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etošní ratíškovské hody proběh−
ly v neobvyklém termínu, tedy
první víkend v měsíci říjnu. Stár−
kování se ujali Klára Gajdíková
a Petr Ilčík. Své „funkce“ a přípravu
na hody brali velmi zodpovědně.
Před 4 týdny proběhlo zapálení hodů
na Slavíně a od té chvíle nabraly
přípravy rychlejších obrátek – od
chystání těch nejlepších vzorků vín
(dokonce s originální etiketou se
stárkou a stárkem), pečení koláčků,
úpravou předzahrádek, až po tra−
diční zvaní na hody s koňským po−
vozem a krojovanou chasou.

Hodové veselice začala páteční be−
sedou u cimbálu CM P. Šrahůlka
z Milotic. Téměř každoroční malá
účast na „cimbálce“ předčila naše oče−
kávání, a to počtem 135 lidí. Osobně
mě překvapil i větší počet mladých
lidí i přespolních. Věřím, že všichni,
kdo si rádi zazpívají a zatancují u cim−
bálu, odcházeli v pozdních večerních
hodinách z besedy se zvláštním hřeji−
vým pocitem u srdce.
V sobotu dopoledne všichni ti, co
mohli, pomáhali se strojením a sta−
věním máje.
Pokračování na straně 6
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 84 ze dne 18. 8. 2009
Rada obce
z rozhodla o pronájmech dvou uče−
ben nad obecní knihovnou,
z rozhodla o snížení poplatku za
svoz komunálního odpadu na rok
2009 pro občany, kteří jsou drži−
teli průkazu ZTP/P,
z se seznámila s žádostí o navýšení
dotace z rozpočtu obce na provoz
CHDPS Ratíškovice a s žádostí
o dotaci na provoz CHDPS na rok
2010,
z se seznámila s cenovou nabídkou
stolařství Martina Jury na výrobu
nábytku do Restaurace Sport,
z rozhodla o zřízení pracovního
místa – koordinátora veřejné služ−
by, jehož mzda by byla hrazena
prostřednictvím Úřadu práce Ho−
donín,
z rozhodla o vyžádání si další ce−
nové nabídky na dodávku poraden−
ských služeb v oblasti přípravy
úřadu ISVS Obce Ratíškovice,
z projednala program XX. zasedání
ZO,
z se seznámila s havarijním stavem
vodovodního potrubí, ohřívače
vody a baterií v šatnách kuželny,
z v souvislosti s přestěhováním
knihovny do 1. NP rozhodla, že
jedna volební místnost bude v pro−
storách knihovny a druhá v bu−
dově MŠ II,
z se seznámila s termíny kultur−
ních akcí v areálu Baník Ratíško−
vice plánovaných na rok 2010
a stanovila podmínku, že akce bu−
dou končit v 02.00 hod.; pořadatel
může pořádat maximálně 2 akce
v sezóně, a to na základě písemně
podané žádosti,
z starosta informoval radu o vý−
sledku jednání s ředitelem ZERA,
a.s., ing. Šťastným, ve věci zamo−
ření obce zápachem hnojiva „Ze−
raganic“ − z důvodů dešťů se ter−
mín navážení posunul a doba
navážení a zaorávání se prodlou−
žila. Aplikace hnojiva je nezbytná
v tomto termínu, a to v důsledku
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osevního plánu (řepka 1x 4 roky
v tomto termínu). Z důvodu urych−
lení navážení hnojiva jezdila i ne−
zaplachtovaná vozidla.
z rozhodla o instalaci PC a zaří−
zení, které umožní vysílání míst−
ního infokanálu na webových
stránkách obce.
z starosta informoval radu o obdr−
žení stížnosti obyvatel ulice Dě−
dina a Ulička na rušení nočního
klidu návštěvníky baru Starobr−
něnské pivnice, který provozuje
pan Jiří Fanta. Stížnost pode−
psalo 23 občanů. Stížnost byla po−
stoupena Mgr. Luďkovi Machů,
který radě připraví odborný posu−
dek. Obecní policie na základě čas−
tých telefonátů občanů, upozorňu−
jících na rušení nočního klidu,
konstatuje, že po jejich příjezdu se
situace uklidní, klid v jejich pří−
tomnosti není narušován. Občané,
kteří si policii zavolali, nechtějí
podat obvinění na konkrétní osoby
ani svědčit.
Rada obce č. 85 ze dne 8. 9. 2009
Rada obce
z na základě podané žádosti občana
souhlasí s odstraněním dřevě−
ného sloupu nefunkčního míst−
ního rozhlasu v ulici Řádky,
z souhlasí s finančním příspěvkem
pro Hornické občanské sdružení
lignitového revíru, bývalých za−
městnanců JLD, s.p., na Den hor−
níků, který se uskuteční 12. 9.
2009 v Dubňanech,
z souhlasí se spoluprací HC Kometa
Brno ve věci vzájemné propagace
na svých webových stránkách,
z odročuje rozhodnutí ve věci při−
jetí nabídky firmy MIX MAX
Energetika, s. r. o., Brno na zpra−
cování Energetického manage−
mentu pro Obec Ratíškovice,
z rozhodla o zakoupení notebooku
a tiskárny pro zajištění voleb a po−
třeby obecního úřadu,
z vzhledem k trvalému nepořádku,
vandalismu a narušování nočního

