, o tom není
pochyb. Papír vak mùe zachytit
pouze strohá fakta, nikoli atmosféru,
nikoli opojnou vùni èerstvého peèiva,
z kotle vytaených kvarkù, sladkého burèáku a tiplavého kouøe
z uzenin. Nezbývá tedy nic jiného,
ne doufat a tìit se, e se celá akce
bude zase za rok opakovat a snad
se stane i milou tradicí.

Literatura

Veronika Svobodová

P



kniha je psána na základì
skuteèných historických
událostí.

Tam kde kvetou
vinohrady

øed nìkolika dny vyel v nakladatelství OREGO v Praze historický román naeho spoluobèana pana Josefa Pøibila Tam kde
kvetou vinohrady, pojednávající
podle skuteèných událostí o generální prosincové stávce v roce 1920
v Hodonínì a okolí. Protoe se v naí
obci nejedná o vední událost, poádali jsme autora knihy o rozhovor.
Vzpomínáte si na Vai literární
prvotinu?
Je to ji dost dlouhá doba co píu,
pøevánì vak èlánky do novin a èasopisù. Dá se øíci, e mými literárními prvotinami jsou fejetony
Ze Slovácka do Prahy, Ptaèí fejeton
a jiné. Vzpomínám si té na jeden
z prvních èlánkù, jetì v dobì minulého reimu, v nìm jsem kritizoval
hodonínské vlakové nádraí, které
bylo ve zcela dezolátním stavu. Byl
jsem rád, e se hodoníntí radní chytli
za hlavu, postupnì se naly peníze
i stavební firma a na etapy se nádraí
zrekonstruovalo do dnení podoby.
Proè jste se rozhodl psát právì
historický román?
Práce nad románem zaèala dosti
zvlátním zpùsobem. V dobì mojí
externí spolupráce s tehdejím Filmovým studiem Gottwaldov jsme se
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jednou procházeli Hodonínem s øeditelem studia dr. Bohumilem Steinerem, jeho zaujalo sousoí akademického sochaøe Ladislava Kotovala
umístìné u køiovatky tefánikovy
ulice a Národní tøídy. Bìhem povídání o významu sochy, která pøipomíná bouølivé hodonínské události
v roce 1920, vznikl návrh na natoèení celoveèerního hraného filmu.
Dr. Steiner mne poádal, abych k tomuto tématu provedl sbìr historického dobového materiálu.
Po èasovì nároèném shromádìní
dùleitých podkladù jsem poskytnul

Filmovému studiu Gottwaldov jak
námìt, tak i filmovou povídku. Pozdìji jsem se rozhodl, e bych mohl
ze získaného materiálu napsat historický román, avak ke kninímu
vydání jsem nemìl pochopení u tehdejích úøedníkù naeho okresu.
A nedávno jsem mìl tìstí, kdy
jsem jako èlen poradního sboru historikù v Praze a rovnì za podpory
majitele nakladatelství OREGO
dr. Milana Havlíèka získal doporuèení k vydání své knihy. Pøedmluvu
ke knize napsal dr. Pavel Novák,
který ji rovnì opatøil perokresbovými ilustracemi. Doslov napsal historik doc. dr. Josef Haubelt, DrSc.
V èem spoèívala Vae externí
spolupráce s filmovým studiem?
Tak napøíklad s filmovým reisérem Petrem Tuèkem, který je mj.
známý realizací úspìného seriálu
Slovácko sa nesúdí, jsme natáèeli
pøímo v Mariánských Lázních film,
v nìm hrála nae dìtská dechovka
Veselá muzika. Dále dokumenty pro
ÈST Brno, tehdy na 16 mm film,
napø. o událostech z kultury, jako
festivaly dechových hudeb v Ratíkovicích, úèast souborù v zahranièí,
ivot studentù prùmyslové koly
v Hodonínì, kde dlouhá léta uèím,
události v okolních obcích, ale
i v Chebu nebo v Praze.
Sbìr historických reálií musela
být èasovì velmi nároèná práce?
Faktem je, e v letech 1978-79, kdy
jsem se rozhodl pro tuto práci, jetì
ili pamìtníci prosincových událostí, kteøí bydleli v celém moravském
regionu, dokonce i na Slovensku.
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

Získat informace od pøímých úèastníkù vak bylo nejpodstatnìjí a nejcennìjí èástí historických podkladù,
proto jsem s mikrofonem postupnì
navtìvoval tyto lidi a natoèil s nimi
více jak 650 minut rozhovorù. Jedním z úèastníkù byl i ratíkovický
obèan Frantiek Anto (øeèený Trafikant), který mi mj. podrobnì zobrazil události na hodonínském námìstí dne 14. prosince, o nich se
v románu zmiòuji, kdy dívka odvánì vybìhla na námìstí z davu
a svou sukní zakryla hlaveò kulometu. Samozøejmì jsem musel rovnì prostudovat rozsáhlé archivní
materiály, pøeèíst denní tisk z onìch
dvacátých let atd.
Co mùete prozradit k vlastnímu obsahu knihy?
Jak jsem ji uvedl, kniha je psána
na základì skuteèných historických událostí. Generální prosincová
stávka, která pøerostla v revoluci,
se udála 13. prosince 1920. Tato událost pochopitelnì nevznikla z nièeho
nic, ale mìla svùj vývoj a pøíèiny.
Jednak u po 1. svìtové válce ádali
obyèejní lidé Tuzarovu sociálnì demokratickou vládu o znárodnìní
tìkého prùmyslu, bank, hutí apod.
a o provedení pozemkové reformy.
Vláda vak tento poadavek oddalovala. Souèasnì narùstala korupce
a drahota, dìlníci se bouøili. Ji
v roce 1919 bylo v Èeskoslovensku
428 stávek.
Buroazie hledala záminku, aby
vznikl støet mezi dìlnictvem a vládou, a proto nechala vycvièit tzv.
vojenské asistence, které mìly v pøípadì sociálních bouøí zasáhnout.
Jedna asistence byla vycvièena
i v hodonínských kasárnách, která
pak spoleènì s vojsky z Mikulova
(vojáci maïarské národnosti) a ze
umperka (vojáci nìmecké národnosti) zakroèila v hodonínské stávce.
Vojsko tajnì povolal hejtman Svoboda, jen byl za tento èin pøi stávce
obìen. Je tøeba jetì uvést, e Hodonín byl v té dobì dùleité krajské
politické mìsto s politicky vyspìlým dìlnictvem.
Tehdy bylo revoluèním výborem
domluveno, e ráno 13. prosince
v 6 hodin dojde k vypnutí elektøiny,
co bude signál k pøevzetí moci dìlníky. Ozbrojeni pak obsadili fabriky,
úøady, statky, hejtmanství, policii
a nádraí. Symbolem pøevzetí moci
(revoluce) se stalo vyvìení rudého
praporu nad radnicí. Zajímavostí je,
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

e proti dìlníkùm li dokonce ozbrojení Sokolové. Hodonín vak v tomto
boji zùstal sám, stejnì jako Oslavany, Most, Kladno a dalí místa
v Èeskoslovensku. Den na to, 14. prosince, bylo vyhláeno stanné právo
a dolo k velkému zatýkaní.
Tyto události ve své knize pøenáím na jednotlivé postavy, buï skuteèné nebo i fiktivní, jedná se tak
o pestrou mozaiku pøíbìhù rùzných
lidí. lo mi o to, aby ètenáø poznal
reálný ivot a spoleèenské pomìry
v oné dobì, e ète o skuteèném ivotì tehdejí spoleènosti. Je tøeba
øíci, e se nejedná jen o román faktu,
nýbr i o poetické vyprávìní událostí, které se staly. Abych více navodil sociální atmosféru tehdejí
doby a pøíèinu hodonínské stávky,
zaèal jsem rozvíjet samotný dìj ji
v èervenci roku 1920.
Jak vùbec vznikl název knihy
Tam kde kvetou vinohrady?
Jednou z postav knihy je dívka
Vlasta, která pøijela za svým milým
- vojákem, a spolu proívají hezké
chvíle pod Starým hradem nad Bzencem mezi vinohrady. Chlapec chtìl
po vojnì odjet do Ameriky a Vlasta
mu to rozmlouvala, nebo její strýc
v Americe zahynul, a øekla mu, e:
...aj tam, kde kvetú, vinohrady,
bude jednú dobøe.... Take tento
výòatek jsem pouil jako název své
knihy.
Na motivy Vaeho románu
vznikl i film Dìti zítøkù?
Ano. Scénáø filmu vychází i z filmové povídky a námìtu, který jsem
napsal, avak víme, e ne vdy je
moné natoèit film pøesnì podle literární pøedlohy. Ve filmu hrálo nìkolik známých a populárních hercù
- Vladimír Meník (hrál hejtmana
Svobodu), Vladimír Kratina, Oldøich
Navrátil, Jana Paulová, Ilja Prachaø,
Jiøí Kodet, Lubomír Kostelka, Oldøich Velen a mnozí dalí. Reii
filmu mìl Radim Cvrèek a film byl
dokonèen v roce 1980, tedy edesát let po hodonínských událostech.

z inspirací byl i slib mému strýèkovi
Frantiku Foltýnovi, kterému jsem
jako malý chlapec slíbil, e jednou
napíi knihu. Ten slib jsem splnil.
Jakou literaturu vy, jakoto
spisovatel právì ètete?
Struènì øeèeno - ètu vechny
ánry. Právì teï mám rozeètenu
knihu eny v dìjinách lidstva od
známého historika a univerzitního
profesora Jana Polienského a doc.
Sylvie Ostrovské, která byla té
èlenkou poradního sboru historikù
v Praze, jeho jsem èlenem. Právì
jsem se dovìdìl z tisku, e paní Ostrovská bohuel nedávno náhle zemøela.
Váe se na vznik románu nìjaká zajímavost?
Jako zajímavost bych snad uvedl
skuteènost, e jeden starí pán, kterému jsem pùjèil kopii rukopisu, mi
øekl, e nemohl dennì pøeèíst více jak
deset stran. Kdy jsem se pochopitelnì zeptal proè, odpovìdìl, e se vil
do popisované situace tak hluboce, e
se tam vidìl v jedné z postav. Sám
toti proil jako dítì krutý ivot a vzpomínky na tyto okamiky mu vhánìly
slzy do oèí. Druhou zajímavostí je
skuteènost, e o této prosincové
stávce psali pouze básník Josef Hora,
spisovatel Ivan Olbracht a já. Tak
je to napsáno i v doslovu mé knihy.
Co øíci závìrem? Pozitivní
úspìch zvyuje motivaci. Máte
nìjaké dalí literární plány?
Vzhledem k tomu, e jsem se stal
èlenem Unie èeských spisovatelù,
tak se zavazuji, e budu psát a psát!
Co jiného na to odpovìdìt? No, mám
v plánu napsat historický román
o Velké Moravì s postavami Cyrila
a Metodìje. Napsat takovou knihu
vak vyaduje prostudování mnoha
historických pramenù a dát tomu
dìj. Nebo bych se chtìl pokusit o povídkovou oddechovou kníku s pracovním názvem Lázeòská manelství. Témat by samozøejmì bylo
víc. Jednu dalí knihu mám pøed
dokonèením.