klidu rozhodla o odstranění tří la−
viček z parku za zdravotním stře−
diskem,
z starosta informoval o probíhají−
cích jednáních s majiteli pozemků
v lokalitě Padělky, kde obec za−
mýšlí výstavbu nových rodinných
domů. Výkup bude zdlouhavý –
k dnešnímu dni se vede 5 dědic−
kých řízení. Někteří z vlastníků
pozemků požadují stavební místo,
10 majitelů se k jednání zatím ne−
dostavilo ani nevyjádřilo.
z vzhledem k nenaplňování roz−
počtu obce rada rozhodla pouze
o jedné investiční akci − dokon−
čení rekonstrukce místní komuni−
kace v ulici Vinařská.
Rada obce č. 86 ze dne 22. 9. 2009
Rada obce
z po výpovědi nájemkyně bytu
v CHDPS Ratíškovice vybrala
z 19 žadatelů o byt nového nájem−
níka,
z rozhodla o prodloužení smlouvy
o pronájmu prostor v budově
obecní knihovny s firmou Telefo−
nica O2 Czech Republic,
z se seznámila s dopisem člena Rady
JMK ing. Jaroslava Pospíšila ve
věci příspěvku na financování sy−
stému IDS JMK na rok 2010. Pří−
spěvek činí 50 Kč na 1 obyvatele
obce; při počtu 4029 obyvatel činí
výše příspěvku 201 450 Kč.
z souhlasí s použitím grafiky pečeti
obce na vinné etikety pana ing.
Jiřího Tomana,
z rozhodla o odborném posouzení
stavu chvojek na hřbitově. Posou−
zení provede firma Larix Lužice,
z souhlasí s podáním žádosti Mikro−
regionu Nový Dvůr do Regionál−
ního operačního programu NUTS
II Jihovýchod (prioritní osa „Roz−
voj udržitelného cestovního ru−
chu“) o finanční dotaci na projekt
„Propagace vinařských obcí Mi−
kroregionu Nový Dvůr“. Celkové
náklady projektu činí 1,0 mil. Kč,
výše dotace činí 90 %.
z se seznámila s žádostí firmy
Ing. Aleš Lovecký, Strážnice, o vy−
jádření k PD „Přeložení a posu−
nutí stávajících betonových sto−
žárů NN č. 72, 73, 81 v ul. Vítězná“
pro plánovanou výstavbu cyklo−
stezky,
z vzala na vědomí vyhlášení vol−
ného dne pro žáky ZŠ Ratíškovice
na pondělí 5. 10. 2009,
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z se seznámila s inventarizačním
plánem na rok 2009,
z vzhledem k tomu, že obec bude od
1. 10. 2009 plátcem DPH, stanovila
ceny služeb k daňové povinnosti,
z se seznámila s cenovými nabíd−
kami firem Milan Horáček, Roha−
tec, provoz Sudoměřice, SWIE−
TELSKY, stavební s. r. o., Vodo−
hospodářské stavby Javorník,
STRABAG, o. z. Brno, na zakázku