Co je hlavním zdrojem inspirace pro Vae psaní?
Èlovìk musí pøi psaní zejména
vnímat svìt a ivot kolem sebe. Je
moné samozøejmì do díla vloit
i kousek sebe. Napøíklad scéna odehrávající se ve kole, kdy pan øídící
zatoèí chlapci uchem, je mùj vlastní
záitek z dìtství. To si lze pochopitelnì v románu dovolit. Jednou

PS: Autor románu pan Josef Pøibil
zve vechny obèany Ratíkovic na
køest své knihy a besedu o ní s krátkým kulturním programem, který se
uskuteèní v nedìli 26. øíjna 2003
v 15 hodin odpoledne v místním
kinosále. Bude i monost si tuto
knihu zakoupit.

Josef Hanák
Zdenìk ebesta
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Senioøi
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Nae první zastávka patøila krásnému
poutnímu místu  Køtiny.

Zájezd CHDPS Ratíkovice

Køtiny, Sloup, Boskovice  23. záøí 2003

øedposlední záøijové úterý uspoøádaly spoleènì Charitní domov
pokojného stáøí Ratíkovice,
Mutìnice a Domovinka ardice jednodenní zájezd pro seniory. Po pøíjezdu autobusu, který byl vypraven
z Mutìnic, jsme pøistoupili v Ratíkovicích a okolo pùl deváté odjeli pro ardické úèastníky zájezdu. S modlitbou a prosbou
o ochranu Panny Marie jsme vyrazili k naemu cíli. Nae první
zastávka patøila krásnému
poutnímu místu - Køtiny. Zde
jsme mìli pøedem domluvenou
mi svatou, která byla slouena
za nás vechny. Byla také monost svaté zpovìdi. Po mi svaté
jsme li do nedaleké restaurace
na obìd, který byl té pøedem
zamluven. I kdy v úterý bývá

obvykle zavøeno, mile nás pøekvapili
svou vstøícností a moností, vybrat si
z nìkolika jídel. Po dobrém obìdì
jsme mìli namíøeno do Sloupsko-oùvských jeskyní, kde nás èekala asi
hodinová prohlídka pøekrásných
pøírodních útvarù s odborným výkla-

dem. Prùvodce nás také vyzval, abychom si zde zazpívali, protoe jeskynì
má výbornou akustiku. Nai slováckou povahu není tøeba dlouho pøesvìdèovat, a tak se za chvilku jeskyní
nesla pìkná moravská písnièka. Na
naí poslední zastávce, v Boskovicích,
jsme si napásli oèi na krásné
kvìtinové zahradì. Pohled na
barevné kvìtiny byl doslova balzámem na dui. Po skvìle stráveném dni jsme se pøíjemnì
unaveni vraceli ke svým domovùm. V autobusu jsme si opìt
zazpívali a domluvili se s Mutìnskými i ardickými seniory
i vedoucími, e to urèitì nebyl
ná poslední spoleèný výlet.
Take pøítì nashledanou!
Kolektiv CHDPS
Ratíkovice

Návtìvníci mìli monost
si prohlédnout fotografie i budovu.

Ratikovjanka
v CHDPS Ratíkovice  1. výroèí

V

polovinì záøí uplynul ji rok od
slavnostního otevøení Charitního domova pokojného stáøí
Ratíkovice. Pojali jsme toto výroèí
tak trochu ve slavnostním duchu
a kdy pøijala nae pozvání nová kapela Ratikovjanka, nebylo co øeit.
Zaèali jsme se spoleènì tìit a chys-
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tat na tento, pro nás významný, den.
Zaèátkem týdne jsme pøipravovali
fotografie, zachycující ivot obyvatel
DPS bìhem celého roku, ale také
prùbìh výstavby budovy a slavnostního otevøení pøed rokem. Ve ètvrtek se dépéeskou linula vùnì koláèkù, které jsme spoleènì s babièkami pekli. K parádní
oslavì nesmí chybìt ani
pohárek dobrého vína,
které mohli nai návtìvníci ochutnat zároveò s koláèky. Kdy
v nedìli 14. záøí kolem
estnácté hodiny zaznìly první tóny Ratikovjanky, bylo u nádvoøí DPS zaplnìno.
Vedoucí DPS pøivítala
muzikanty a vechny
hosty, mezi nimi ne-

chybìli ani zástupci obecního úøadu
ing. Josef Uhlík a Anna Foltýnová
a øeditel Oblastní charity Hodonín
Václav Salajka. Asi po hodinovém
pásmu písnièek následovala pøestávka. Návtìvníci mìli monost si
prohlédnout fotografie i budovu.
V kadém bytu byli rádi, kdy k nim
tøeba jen nìkdo nahlédl, nebo posedìl na besedì. Po malém obèerstvení
a odpoèinku muzikanti opìt zasedli
ke svým nástrojùm a hráli a do
pozdních odpoledních hodin. Poèasí
nám pøálo, a proto vìøíme, e se vám
návtìva u nás líbila a e se pøítí
rok opìt v DPS sejdeme. Tímto
chceme podìkovat nejen muzikantùm a zpìvákùm z Ratikovjanky
za pìkné vystoupení, ale i vem,
kteøí nás jakýmkoliv zpùsobem
podporují a pomáhají nám.
Kolektiv CHDPS Ratíkovice
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

Kultura

Z

Na festival pøijela i Borovanka,
tedy velká konkurence.

Tóny Veselé muziky
znìly a u Vídnì

aèalo to dopisem. Josef Novák
jej obdrel od svého kamaráda
z hudební koly ve Vídni a rodáka z Èech, Antonína Sprinzla. Bylo
v nìm pozvání pro dìtskou Veselou
muziku z Ratíkovic na festival dechových hudeb ve mìstì Langau nedaleko Vídnì, který se konal k 5. výroèí zaloení tamní mìstské dechové
hudby Prabler. Na festival pøijela
i Borovanka, tedy velká konkurence.
Vystoupila i místní dechová hudba
a mnoho dalích muzikantù,
zpìvákù a zpìvaèek.
Nai mladí dechováci
pøijeli - jako vude - vzornì
spoleèensky obleèeni. Na to
pøíkladnì dbá jejich vedoucí Josef Novák. Kdy
pak dìvèata a chlapci veli
do haly a celou ji pøeli ve
slováckých krojích, a ty zazáøily pestrými barvami ve
svìtlech reflektorù, diváci
ji pohledem byli uneeni.
A kdy zahráli a zazpívali
nae lidové písnièky, jetì
s vìtím nadením tleskali.

Pod taktovkou uèitele hudby Antonína ohaje zaznìla polka od Milana
Nedùchala Ratíkovská chasa,
valèík Antonína Orsáka Po naem
a dalí skladby naich autorù. Líbivým zpìvem je doprovázely zpìvaèky Vìrka Souèková a Markéta
Buøinská. Vichni, kteøí jsme nae
chlapce a dìvèata doprovázeli, jsme
byli pyní, e dùstojnì na tak velkém festivalu reprezentují Ratíkovice a nai vlast.

Josef Pøibil

Fleret má nezamìnitelný zvuk,
který vychází z lidových koøenù.

Fleret a Jarmila uláková
v Ratíkovicích

N

a závìr letoního bohatého kulturního léta v Ratíkovicích
pozvala Osvìtová beseda na
24. srpna 2003 skupinu FLERET
a Jarmilu ulákovou. Skupina FLERET navtívila Ratíkovice v rámci
dlouhé òùry koncertù po celé Èeské
republice, Polsku a Slovensku. FLERET má nezamìnitelný zvuk, který
vychází z lidových koøenù. Projevuje
se zajímavým obsazením hudebních
nástrojù kapely: housle, fujara,
flétna, mandolína a k nim se pøidáRATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

S naimi soubory jsem projel více
míst v zahranièí. Vude byly s nadením vítány a obdivovány a profesionálními vystoupeními. Jene...
Stále si vzpomínám na slova
strýce Joky Blahy, jak jsme mu
vichni øíkali, známého vynikajícího folkloristy, který mi jednou øekl
v Holandsku: Vude, kam nae ratíkovické soubory do zahranièí
pøijedou, tam na jejich pestrých krojích mohou tamní lidé oèi nechat
a s radostí je poslouchají. Ale v naí
republice lidová kultura, dìdictví
naich pøedkù, ji tolik váená
není. Spíe se mladí ohlíejí po zahranièních vzorech.
Zvlátì dnes k nám neustále o pøekot proniká amerikanizace, proti
které se u brání v Nìmecku, Anglii
i jinde. U nás je znát vude - v beletrii
jsou èasto ke ètení titìny
literárnì bezcenné kváry,
na rozhlasových vlnách
pøevládá cizí hudba a z obrazovek teèe krev. Vìtinou v amerických filmech
a seriálech pøevládá násilí
a podvody. Proto bychom si
mìli chránit vechno pìkné,
co je v nás, a vame si tìch,
kteøí nezitnì rozvíjejí poznání dobrého a krásného
mezi naimi mladými lidmi.
Mezi ty obìtavé také patøí
Joka Novák.

vají bicí a elektrické kytary. Lidové
písnì mísí dohromady s rockem
a s vtipnými texty, které vyuívají
valaského dialektu, jsou originální
a nezamìnitelné. A kdy se ke skupinì FLERET pøidá Jarmila uláková, královna lidové písnì, je jejich
vystoupení prostoupené ivoèiností a radostí, která se pøenáí i na
diváky.
Paní Jarmila uláková byla za
svou umìleckou èinnost ocenìna
v roce 1979 titulem Zaslouilá

umìlkynì
a v roce 1989
Národní
umìlkynì.
Ani se nechce
vìøit, e paní
uláková
oslavila letos
ji sedmdesáté narozeniny a pøejeme
jí, aby její optimismus, vitalita a radost vydrely
jetì mnoho
let. Spokojenost s vydaøeným koncertem vyjádøilo ratíkovické publikum svým spontánním potleskem.
Jaroslava Kundratová,
øeditelka Osvìtové besedy
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Program na námìstí neboli ,u lidové jizby
odstartovala Dìtská cimbálová muzika 

Na Kyjovském Slováckém roku

se prezentovalo více jak sto ratíkovických úèinkujících

V

sobotu16. srpna se v Kyjovì konal ji tradièní Slovácký rok, co
je barevná pøehlídka folklóru
z nejbliího okolí. A e to byla pøehlídka veho krásného opravdu bohatá, o tom svìdèí i neuvìøitelný
poèet úèinkujících. Letos se na tìchto
oslavách podílelo témìø na tøi tisíce
úèinkujících, vdy jenom z Ratíkovic vyrazilo do Kyjova více jak sto
dvacet zpìvákù a taneèníkù v naich krásných krojích, aby tak nai
obec náleitì reprezentovali.
Bohuel organizátorské komplikace se nevyhnuly ani tolik populárnímu Slováckému roku. Kvùli neèekanému zpodìní, které zpùsobil
dlouhý prùvod, v nìm se jednotlivé
obce se svými soubory prezentovaly,
se nestihlo vèas postavit na námìstí
pódium, a tak byly nuceny Slovácký
krúek i Dolina spolu se svými cimbálkami, vystupovat pøímo na hrbolaté dlabì chodníku. Pøi tak velkém
poètu úèinkujících se bohuel nepodaøilo zajistit ani kvalitní ozvuèení,
take vystupujícím nezbývalo nic
jiného, ne spoléhat na své silné
hlasy, avak i s tímto nedostatkem
si skvìle poradili a nakonec sklidili
zaslouený, bouølivý potlesk.
Vzhledem k tomu, e vystoupení
naich folklórních souborù se èasovì
krylo s vystoupením Muského
sboru, Robek ze Séèky a Veselé muziky, je se odehrávaly kadé na
jiném místì, mohu napsat pouze
o vystoupení Slováckého krúku
a Doliny, které jsem spolu s dalími
desítkami divákù shlédla. Tímto se
tedy zároveò omlouvám vem ostatním úèinkujícím, kteøí Ratíkovice
vzornì reprezentovali a o nich se
v mé struèné reportái nedoètete.
Program na námìstí neboli u lidové jizby odstartovala Dìtská cimbálová muzika pod vedením pana
Josefa Varmui, která zároveò i doprovázela Slovácký krúek. Ten zapoèal své vystoupení umným cifrováním
a dívèím sborem s úvodní písnièkou
ítka zeleòajú. Po nich následovalo
pásmo typických skoèných, je vystøí-
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dal verbuòk Ej, vy páni... a vrtìné.
Celý zhruba dvacetiminutový program
zavril Slovácký krúek verbuòkem
Ej, kdy sem já el pøes ty hory.
Po nich se se svými pìti písnièkami
pøedstavila cimbálová muzika Denica ze ardic se svým primáem
MUDr. Jaromírem Bøeòem, která
zároveò doprovází i Dolinu pøi jejich
vystoupeních. Program Ratikovské doliny ostatnì zaèal svým sólem
Nedaleko Hodonína, co je to tam za
dìdina... sám primá Denice, k nìmu se záhy pøidali i taneèníci se
svými skoènými, které vedle sváteèních krojù zdobily i prapory s tureckými átky. Po skoèných ke slovu

pøily ivìjí borické s písnièkou
Po potoce chodila.... Následovaly
podable a straòanské. Nejvìtí
úspìch vak u divákù zaznamenal
chlapecký klobúkový, který lidé
odmìnili nejen zvuèným potleskem,
ale i veselým smíchem a výskáním,
to kdy nìkterému z chlapcù nevyla ruka a klobouk místo na hlavì
skonèil na zemi. Více jak pùlhodinové vystoupení uzavøely opìt
skoèné a typický kyjovský danaj.
Po krásných vystoupeních, je
probíhala na rynku, u zdravky, pod
májú, u radnice a u lidové jizby,
následovala tradièní taneèní zábava.
Veronika Svobodová

Díky této pøehlídce se mohli
pøítomní diváci seznámit
s èinností tìchto sborù, 

Pøehlídka SPOZ

V

nedìli 28. 9. 2003 se pøed OÚ
Ratíkovice uskuteènila pøehlídka Sborù pro obèanské záleitosti z Ratíkovic, Vacenovic,
Milotic, Dubòan a Rakvic. Na této
pøehlídce zaznìly písnièky z jednotlivých obøadù, které jsou poøádány pøi pøíleitostech, jako jsou
vítání do ivota, svatby a ivotní

jubilea. Díky této pøehlídce se mohli
pøítomní diváci seznámit s èinností
tìchto sborù, posoudit jejich úroveò
a zároveò si poslechnout pìkné
písnièky. Také poèasí pøispìlo k pøíjemnì strávenému nedìlnímu od-poledni.
Blahová Helena
Vedoucí SPOZ

RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

Rozhovor

V

Radek Pastròák 
je mi to líto

pátek 8. srpna u nás koncertovala ostravská skupina Buty,
a tak jsem poádala jejího frontmana o krátký rozhovor. Avak vyzpovídat po koncertì u piva Radka
Pastròáka, lídra této kapely, která
patøí v Èesku dlouhodobì k nejpopulárnìjím, není vùbec snadné. Nejene pøi koncertì pøedvádí skvìlé
výkony svým hlasem a kytarou, ale
jak se ukázalo, je i mistrem slova
a slovní høíèky jsou mu zøejmì denním chlebem. A tak i mùj rozhovor
s ním se nesl v ponìkud odlehèeném
a humorném stylu.
BUTY znamená po ostravsky
boty, jak jste k tomuto názvu
vùbec pøili?
My jsme se chtìli odliit od polského významu slova buty, co
znamená boty, ale to se nesmí zamìòovat s tím ostravským slovem
buty, které znamená boty. Já myslím, e je to docela jasná odpovìï,
kterou kadý pochopí.
V roce 1994 jste si zahrál jednu z hlavních rolí ve Svìrákovì
Jízdì, co je film o dvou chlápcích, jedné dívce, zeleném kabrioletu a horkých letních dnech.
Láká vás stále jetì svìt okolo
filmu a kývl byste na pøípadnou
nabídku natoèit dalí film?
Stranì mì to láká, u jsem napsal
mnoha reisérùm, jestli by mì nechtìli
obsadit aspoò do nìjakých malých
rolí, e bych si zahrál tøeba nìjakého
dìdeèka nebo nìjaké straidýlko. Ale
oni mi odepisují, e jsem pøíli dobrý
herec, a e nechtìjí, abych hrál nìco
takového, e si radìji poèkají, a pro
mì budou mít roli pøímo na tìlo a pak
mi ji dají. Ale já se nenechám odradit
a budu jim psát dál. Teï jsem se tøeba
rozhodl, e budu aspoò chodit do tìch
televizních soutìí, jako je tøeba
Riskuj! Kdy u nemùu být ve filmu,
tak a jsem aspoò troku vidìt v té
televizi. Èlovìk si tam mùe vyhrát
nìjaké peníze, a to se hodí. O ty peníze mi ale zas a tak nejde, hlavnì
bych chtìl být èastìji v televizi.
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

Ve filmu si zahrála jednu z hlavních rolí také Aòa Geislerová.
Jste pøátelé?
Ne, tak to bylo úplnì jinak. Tu
hlavní roli jsem tam mìl jenom já.
Oni tam byli vlastnì jen takové
køoví, Aòa a Kuba palek hráli
úplnì vedlejí role, vechno to bylo
hlavnì o mnì. A s Aòou jsme absolutní nepøátelé. U nikdy v ivotì
bychom se spolu nechtìli vidìt.
Nejene jste tedy ztvárnil hlavní
roli, ale sloil jste i hudbu k filmu
a dostal za ni Èeského lva...
Já jsem mìl dostat i Oskara za
hlavní roli, ale oni tu cenu bohuel
ztratili, tak ji radìji nedali nikomu.

...láká vás filmová hudba?
Kdyby jenom filmová hudba, já
jsem nadaný reisér! Natoèím si
vlastní film, sloím si k nìmu hudbu
a budu hrát hlavní roli. Budu bohatý,
nadaný a dostanu se do televize.
Kde berete inspiraci pro své
texty, potøebujete k tvorbì nìjaké
silné podnìty zvenèí?
Vude. Já si tøeba vimnu ubrusu
a nìco mì napadne... Kdybych tøeba
v osmaedesátém vidìl ubrus, tak
bych hned zpíval ubrus - vstup Rus.