malého rozsahu − „Rekonstrukce
místní komunikace Ratíškovice – ul.
Vinařská II. část“ a rozhodla, že
práce provede firma Milan Horáček,
Rohatec, provoz Sudoměřice, která
podala nejnižší cenovou nabídku,
z stanovila výši poplatků pro dojíž−
dějící žáky z neinvestičních ná−
kladů na provoz a údržbu ZŠ pro
rok 2009, a to 4 179 Kč.
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V předvečer státního svátku
Dne vzniku samostatného česko−
slovenského státu, tj. v úterý
27. října 2009, se koná lampio−
nový průvod. Sraz v 17.30 hod.
u obecního úřadu.

RŠ

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 20
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 2. září 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. 3/2009, pří−
jmy zvýšeny o 567 400 Kč, výdaje
zvýšeny o 767 700 Kč financování
příjmů zvýšeno o 200 300 Kč.
Celkové příjmy po změně:
41 654 300 Kč + financování
6 622 600 Kč = 48 276 900 Kč
Celkové výdaje po změně:
45 364 900 Kč + financování
2 912 000 Kč = 48 276 900 Kč
Dar ve výši 100 000 Kč obec Ra−
tíškovice věnuje městu Žulová,
Olomoucký kraj, na likvidaci ná−
sledků letošních povodní.
1.2. projekt „Mladí muzikanti –
hudba bez hranic“ ve výši 24 000
Euro v rámci Operačního pro−
gramu příhraniční spolupráce
ČR−SR 2007−2013, oblast podpory
I.6. Fond mikroprojektů se spolu−
financováním obce ve výši 4 000
Euro.
1.3. projekt „Zařízení biologického
zpracování bioodpadu a optimali−
zace provozu Sběrného dvora od−
padů Ratíškovice“; předpokládaná
dotace činí 90 %.
1.4. prodej obecního pozemku v ulici
Družstevní, k.ú. Ratíškovice, KN
p. č. 1513/9 o výměře 212 m2 – za−
hrada, cena 40 Kč/m2. Kupující:
Ivana Panáková, Družstevní 872,
Ratíškovice.
1.5. prodej obecního pozemku v ulici
Družstevní, k.ú. Ratíškovice , KN
p. č. 1513/10 o výměře 148 m2 –

Pozvánka

zahrada, cena 40 Kč/m2. Kupu−
jící: Iveta Šlapáková, Družstevní
872, Ratíškovice.
1.6. prodej obecního pozemku v ulici
Družstevní, k.ú. Ratíškovice, KN
p. č. 1513/11 o výměře 133 m2 –
zahrada, cena 40 Kč/m2. Kupující:
Anastásie Hrbková, Nedabyle 72,
České Budějovice.
1.7. prodej obecního pozemku v ulici
Družstevní, k.ú. Ratíškovice , KN
p. č. 1513/12 o výměře 134 m2 –
zahrada, cena 40 Kč/m2 a KN p.č.
1512/4 o výměře 23 m2 – ostatní
plocha, cena 40 Kč/m2. Kupující:
Marcela Tomanová, Družstevní
872, Ratíškovice.
1.8. prodej obecního pozemku v ulici
Družstevní, k.ú. Ratíškovice , KN
p. č. 1513/13 o výměře 76 m2 – za−
hrada, cena 40 Kč/m2 a KN p. č.
1512/3 o výměře 23 m2 – ostatní