A co hledání Múzy v hospodì
u piva, to je pøece o vás známé.
Já nechodím do hospody. Jenom
pøed koncertem, kdy se stydím, tak
si jdu dát jedno malé pivo. Jene pak
se za to stydím, protoe umìlec by
nemìl chodit do hospody na pivo, on
by mìl spí leet v knihách a mìl by
chodit hodnì do pøírody a mìl by mít
rád zvíøátka a mladé dívky. Mladé
dívky, to je taky pìkná inspirace...
Povaujete se za bohéma?
Nejsem bohém, já jsem èlovìk,
kterému jde hlavnì o peníze a o to,
aby byl vidìt v televizi.
Co je na dobré písnièce nejdùleitìjí, co dìlá písnièku dobrou
písnièkou?
Já si myslím, e velice dùleité je,
aby se písnièka dala hrát v televizi.
Protoe na tìch koncertech je vìtinou
patný zvukaø - tøeba tam ten s tìma
brýlema - ty tì normálnì pokodí a není
slyet vùbec nic, kdeto v té televizi,
kdy si tu písnièku - zahraje na playback, tak to je naprosto vynikající, protoe tam je vemu rozumìt. A tam se
teprve umìlec projeví, e se umí u toho
tøeba pìknì tváøit. A to si myslím,
e je u písnièky hodnì dùleité.
Vae v poøadí ètvrté album
nese název Rastakayagwanna,
co jste mìl tímto názvem na dui
a na mysli?
Já bohuel vùbec nevím, co to znamená. Já si o tom tøeba jen nìco
myslím, ale kadopádnì si o tom nemyslím nic dobrého, protoe tomu
nerozumím.
Ptám se proto, e jedno z moných vysvìtlení je, e rasta znamená Rastaman, tedy obyvatel
jamajského ostrova, kaya, e je
jamajský ostrov a gwanna tráva...
Vánì?
...co tedy Radek Pastròák
a marihuana?
Drogu já bych nikdy nevyzkouel,
ani tøeba z umìleckých dùvodù.
S drogama na mì nechoïte! Ale zelí
mám moc rád.
Byl by pro vás problém psát na
zakázku?
Psát na zakázku? No je to problém,
protoe ono se tam toho vìtinou u
moc nevejde. Kdy èlovìk dostane nìjakou zakázku, tak je to obyèejnì dost
hustì popsaný papír, take musíte
psát u jenom po tìch okrajích nìjakýma malinkýma písmenkama a vìtinou u to pak vùbec nejde pøeèíst.
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Pøíhoda

Co je pro vás lepí, kdy píete
a máte volnou ruku nebo kdy
je nìkdo nad vámi a dává vám
termíny?
Já nad sebou vìtinou nikoho nemám. Døív jsem tøeba bydlel ve tøetím patøe a ani tam nade mnou nikdo
nebyl. Teï jsem se pøestìhoval a mám
nad sebou u jenom takovou malou
polièku. Mnì tedy spí vyhovuje,
kdy nad sebou nikoho nemám.
Jak byste charakterizoval sám
sebe?
Jako pravdomluvného èlovìka!
Jinak jsem vysoký, tíhlý, opálený,
svalnatý, lachovitý, mám atomový
hlas. Jsem vynikající èlovìk.

M

Legenda, pravda
a nebo víra

oje staøenka byla u dost
stará, kdy zemøela. No, myslím k osmdesátce nemìla daleko. Váil jsem si jí a pøipadala mi
jako babièka Boeny Nìmcové.
Chodila èistì spravená, dovedla v lecèems poradit a mìla stálý úsmìv na
tváøi. Pravda, porodila 14 dìtí a ty
daly starost nad hlavu. Vechny se
uplatnily v ivotì a vzájemné pomoci.
Obleèená, by ve vedním kroji, byla
pohádková. Nejvíce mne zajímala
kapsa na kanafasce, ve které vdy
pro nás dìcka nìco bylo. Kdy jsme
byli hodní, sáhla do kapsy a vytáhla
Neapolitánku, kousek èokolády nebo
nìjaký bonbon. Dnes jsem zestárl
i já, ale pøece na svou staøenku
rád vzpomínám.
Jednou mi vyprávìla o sv. Antonínu, jakou má moc: ,,Kdyby se ti
nìkdy stalo, e jsi nìco nìkde dal èi
ztratil, pomodli se k Antonínkovi
a on Ti pomùe! Tehdy, co dìcko,
jsem nechápal tuto pravdu a teprve
ke stáøí pøicházím na pravdu vìci.
Nic se nehaòbi a otèenáek, ale
s mylenkou na pomoc pøed sv. Antoníèkém, se pomodli. V modlitbì jej
popros, aby Ti pomohl vìc nalézti
a uvidí, e on se smiluje. Neádej
ale, aby Ti vìc ukázal, ale dal Ti
mylenku, kde asi to mùe být!
Dávno jsem na pøíhodu a radu
zapomnìl, kdy mi staøenka vyprástrana 14

Kalete na image a následujete radìji instinkt?
Mnì jde hlavnì o tu image, nasadit si sluneèní brýle a tak. Tøeba se
musím pøesnì tøi hodiny pøed koncertem oholit, protoe jinak mi to
stranì poznamená psychiku.
Co nejcenìjího jste v ivotì
ztratil?
Kdy mi tatínek umøel, tak já jsem
se domluvil v tom krematoriu s tím
jedním funebrákem a on mi dal tatínkovy zlaté zuby. Jene to byl jeden z pøípadù, kdy jsem se opravdu
oral a byl jsem tak oralý, e jsem
ty zlaté zuby ztratil, co mì docela ser...

vìla, e ztratila svatý rùenec, pøivezený a z Øíma. A né, a né jej najít.
Tu vzpomnìla si na svoji zemøelou
mamièku a na radu, kterou právì
sdìlila mnì. Povimla si obrázku
sv. Antonína a s dùvìrou se mu svìøila a úpìnlivì se pomodlila.
Svìte, div se! Na mysl ji pøila
kanafaska, ve které velmi málo chodila a kterou mìla uloenou mezi jinými. Cosi ji táhlo k ní a ona pøila
ke kostnu, kde kanafaska s jinými
byla sloena. Chytne ji a z její kapsy
vypadl hledaný a u tehdy oplakaný
rùenec - dar od svého milého.
Dìkovala Antoníèkovi, e vyslyel
její prosbu a slovy: ,,V nedìli dám
do zvoneèka pro Tebe korunu, e jsi
byl tak hodný a dopøál jsi mi tak
vzácného nálezu.
Nu a nyní pøistupme k vìci, která
se udála mnì. Zestárl jsem, protoe
nemám svùj chrup - zuby, nahrazuje mi ho chrup umìlý, který vdy
veèerem vyndávám z úst a poctivì
jej dávám do pøipraveného pohárku
s vodou. Tak jsem byl milým panem
doktorem pouèen a jeho rady si
váím.
A tak se stalo, e jsem jednou pøiel ze schùze dosti pozdì a jak jsem
ulehl zrázu, jsem usnul. Ráno se
probudím a zjistil jsem, e horní
chrup mám na peøinì, ale spodního
nebylo. Prohledal jsem kdeco, ale

Je nìco, co neumíte a chtìl
byste umìt?
Já bych chtìl být jako Milan
Straka (pozn. klarinetista kapely).
Chtìl bych být stejný jako on a chtìl
bych umìt plavat jako on, ale nic pro
to nemùu udìlat, protoe nejsem
Milan Straka, bohuel. Nikdy nebudu umìt plavat jako on a je mi to,
samozøejmì, líto... Já myslím, e by
se ten rozhovor mìl jmenovat je
mi to líto. Radek Pastròák - Je mi
to líto.
A máte nìjaké plány do budoucna?
Nemám, já iji minulostí.
Veronika Svobodová

vechno marno. Byl jsem nervózní
a svoji milou dceru, u které bydlím,
jsem poádal, aby ona a bude
ustýlat, se podívala po ztraceném
pøedmìtu. Výsledek byl nulový. V té
chvíli jsem si vzpomnìl na ruské
pøísloví: ,,Trp, kozáèe, atamanem bude! a tak jsem trpìl a nael si náhradní zuby, které jsem si kdysi
pro jistotu uschoval do krabièky.
Mlèel jsem, ale zlobilo mne to, e
jsem je pøece nesnìdl?!
V mojí mysli se mi toèily mylenky
a jedna mi padla, jak jsem byl obleèen, e jsem mìl koili s kapsièkou. Obraz sv. Antonína mám doma
a vzpomenuv si na staøenku, stoupl
jsem si pøed nìj a vroucnì i s modlitbou jsem pøednesl svoji ádost.
Zdálo se mi, e sv. Antonín se usmál
a já v té chvíli jsem se obrátil a zamíøil ke kostnu, kde koile leela
sloená. V duchu jsem pochyboval,
e najdu hledanou vìc. A hle sotva
ji chytnu dám ruku do kapsièky a vytáhnu z ní zuby, moje vytouené
a ztracené zuby. Radostí jsem výsknul, co uslyela moje dcera a pøispìchala, coe se stalo! Nemohu
milí ètenáøi svou radost doslova
popsat, ale v té chvíli jsem byl nejastnìjí èlovìk na zemi! Podìkoval jsem svìtci a ujistil ho, e kdy
staøenka dala do zvoneèka korunu,
já to deseti znásobím, a tak se také
stalo!
Pøiznávám se a nyní - byla to náhoda, pravda a nebo víra? Doporuèuji
Vám tento recept a snad zaijete
takovou radost jako já s nalezeným spodním chrupem. Nevìøte
tomu, e sv. Antonínek nám nepomáhá.
Vojta Koten
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

Historie

Èást druhá

Velehrad hledejte
v propasti Nákla

Strategická køiovatka
nejdùleitìjích dálkových
evropských cest
V roce 1886 byl na neznámém
místì v Hodonínì nalezen poklad
42 ks bronzových høiven. Dalí
o hmotnosti 150 kg, mající 600 høiven,
nalezli zde v roce 1900. Je to vùbec
nejvìtí známý kupecký depot v celé
Evropì. Tøetí poklad bronzù se nael
pøi stavbì hájenky Zbrod. Obsahoval
i kusy surové mìdi a nepovedené
odlitky a zlomky. Nemuselo tedy jít
o kupecký depot uloený v èase ne-

Rudohoøí. Spojnice tìchto nalezi
vede od Dunaje k Moravním brodùm
u Hodonína a Rohatce a odtud k brodùm pøes Kyjovku a dále smìrem do
Èech. Jde zøejmì o nejstarí známou kupeckou komunikaci v Evropì,
starou více ne 4 tisíce let. Pittioni
se neúspìnì pokouel prosadit
pro ni název Bronzová stezka. Její
pøesný prùbìh od Dunaje s køiovatkou u Hodonína rekonstruoval
podle nálezù kupeckých depotù
tefan Janák.

Pøirozená past
V prostoru meziøíèí
Moravního øeèitì a Kyjovkou se starobylá komunikace od Dunaje do
Èech vìtvila na smìr do
západní Evropy. Trasa
smìøovala k Vídni, kde
(u Tullnu) pøekraèovala
Dunaj, a podél Alpského
masivu vedla do západní
Hodonínský depot bronzù
Evropy. Byla to slavná Via
ve vídeòském Bürgermuseum
Magna, spojující západní
bezpeèí, ale o zboí kovolijce. Dalí de- Evropu s Byzancí a Persií. Cesta nepot bronzových dýk nalezený v Mu- mohla procházet podél Dunaje pøímo,
tìnicích a dva depoty høiven v Holíèi nebo soutok Moravy a Dunaje byl
a Skalici opravòují historiky k tvr- (a dodnes je) neprùchodný. Moravní
zení, e jde o území, které je nejlépe øeèitì mìlo v úseku od Holíèe k Rodoloeným místem dálkových kupec- hatci nìkolik samostatných ramen (Vytrina, Tekých cest v Evropì nad Dunajem.
Vìtina nálezù je dnes umístnìna èelec, Morávka, Salajka).
ve vídeòském Bürgermuseum. Za- Ty se snadnìji pøekonájímavé je, e v Holíèi byla nalezena valy zejména v místech,
mìdìná sekyrka, povaovaná za vù- kde øíèní niva dosahuje
bec nejstarí pøedmìt kovové indu- íøky a 5 km (Rohatecstrie, signál konce doby kamenné. -Sudomìøice). Rychlost
Zvlátní, pravdìpodobnì kultovní, proudu vody a hloubka se
rytinami zdobená bronzová sekerka, zde významnì sniuje.
nalezená v rybníku Píseèný u Ho- Tok Kyjovky se pøekonádonína, která je dnes vystavená val samostatnì. Protoe
v Moravském museu v Brnì, je zase mezi obìma øeèiti je
povaovaná za nejkrásnìjí dosud vzdálenost a 10 km,
nalezenou. Tyto hodonínské nálezy vznikla tak velmi zajívyuil vídeòský chemik Pittioni mavá situace. Kupecké
v roce 1957 k prokázání zdrojù rud, výpravy musely pøekonat
které byly pouity pro výrobu bronzù. sloitý a nebezpeèný moSpektrálními analýzami prokázal ravní tok, projít desetikipùvod cínu z èeského Cínovce a mìdi lometrové lesnaté území
ze Sedmihradska a slovenského a opìt zdolat obtíný brod

RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

Kyjovky. To nebylo moné zvládnout
za jediný den a kupecká výprava
musela mezi obìma toky pøenocovat.
Komunita, které mocensky toto
území ovládala, mìla tak kupeckou
výpravu v pøírodní pasti. Mohla ji
snadno obklíèit, bránit pøechodu
pøes vodní tok a naopak po vynucení
cla, pøedkupního práva na dováené výrobky i úhradì slueb na
prùvodcovské i zásobovací sluby,
silnì profitovat. Je zøejmé, e èasem
se zde vytvoøily významné kupecké
tábory a pravdìpodobnì také trvalé
tritì, vyuívané jak kupci, tak
obyvatelstvem celé oblasti. Význam
této køiovatky zvyovala dalí významná dálková komunikace, která
tímto místem procházela. Byla to
spojnice do Poodøí, vedoucí a k baltskému pobøeí - slavná Jantarová
stezka antického Øíma. O výnosném
výbìru cla v Pomoraví informují
èetné historické zprávy .
Historikové se podivují nad tím,
e moraví Mojmírovci na rozdíl
od ostatních evropských feudálù
nevybírali danì, s výjimkou slavnostních odìvù (krojù?) pro vojáky.
Náklady na armádu i stavby hradili z jiných zdrojù, snad koøistí
z výbojù. Dalí moností je vak
významný profit z dálkového obchodu. To mùe vysvìtlit název
Rostislavova sídla Dowina. Etymologicky jde zøejmì o dobrovolné
dary, pùvodnì odevzdávané bostvu, pozdìji panovníkovi. Dodnes
se Douane pouívá jako název cla
ve frankofonních zemích.
Jan Galatík
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pokraèování èlánku
z èísla 2/2003

Nový kostel v Ratíkovicích

Morava, kalendáø vlastenecký a katolický na Moravì, rok 1858

N

jaké mají grunty a mnoho-li obyvatelù. Jsou Radikovice dìdinou mezi
mìsty Hodonínem, Uh. Skalicí,
Stránicí, Bzencem a Kyjovem.
Grunty mají patné, píseèné. Dìdina poèítá 1000 obyvatelù, mezi
nimi 133 kolních dítek.
Obývají ve 160 èíslech, mezi nimi
jsou 3 pùllány, 75 ètvrtí, 8 podsedníkù, a ostatní chalupy. Kadá ètvrt
má jenom pod 30 mìøic výsevku
i s loukami, nìkterá i ménì. V roku
1854 mìla dìdina stavìním nové
koly jetì 500 zl. stø. dluhù, a ji
myslela na stavbu kostela.
Kostel jest té dùkazem lásky bratrské, která vzbudila mnoho dobrodincù, mezi nimi vynikali: Jeho
c. k. Velièenství Ferdinand Dobrotivý se svou zbonou chotí s 1000 zl.,
Obec Vacenovická s 155 zl., Milotická s 100 zl., Josef Lika, mlynáø
z Rudníka s 123 zl., Z osadníkù se
vyznamenali: Jan Baøina z èísla 16,
Josef Slezar, Jakub Vacenovský, Frant.

Foltin, Fr. Jursa a t. d., jejichto
jména jsou psána v knize ivota.
Ne ale kostel jest i okrasou obce.
Dne 10. listopadu 1857 ráèil opìt
Jeho c. k. Velièenství u pøíleitosti
odbývaného dvorního honu spatøiti
od myslivárny dostavený kostel a nad
zevnìjí ozdobou jeho Svoje nejvyí
zalíbení na jevo dáti; 9. prosince 1857
ráèila náboná p. hrabìnka z Milotic s dvìma lechtiènami navtíviti
nový chrám a nad jeho stavbou
Svou spokojenost vyjeviti.
Uváíme-li ale, e od roku 1831 obec
byla 4krát cholerou navtívena, pak
roku 1856 e mnoho lidí zemøelo na
hlavnièku, a dítek tého roku mnoho
na èervenku, a e pøed tím v roku 1853
se stavìla kola, aèkoliv toho roku
krupobití dne 10. èervna veliké nadìlalo osadníkùm kody; tu musíme
uznati, e stavba Radikovského
chrámu Pánì jest skutkem velikým

Posiluje imunitní systém
organizmu èlovìka.

èi hmyzu ijícího na rostlinách. Ten
ve svém tìle obohacují a pøemìòují,
pak jej ukládají do pláství, kde
ho nechávají zrát. Med se rozliuje
ve tøech základních druzích:
Med kvìtový je sbírán vèelami
z kvìtù. Barvy bývá vodovì èisté a
s nazelenalým nádechem (akátový),
slabì lutý a zlatavý (øepka a lípa).
Mùe být i tmaví barvy, to podle
toho z jakých kvetoucích rostlin je
nektar vèelami sbírán. Jedinì nektarové medy mohou být tzv. jednodruhové - akátové, sluneènicové,
øepkové, lipové (patøí k nejcennìjím
vùbec) apod. Odebrat vak jednodruhový med vèelami pøi medobraní
není snadné. Úspìch je ovlivnìn
spoustou èinitelù, ale hlavnì poèasím a potøebným mnostvím kvetoucích rostlin v jedné lokalitì. Proto
spousta vèelaøù, pokud jim to èas
dovoluje, se vèelstvy koèují, a i pak
je výsledek nejistý. Pøijde do toho
zmìna poèasí, rostliny odkvetou a je
po medu. Kvìtový med je lehce stravitelný. Obsahuje vyí obsah glu-

Zamylení

a den svìcení chrámu Ratikovského selo se na 8 000 náboného lidu. Okolo 10 hodin zapoèal se slavný prùvod ze koly na
ulici sváteènì okrálenou k hlavním
dveøím kostelním, aby chrám nový
posvìcen býti mohl.
Ji byly 2 hodiny odpoledne, an se
slavnost skonèila. Hluèná støelba
z modíøù a hudební sborové z Bzence,
Vracova, Rohatce, Mutìnic, Dubòan,
ze ardic, z Milotic, Vracovic a Budiovic oznamovaly hudební radost
netoliko pøítomným hostùm, nýbr
i celému okolí.
Odpoledne bylo slavné poehnání,
a na druhý den ráno me svatá s prùvodem za zemøelé jako o duièkách.
Nový kostel v Radikovicích jest
pomníkem horlivosti a obìtivosti
osadníkùv, dùkazem lásky køesanské a okrasou obce.
e jest pomníkem pravým, kadý
ètenáø se zajisté pøesvìdèil; toliko
doloiti tøeba, co jsou Radikovice,

P

Malé zamylení
o medu

rodukty, které èlovìk získává
od vèel jsou: med, vosk, propolis, pyl, mateøí kaièka a vèelí
jed. Vechny vyuívá ke svému
prospìchu jako potraviny, léèiva
a technické suroviny.
V pøípadì jejich pouívání jako
léèiva je nezbytné, aby kadý své
zdravotní potíe pøed zahájením
samoléèby konzultoval s lékaøem.
Med (po staroèesku strdí) je èlovìku znám asi 15 000 let. Je tomu
témìø 8000 let, co zaèal chovat vèely
a zabývat se vèelaøstvím. Nalézají se
o tom svìdectví na jeskynních malbách a zmínky jsou o nìm ve vech
nejstarích dochovaných písemnostech: v bibli, egyptských papyrech,
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ale i v Kosmovì kronice. Faraonùm
a èlenùm jejich rodiny byl med dokonce dáván na jejich poslední cestu
do hrobu. Uloen byl tak dokonale
vzduchotìsnì uzavøený, e pøi otevøení hrobky po tisíci letech byl med
stále poivatelný.
Ji od prvopoèátku nebyl med pouívaný jen jako potravina, ale rovnì jako lék a zkrálující prostøedek.
Vdy ji královna ze Sáby, ale i Kleopatra si pro zkrálení pleti nanáely
masky z medu. Med si v minulosti
cenili natolik, e zlodìji úlù mohli za
trest pøijít o ruku nebo i o ivot.
Jak med vzniká?
Vèely sbírají nektar z kvìtù nebo
jiné sladké výmìky z èástí rostlin