plocha, cena 40 Kč/m2. Kupující:
Dagmar a Jaroslav Procházkovi,
Družstevní 487, Ratíškovice.
1.9. vydání změny č. 2 Územního
plánu obce Ratíškovice ve smyslu
§ 54 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném
znění, formou opatření obecné
povahy č. 2/2009, dle správního
řádu. Současně schvaluje návrh
rozhodnutí o námitkách uplatně−
ných k návrhu změnu č. 2 Územ−
ního plánu obce Ratíškovice (viz.
odůvodnění změny ÚPO).
1.10. změnu č. 3 Územního plánu
obce Ratíškovice:
− změna účelu využití pozemků
v lokalitě Vlasta (žádost man−
želů Procházkových)
− plocha D 1 – změna regulativu
uzavřené zóny
− plocha B 1 − zmenšení plochy pro
výstavbu (žádost p. Kadlčíka
a p. Tomana)
2. ZO pověřuje:
2.1. starostu a radu obce, aby prově−
řil možnost měření hluku a kame−
rového monitorování obecního pro−
storu v okolí baru v ul. Dědina.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Omluva

P

ři zpracování dávky poplatků za
odvoz odpadů a poplatků za psy
došlo k chybnému natažení
kódu poplatku „za domovní odpad“
do dávky na SIPO a omylem byl na
všech poplatcích dosazen kód „po−
platku za psa“.

Na základě kódu pak Česká pošta
vytiskla na Rozpis plateb SIPO ná−
zev poplatku „Popl. za psa“, ale mělo
se jednat o „Odvoz odpadu“, če−
muž odpovídají i stržené částky. Za
vzniklé nedorozumění se občanům
omlouváme.

Jindřich Machálek, firma Datab Uh. Hradiště

Navštivte stránky

www.ratiskovice.com
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Společenská rubrika
Policie

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Mráková Viola
Příkaská Adéla
Moravanský Marián
Staňková Adéla

Blanarschová Ludmila ....................................... 80 let
Gajdíková Anděla ................................................ 97 let
Klimešová Františka ........................................... 92 let
Tomečková Emilie ............................................... 80 let
Jánošová Žofie ...................................................... 80 let
Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Toman Pavel .........................................
Chludil Josef .........................................
Koplíková Libuše .................................
Holeček Jan ...........................................
Pavlas Milan .........................................
Kordula Emil .........................................
Třísková Marie .....................................
Šebesta František ................................

Jaroslav Polachovič a Blanka Macková
Michal Příkaský a Jana Jančálková
Michal Smaženka a Martina Petrů

Zlatá svatba
František a Marie Foltýnovi
František a Marie Vašulkovi

Z deníku

obecní policie

SRPEN 2009
8. 8. Přijetí oznámení v 11.50 hod.
o narušení objektu místního
kostela. Provedení kontroly ob−
jektu.
Přijetí oznámení od paní XY, že ji
slovně uráží její manžel a chce
uskutečnit oznámení na manžela.
Paní XY byla poučena o možnosti
podání oznámení do KVP.
Přijetí oznámení o narušení objek−
tu MŠ I. Proveden výjezd a kont−
rola objektu, kde bylo zjištěno, že
došlo k narušení objektu hmyzem.
11. 8. Přijetí oznámení pracovníka
firmy T Machinery, a. s., o volně
se pohybujícím psu. Pes byl nale−
zen uzavřený v „buňce“, kde ho
zavřeli zaměstnanci podniku. Pes
byl odchycen a převezen do ZOO
Hodonín.
13. 8. Jednání s kriminální službou
PČR Hodonín ve věci vloupání se
do rodinného domu pana XX.
Přijetí oznámení o odcizeném kole
před Restaurací Sport, kde si jej
nechal majitel bez uzamčení a šel
do restaurace.
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37 let
79 let
79 let
71 let
53 let
62 let
77 let
78 let

Uzavření sňatku...