Irena Baøinová
(redakènì kráceno)
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kózy a fruktózy i vyí obsah bílkovin pylu. Pastované medy jsou zvlá
vhodné jako pomazánka pro malé
dìti. Nestékají toti po rukou.
Med medovicový (nesprávnì nazývaný lesní) pochází z hmyzem pøefiltrované mízy rostlin. Má barvu
tmavohnìdou s nádechem do èernohnìda. Medovicové medy mají vìtí
obsah minerálních látek. Vznikají
pøevánì v letních snùkách.
Med smíený je nektarového
a medovicového pùvodu. Vyznaèuje se barvou jantarovou a tmavì
hnìdou.
Kadý pravý med døív nebo pozdìji zkrystalizuje. Nìkterý velmi
brzy po vytoèení z plástu, napø. øepkový. Dost èasto se mùeme setkat
s takzvaným falovaným medem. Je
to tehdy, kdy distributor smíchá
pravý med s roztokem cukru. Výsledný produkt nemá ale s medem
u pranic spoleèného. Chybí v nìm
bílkoviny z pylu a vechny ostatní
látky, které jsou v medu tím nejcennìjím.
Med od èeských vèelaøù svým sloením a jakostí pøekonává normu
EU. Je s geograficky pùvodním pylovým spektrem, neobsahuje antibiotika a sulfonamidy, jak je bìné u
zahranièních medù, které se k nám
dováí. Vechny druhy medù jsou
vysoce kvalitními pøírodními potravinami a v èeských medech nebyly
dosud zjitìny zvýené hodnoty reziduí pesticidù a tìkých kovù.
O medu nìkdo kdysi napsal:
To, co je na nìm dobré, je to, co je
v nìm dobré. Vyjadøuje to pochopitelnì vechno, to co med obsahuje
a prospívá naemu zdraví. Med na
rozdíl od sacharózy není pouhým
sladidlem a zdrojem prázdné energie. Obsahuje mnoho pøírodních
látek, a tím pøedstavuje významnou
sloku zdravé výivy èlovìka.
Sloení medu: ze 75 a 79 % se
med skládá z cukrù, které umoòují
tìlu rychlý pøísun energie. Je to
hlavnì cukr ovocný a hroznový. Tyto
cukry jsou lehce stravitelné. Obsahuje rovnì malé mnoství maltózy,
sacharózy (sladový a tøtinový cukr)
a jiných druhù cukrù. Dále med obsahuje vodu. Podíl vody je kritériem
kvality, protoe dobrý med mùe obsahovat nanejvý 16 a 20 % vody.
Med obsahuje i irokou kálu minerálních látek, stopových prvkù,
urèité mnoství vitamínù a dále nìkolik úèinných látek, které byly zjiRATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

tìny teprve ve 20. století. Jsou to dùleité enzymy - amyláza a sacharáza. Trávící enzym - amyláza tìpí
rostlinný i ivoèiný krob a pøemìòuje jej na cukr. Vedlejím produktem
je pak to, e nám potrava chutná.
Sacharáza, která tìpí sacharózu
(øepný, tøtinový cukr) patøí k enzymùm tìpícím uhlovodany. Navíc
med obsahuje jetì dalí látky, zejména øadu látek antibiotických.
Paletu úèinných látek obsaených
v medu a slouících lidskému zdraví
uzavírají kyseliny - pantotenová
a bílkovinné sloky. Z minerálních
látek, je se v medu nacházejí, je to
napø. vápník, draslík, hoøèík, chlór,
elezo, køemík, zinek, fosfor, mangan
a mizivé mnoství sodíku. Z vitamínù jsou to pak B-vitamíny - B1, B6,
vitamíny C, A, D, H, E, P.
Medy obsahují rovnì i urèité
mnoství pylu. Svou kombinací látek je med unikátní pro zdraví. Optimální kombinace cukru v medu je
vysoce úèinná pøi odstraòování
únavy a pro zvýení fyzických a sportovních výkonù. Pøitom bylo dokázáno, e konzumace medu nepùsobí
zvýenou kazivost chrupu. Nìkteré
aminokyseliny a navíc flavonoidy
fungují jako antioxydanty, které mají
schopnost vázat nebezpeèné kyslíkaté slouèeniny a volné radikály,
vznikající napøíklad dùsledkem záøení a zpùsobující øadu chorob,
z nich nejzávanìjí jsou nádorová
onemocnìní.
Med pùsobí také antibakteriálnì-protizánìtlivì, podporuje trávení, posiluje nervy, srdce, urychluje
hojení ran, zbavuje organizmus jedù.
Celkový antimikrobní úèinek medu
je srovnatelný, ne-li vyí, jako u peroxidu vodíku. Úèinný je na rùzná
hnisající poranìní. Léèivý úèinek se
rovnì projevuje i pøi jeho konzumaci pøi aludeèních a dvanácterníkových vøedech a rùzných poruchách
trávení. Posiluje imunitní systém
organizmu èlovìka. Úèinek medu se
zvyuje doplnìním ve stravì o úèinnou látku β-glukan, jeho nejvhodnìjím zdrojem je drodí (ale ne suené). β-glukan aktivuje imunitní
systém, je likviduje mikroorganizmy vniklé do organizmu. β-glukan v kombinaci s medem má blahodárný úèinek na organizmus a dal
by se s urèitou nadsázkou nazvat
elixírem ivota. Med, který se uívá
jako lék (a med vùbec) se nesmí
v ádném pøípadì zahøát na více jak

40°C. Med se musí uchovávat vzduchotìsnì uzavøený ve sklenìných,
smaltovaných nebo keramických
nádobách. Skladuje se pøi teplotì
10 a 15°C. Takto se med nekazí
a mùe být udren i nìkolik let v poivatelném stavu.
Argument: Radìji si osladím cukrem ne medem, protoe je to levnìjí a pøece nebudu takové sladisko jíst, neobstojí. Med není
pouhé sladidlo! Cukr tìlu nejene
ádné minerály a vitamíny nedodává, ale naopak na jeho rozklad
musí ná organizmus odbourávat
vitamíny B1 a B3, hoøèík, fosfor, sodík, chrom, zinek a nikl. S medem je
tomu úplnì jinak. I pøi jeho zpracování se v tìle odbourávají nìkteré
látky, avak on sám je zároveò poskytuje a navíc u vèely uèinily
první dùleitý krok tím, e pøemìnily øepný cukr svými enzymy na
cukr hroznový a ovocný. Med není
lékem, ale potravina s léèebnými
úèinky. Energetická hodnota je
325 kcal (1360 kJ) ve 100 gramech
vèelího medu. Je rozumné uívat
med z oblasti, kde konzument ije
nebo alespoò ze zemì, ve které ije.
Nemùe tak dojít k neèekaným alergiím na cizokrajný pyl.
Med by mìli uívat vichni, od
malých dìtí a po staré lidi. U kojencù je nutná konzultace s lékaøem! Doporuèuje se pøi mnoha onemocnìních - nervù, ledvin, jater, dýchacích cest, loutenky; pøimìøené
dávky medu se doporuèují i u kardiakù. iroko známé je pouití medu
pøi nespavosti. Med rovnì zlepuje krevní obìh a prokrvení vìnèitých cév.
Z medu se pøipravují rùzné potravináøské výrobky, jako napøíklad
medové perníky a podobnì. A co
teprve výrobek z medu nejhodnotnìjí, kterým je bezesporu medovina.
Tento vysoce kvalitní a hodnotný
nápoj znali ji nai dávní pøedkové.
Je známo nìkolik úsloví o medovinì.
Jedno z nich øíká: Rok stará medovina je pro kmány, tøi roky stará
je pro pány, pìt rokù stará je pro
krále, deset rokù a více je pro bohy.
Posilující nápoj: 1,5 litru citronové, pomeranèové nebo grepové
ávy (ale pouze pøírodní - nikoliv
z práku), 20 kávových lièek kondenzovaného mléka a 25 dkg medu.
Pøeji Ti, milý ètenáøi hodnì, zdraví
a dobrou chu pøi konzumaci medu.
Stan. Kadlèík
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Zdraví

O

Oèista organismu
aneb v zdravém tìle zravý duch

své zdraví se potøebujeme
starat a hlídat si je. Sebelepí
léèitel nebo lékaø nedokáe nahradit kadodenní péèi o vlastní
zdraví. Prevence je pro ná ivot
pøínosnìjí, ne léèení nepøíjemných onemocnìní.
Víme, e nae ivotní prostøedí
je pokozené, pùda vyèerpaná bez
dostatku potøebných ivin. Existují
studie dokládající postupné sniování obsahu minerálù a dalích ivotodárných látek v potravinách
souèasnosti. Churaví-li ivotní prostøedí, zákonitì churaví a je oslaben
i lidský jedinec. Vìtina populace
v industriální spoleènosti se nachází
ve stavu tzv. prùmìrného zdraví,
co znamená ivot za prùmìrných
podmínek - máme prùmìrnì èasto
chøipky a dalí infekèní onemocnìní,
bolesti hlavy, deprese, trpíme neustálou únavou, poruchami spánku,
nemocemi srdce, artrózami, nádorovými onemocnìními, demencemi
ve stáøí a dalími projevy civilizaèních chorob.
Jak z toho zaèarovaného kruhu
ven? Jak pøestat ít v neustálém
strachu z infarktu, rakoviny a bezmocnosti ve stáøí? Èlovìk, který se
chce doít vysokého vìku pøi optimální síle, by si mìl uvìdomit, e on
sám nese hlavní zodpovìdnost za to,
v jakém zdravotním stavu se nachází. Optimální zdraví pøedpokládá správnou výivu, pohybovou
aktivitu, vhodné formy relaxace,
zvládání stresu a také uívání vhodných potravinových doplòkù. To
vechno jsou mocné nástroje pro
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Ná imunitní systém je ten
nejúasnìjí nástroj pro
optimální zdraví, 

aktivní zdravý ivot, pøedcházení
nemocem a jejich vyléèení (popøípadì úspìné léèení).
Kvalitní potravinové doplòky èistí
vnitøní prostøedí organismu od toxické zátìe a zajiují mu dostatek
potøebných látek. Je-li ná organismus èistý a má dostatek ivin, mohou se uplatnit jeho samoléèebné
schopnosti. Ná imunitní systém je
ten nejúasnìjí nástroj pro optimální zdraví, pokud ovem není blokovaný a oslabený nahromadìnými
jedy z vnìjího prostøedí. Organismus zatìují pøedevím chemické
látky, tìké kovy, radioaktivita,
bakterie, plísnì a jejich jedovaté
zplodiny - bakteriální a plísòové toxiny. Tyto toxické látky se mohou
v organismu hromadit celá léta a jsou
ivnou pùdou pro vypuknutí nejrùznìjích onemocnìní. Detoxikací se
tìlo oèisuje a zbavuje této zátìe.
Povauji za dùleité zmínit se o tzv.
léèebné krizi, která doprovází proces
oèisty. Zaène-li se ná organismus
èistit, uvolòují se z tkání do krve jedovaté látky, co mùe vyvolat únavu,
bolesti hlavy, zvýenou teplotu, zhorení stavu pokoky u ekzémù, bolesti
v oslabených èástech naeho organismu. Tyto pøechodné stavy mùete
regulovat zvýeným pøijímáním tekutin, zvlátì vody a sníením dávkování detoxikaèního prostøedku. Pøedevím lidé, kteøí se èitìním nikdy
nezabývali, potøebují zaèínat pozvolna.
Kadý organismus je jiný a kadý
èlovìk si volí takový zpùsob oèisty
a rychlost postupu, jaký mu vyhovuje.
Dnes je na trhu spousta kvalitních
i ménì kvalitních potravinových
doplòkù pro oèitìní organismu
a zlepení jeho kondice. Kvalitní potravinový doplnìk se vyznaèuje vzájemnou souèinností jednotlivých
látek (synergie) a jejich vysokou
vstøebatelností (skuteèná vyuitelnost organismem). Nemá smysl uívat pøípravek, který projde tìlem,
a ná organismus jej není schopen
poøádnì vyuít. Vybírejte si proto

z bohaté nabídky trhu peèlivì, ádejte podrobné informace o nabízeném preparátu.
Existuje jedná zázraèná rostlinka,
která vysoce zvyuje vstøebatelnost
jakékoliv potraviny nebo preparátu
naím organismem, a tou je aloe
vera. Aloe vera je sama o sobì pokladnicí rozlièných ivotodárných
látek a uíváme-li ji v kombinaci
s potravinovým doplòkem, získáváme tak superpreparát. Ovem
pozor, ne kadá firma nabízí skuteènì kvalitní aloe vera a výrobky
z ní. Kvalitu produktù z aloe vera
zaruèuje Mezinárodní vìdecká rada
pro aloe (International Aloe Science
Council), která firmám propùjèuje
certifikát - Peèe kvality, kterou
je tøeba pro kadou sklizeò obnovovat. Pokud firma tento certifikát
nevlastní, dovoluji si o kvalitì jejích produktù pochybovat.
Potravinové doplòky jsou velkými
pomocníky v prevenci a obnovì pokozeného zdraví èlovìka v industriální spoleènosti. Tuto skuteènost
ostatnì dokládají i výsledky nedávného statistického výzkumu ohlednì
prùmìrné délky ivota, uveøejnìné
v MF DNES v kvìtnu 2003. Nejvyího prùmìrného vìku se v Èeské
republice doívají obyvatelé mìsta
Prahy, pøestoe ivotní prostøedí
v Praze patøí k nejhorím v republice.
Tento paradox je vysvìtlován právì
zájmem Praanù o zdravý styl ivota, vèetnì doplòování stravy uíváním potravinových doplòkù.
Touíme-li po trvalém zdraví bez
potravinových doplòkù, potøebujeme
pochopit zákonitosti pøírody, propojit se s ní a kadý osobnì pøiloit
ruku k dílu na její záchranì. Je nejvyí èas. Trvalé zdraví toti pøedpokládá zmìnu vìdomí, cítìní, mylení a konání. A kadý èlovìk je
v tomto procesu dùleitý a kadý
z nás nese zodpovìdnost. Ne ti nahoøe, ale já, mùj osobní pøístup k ivotu na této krásné modré planetì.
Mgr. Martina Koneèná
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Výprava

V

Pomáhaly nám pouze
lana, kolíky, lopatka
a slivovice.

Oznámení
o splìní jednoho snu

Zábava

nedìli 7. záøí 2003 zdolalo tøináct Ratikovjákù nejvyí
horu Vacenovic Èertobrd. Letoní nultý roèník se konal bez pomoci dýchacích pøístrojù. Pomáhaly nám
pouze lana, kolíky, lopatka a slivovice. Ji
vloni se podobná skupina o zdolání pokusila. Bohuel skonèila
pouze v základním táboøe Na smyku.
Letos na cestu vyrazili manelé Bábíkovi,
Gasnárkovi, Cigánkovi starí i mladí
se synem Peokem,
dvì Irenky Tomanèákovy, Frantiek Horák
(jeho ena byla pro
nemoc øádnì omluvena) + já. 13 modrobílých vlajeèek se tøepotalo na naich kolech
a ètrnáctou jsme vezli
v batohu. Tu jsme slavnostnì vichni podepsali a vztyèili na vrcholu v 15.42 hodin.

V

Tento okamik jsme si radostnì
proili.
Splnil se dávný sen Jary Cigánka
a pár nadencù kolem nìho. Ten má

ádost o zprotìní
vojenské sluby

ysoce váený pane prezidente,
obracím se na Vás s prosbou
o zprotìní povinné vojenské
sluby vzhledem k obtíné rodinné
situaci, ve které se nalézám: mám
24 let a oenil jsem se s vdovou ve
vìku 44 let. Má manelka má dceru
ve vìku 25 let; shodou okolností
se stalo, e s touto dcerou mé manelky se oenil mùj otec, èím se
RATÍKOVICKÝ ZVON 5/2003

stal mým zetìm, nebo si vzal mou
dceru. V této souvislosti je má dcera
zároveò i mou macechou. Mé manelce a mnì se v lednu narodil syn;
toto dítì je bratrem manelky
mého otce, tedy jeho vagrem. Zároveò, jakoto bratr mé macechy,
je i mým strýcem, to znamená, e
mùj syn je mým strýcem. Manelka
mého otce, tedy má dcera, poro-

vak jasné dalí plány. V roce 2004
pøi I. roèníku vezme kadý úèastník
na záda pytlík hlíny a èasem udìláme z Èertobrdu dvoutisícovku.
Vraceli jsme se domù pøes Vacenovice. U Letochù zrovna slavili
zlatou svatbu manelé Mùèkovi.
A tak se nám od jejich zetì Joky
ebesty ulo i svatebního vína. Pøes
Pitkina konèíme v cíli nai výpravu  u Bumbálku. Vichni jsme
astni - Èertobrd byl zdolán a pokoøen.
MB

dila na Velikonoce chlapce, který
je zároveò mým bratrem, nebo je
synem mého otce, a zároveò i vnukem, protoe je synem dcery mé
manelky. Jsem tudí bratrem
mého vnuka a vzhledem k tomu,
e jsem manelem tchynì otce tohoto dítìte, jsem tedy v postavení
otce svého otce a zároveò i bratrem
jeho syna. Jsem tedy sám sobì dìdeèkem. Z tìchto dùvodù Vás, váený pane prezidente, prosím
o zprotìní vojenské sluby, nebo, jak známo, zákon nedovoluje
povolávat do armády zároveò dìdeèka, otce i syna z jedné rodiny.
Vìøím, pane prezidente, e projevíte pochopení pro mou situaci.
Z Internetu R
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Zdání

Sokratova úvaha

S

Junák

taøí Øekové vìdìli, e si Sokrates velmi váí znalostí. Jednoho
dne ho potkal jeden známý a povídá: Jestlipak ví, Sokrate, co
jsem se zrovna dozvìdìl o tvém pøíteli? Poèkej chvilku, odpovìdìl
Sokrates. Ne mi cokoli øekne,
rád bych tì podrobil zkouce. Øíká
se jí zkouka tøí sít. Tøí sít?
Pøesnì tak, pokraèoval Sokrates.
Ne mi zaène vyprávìt o mém
pøíteli, moná bude dobré na chvilku
zkusit prosít to, co mi øekne. První
síto se jmenuje Pravda. Má naprostou jistotu, e to, co mi chce øíct,
je pravda? Ne, odpovìdìl ten
èlovìk, vlastnì jsem to jenom slyel a  Dobøe, øekl Sokrates.
Take ty opravdu neví, jestli je
to pravda nebo není. Teï vyzkouejme druhé síto, síto se jmenuje

V

Potkal jsem tebe, potkal mì osud
jsi krásná, krásnìjí ne dosud
Jsi krásnìjí ne ranní rùe,
zamiluji se - a kdo mi pomùe
Hebký oblièej jako jemná
kapka rosy
sjídí po okraji lístku rùe kdesi
Dívá se na mì svýma
záøivýma oèima
vdy nìco nádherného
s tebou zaèíná
S tebou je ve krásné kadý den
mám pocit, e to ve je jen sen ...
Ivan Kordula

Z Internetu R

Junák
informuje

letoním roce probìhla hlavní
èást projektu Obnova junácké
klubovny. Celý projekt je
rozloen do nìkolika let z dùvodù
organizaèních, ale hlavnì finanèních. Peníze na jednotlivé opravy
èerpáme pomocí dotací od rùzných institucí. První èástí projektu
bylo zateplení støechy, co jsme
provedli svépomocí ji pøedloni.
V loòském roce mìlo být kompletnì zrekonstruováno vytápìní,
ale dolo k tomu a letos na jaøe
za stoprocentní úèasti obce - cca
70 tisíc Kè. Dále byly letos pøes
prázdniny vybudovány nové vstupní
schody do klubovny - cca 40 tisíc Kè
(60 % byla dotace z Ústøední rady
Junáka, 40 % uhradil Junák Ratíkovice). Teï na podzim probíhá
dalí èást rekonstrukce - výmìna
vech stávajících oken v pøízemí
za mení plastová a výmìna kuchyòské linky v celkové hodnotì
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Dobro. Chce mi o mém pøíteli øíct
nìco dobrého? Ne, naopak !
Take, pokraèoval Sokrates,
chce mi o nìm øíct nìco patného
a nejsi si jist, jestli je to pravda?
Tedy poøád jetì mùe zkoukou
projít, protoe zbývá jetì jedno
síto. Jmenuje se Uiteènost. Je mi
to, co mi chce o mém pøíteli øíct,
uiteèné? Ne, moc ne. Dobrá,
uzavøel svoje uvaování Sokrates.
To, co mi chce øíct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani uiteèné. Tak proè bys mi to mìl vyprávìt?
To je dùvod, proè byl Sokrates
velký filosof a vichni si ho váili.
A taky to vysvìtluje, proè nikdy nepøiel na to, e mu jeho nejlepí
pøítel chodí za enou.

cca 90 tisíc Kè (Jihomoravský kraj
15 %, ústøedí Junáka 25 %, Obec
Ratíkovice 20%, Junák Ratíkovice 40 %).
Na pøítí rok chystáme v rámci projektu Obnova tyto akce: dokonèení zateplení formou omítek, které nebyly

na klubovnì nikdy provedeny, nezbytná výmìna elektroinstalace. Závìreènou èást projektu tvoøí obnova
interiéru i celkového exteriéru klubovny, a to v závislosti na finanèních
monostech. Touto cestou dìkujeme
vem, kteøí nás finanènì podporují.
Chcete pøihlásit své dítì do
Junáka?
Pøijímáme chlapce i dívky od
1. tøídy, pøièem horní hranice je
neomezena. Pøihlásit se mùete
kdykoliv v dobì naich schùzek:
úterý
16-18 hod.
Tuláci - druina Rysi
(Maran)
støeda 16-18 hod.
Sviti (Musala)
ètvrtek 16-18 hod.
Tuláci - druina Vydry
(amin)
16-19 hod.
Trojka - druiny Vlèata,
Vydry, Káòata (Jean)
pátek
20-22 hod.
Trojka - druina Vlci
(Svatik)
sobota 15-18 hod.
Tuláci (Hrach)
15-17 hod.
Squaw (Kostièka)
Palis
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Fotbal

D

Úvodní utkání bylo zahájeno
výkopem Marcely imkové
a mohlo se zaèít.

Hodový íma Cup

ne 11. øíjna 2003 na hodovú
sobotu se konal Na Liinovém
nultý roèník turnaje fotbalových
drustev zvaný ÍMA CUP. Turnaj
vznikl jako alternativa pondìlního
hodového turnaje tak, aby byl ryze
amatérský a ratíkovický. Název
turnaje byl zvolen v upomínku naeho letos zesnulého kamaráda
Zdeòka imka, který se úèastnil

Hodový
turnaj

I

pøes veliké problémy a díky nemalému úsilí loòských vítìzù
a øady fandù tradièního hodového
pondìlí, se do míèe nakonec kopalo.

snad vech minulých hodových turnajù a dalích fotbalových klání.
Letoního nultého roèníku se zúèastnila tato mustva: Hilton,
Staøeèci, Lokálka a Séèka. Sraz
úèastníkù byl v 8.00 hodin ráno Na
Liinovém a po zformování jednotlivých manèaftù se v 9.00 zaèalo
(pozdní pøíchod nìkterých hráèù byl
zavinìn páteèní besedou u cimbálu).
Úvodní utkání bylo
zahájeno výkopem Marcely imkové a mohlo se
zaèít. Hrací doba utkání
byla stanovena na 2 x 10
minut a v poli bylo 6 + 1
hráè. Utkání byla vyrovnaná a nesla se v duchu
fair-play. Sudími byly
zodpovìdné osoby z øad
hráèù. Mezi jednotlivými zápasy se úèastníci obèerstvovali Gambrinusem a vynikajícími
domácími klobásami.

Ráno kolem deváté hodiny se sely
ètyøi drustva: LACIO, DRNKÁÈI,
MLÝN a KM BETA, aby vydaly své
síly, které jim po letoních velmi vydaøených hodech jetì zbyly. Dolo
i na malé obèerstvení, o které se
úèastníci postarali.
I kdy ranní pøízemní mrazíky nebyly zrovna moc pøíjemné, pøilo se
podívat i nìkolik divákù. Ti svým
fandìním podporovali vechny hráèe.
Hrálo se na Liinovém a o funkci
rozhodèího se postaral tatínek le-

Po finálovém utkání mezi Séèkou
a Lokomotivou, které skonèilo 2:0 pro
Séèku, byl kapitánovi vítìzného mustva Pøemyslu Foltýnovi (Caroòovi)
pøedán od nadìjného fotbalisty Viktora imka putovní pohár, který
pak jeho maminka Marcela naplnila
ampaòským. Poté zapoèaly bouølivé
oslavy vítìzù, ke kterým se nechali
strhnout i ostatní hráèi a návtìvníci. Vítìzný pohár byl nìkolikráte
naplnìn obsahem dùstojným vítìzù.
Neoficiálním králem støelcù byl
vyhláen Rena Voøíek, který si pro
tuto slavnostní chvíli zakoupil trièko
íma Cup a poté si nechal bøuch
postøíkat ampusem od Jirky Marciána. Turnaj byl ukonèen veobecným veselím za zpìvu fotbalových
a hodových písní.
Podìkování patøí vem organizátorùm za uspoøádání turnaje, Marcele
a Viktorovi imkovým za slavnostní
zahájení a ukonèení turnaje, obecnímu úøadu za zapùjèení lavièek,
stolù a poseèení fotbalového paitu,
Josefínì Skutecké za pøipravení obèerstvení, Palisovi za zhotovení plakátù a památeèních trièek. Nelze
nepodìkovat rovnì Svaovi Stokláskovi a Fanovi Vybíralovi za odvezení
vypùjèených lavic, stolù a stánku,
jeliko kadý z úèastníkù by v tu dobu
mohl øídit akorát tak tragaè.
Joka, jr.

toní stárky. Kluci hráli velmi kamarádsky a za kadý faul èi jinou nepøíjemnou situaci na hracím poli se
omluvili.
Vítìzem se stalo drustvo MLÝN,
na druhém místì skonèili DRNKÁÈI,
tøetí pøíèka patøí LACIU a ètvrtí byli
hoi drustva KM BETA. Vem patøí
gratulace a dík, e nezklamali a snaí se udret tuto pondìlní hodovou
tradici, k vùli které mívá pùl dìdiny
dovolenou.
Take pøítí rok opìt nashledanou
na hodovém turnaji.
J. T.
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Sport

Upozoròujeme na zaøazení
èínského zdravotního cvièení
Èchi-Kung na kadou støedu
od 20 do 21.15 hod.

FIT Studio

l V sobotu 30. srpna se uskuteènil
semináø na Hliníku, jen pøipomínáme alespoò fotografií.
l Pozvánka na bazénový semináø
s latinskými tanci a Irenou Kántorovou, Èchi-Kung s Ludmilou
Kouøilovou, aquarobic ve vodì,
relaxace na teplé bazénové podlaze. Pøi svíèkách se nám bude
pøíjemnì tanèit, cvièit i odpoèívat.
l Upozoròujeme na zaøazení èínského zdravotního cvièení ÈchiKung na kadou støedu od 20 do
21.15 hod., které spoèívá v pøíjemném a nenároèném cvièení
pro získání ivotní energie, ivotní síly v souladu s pøírodními
jevy: protahování, zahøívání, osm
brokátkù, Pilates metoda - posilování, prvky ze sestavy dr. Kravèenka apod.
FIT Studio - podzim a zima 2003
Pondìlí aerobic, choreografie
18.00 -19.00
tìlocvièna Z
Úterý
jóga
19.15 - 20.45 nad jídelnou Z

CHDPS
Ratíkovice
nabízí sluby

Støeda
Èchi - kung
20.00 - 21.15 tìlocvièna Z
Ètvrtek stepaerobic
19.00 - 20.00 tìlocvièna Z
Pátek
balóny
17.00 - 18.00 na jídelnou Z
Nedìle
aquarobic
14.00 - 15.00 krytý bazén
semináøe - vdy kadou poslední sobotu v mìsíci
Oddíl sportovní gymnastiky
Pondìlí 16.00 - 18.00
tìlocvièna Z
Ètvrtek 16.30 - 19.00
tìlocvièna Z
Pøijímáme do oddílu sportovní
gymnastiky chlapce i dívky, vdy
v dobì tréninku, a to na pùl roku
i na celý rok, zkuebnì na 1 mìsíc.
Kontaktní adresy:
Kouøilová Ludmila tel. 518 367 245
Kolajová Marcela tel. 728 209 206
Pribiová Jitka
tel. 732 851 332
Kántorová Irena tel. 606 872 574
Lidka Kouøilová

V

echny sluby jsou urèeny
nejen obyvatelùm CHDPS
Ratíkovice, ale i vem zájemcùm z obce.
Peèovatelka pøijede za vámi!
l pomoc pøi sebeobsluze, osobní
hygienì
l masáe
l pedikúra
l dováka obìdù
l dohled u nemocného
l doprovod k lékaøi
l pomoc pøi kontaktu s úøady,
pøi øeení sociálních problémù
l pomoc pøi udrování domácnosti
l nákupy a jiné pochùzky (lékaø,
lékárna, pota, úøady,...)
l praní a ehlení prádla (prádlo
si mùete nosit na vyprání
i do DPS)
Provozní doba:
Pondìlí-pátek 7.00-15.30 hodin
Telefon: 518 368 223
E-mail: dps.ratiskovice@caritas.cz
Masáe
PO, ST, PÁ vdy na objednávku
Mobil: 728 433 942
Pedikúra
ÚT, ÈT vdy na objednávku
Mobil: 721 257 806

Oznámení
Zmìna telefonního èísla:
è. 518 367 620 (Kovaøík Stanislav) - zrueno
Toto èíslo bylo pøidìleno jinému
uivateli a lidé stále volají v domnìní, e se jedná o pana Kovaøíka.
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