14. 8. Přijetí oznámení v 02.15 hod.,
že v areálu TJ Baník došlo mezi
pořadateli a hostem, který vstu−
poval na podium, k roztržce a při
potyčce došlo ke zranění dívky,
které byla přivolána rychlá zá−
chranná služba.
16. 8. Zajištění řízení dopravy v ulici
Rohatecká, kde přecházel průvod
hasičů s technikou.
18. 8. Přijetí oznámení o rušení noč−
ního klidu u baru v 00.20 hod.
Upozornění mládeže na rušení
nočního klidu a uklidnění návštěv−
níků baru.
20. 8. Přijetí stížnosti, že v ulici
Řádky je uskladněna stavební suť.
Vyrozumění majitele o nutnosti
odstranění materiálu.
Upozornění pana XY v ulici Ví−
tězná na neoprávněný zábor
veřejného prostranství za jeho
domem, kde má umístěný dvou−
kolák plný odpadu.
23. 8. Přijetí oznámení o odcizení
jízdního kola v ulici Vítězná.
26. 8. Přijetí stížnosti od paní XY na
neustálý hluk před barem. Přijetí

JK

oznámení ve 22.45 hod., že v ulici
pobíhá zlatý retriever − proveden
odchyt a umístění do kotce.
28. 8. Nalezení a provedení sběru
injekčních stříkaček za areálem
firmy T Machinery, a. s.
ZÁŘÍ 2009
2. 9. Přijetí oznámení od pana XX,
který šel se svým psem kolem
domu pana YY, z jehož dvoru
vyběhl nezajištěný rotvailer a na−
padl jeho psa. Incident si vyžádal
veterinární ošetření.
3. 9. Přijetí oznámení od pracovnice
charitního domu, že jí do kance−
láře přišel neznámý muž a poža−
doval od ní nějakou práci. Paní
hlídce sdělila, že se asi jedná o psy−
chicky nemocného muže a že vy−
kazuje známky velkého rozru−
šení. Provedení kontroly okolí
obce, kdy bylo zjištěno, že muž na−
stoupil do autobusu směrem
na Kyjov.
Přijetí oznámení v 16.05 hod., že
na poli u střelnice někdo pálí su−
chou trávu a kouř obtěžuje ob−
čany v přilehlých domech. Prove−
den výjezd a požádání majitele
pozemku, aby uhasil oheň a odložil
pálení trávy na příhodnější dobu.
4. 9. Přijetí oznámení ve 23.55 hod.
o odcizeném jízdním kole před
Restaurací U Klimešů. Provedení
kontroly okolí obce, kolo bylo na−
lezeno ve 00.25 hod. majitelem
u baru.
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Přijetí oznámení v 01.20 hod. o na−
rušení objektu místní skládky.
Proveden výjezd a kontrola ob−
jektu sběrného dvoru.
5. 9. Přijetí oznámení ve 13.55 hod.,
že v ulici Dědina dochází k ne−
shodám mezi sousedy z důvodu
pálení trávy. Proveden výjezd
a uklidnění situace s nařízením
ukončení pálení trávy.
Přijetí oznámení v 16.53 hod.
o volně pobíhajících psech na ko−
munikaci směrem na Rohatec.
6. 9. Přijetí oznámení v 9.55 hod., že
u Bašty pobíhají tři psi. Upozor−
nění obsluhy, že dva psy máme
již odchyceny a nelze je umístit
v kotci a ani v útulku Hodonín.
7. 9. Přijetí oznámení ve 14.45 hod.,
že na hlavní zastávce je větší po−
čet občanů tmavé pleti, kteří po−
lehávají na veřejném prostranství.
Proveden výjezd a kontrola osob.
Bylo zjištěno, že se jedná o bul−
harské občany, kteří mají praco−
vat ve firmě Zera, a. s., na sběru
jablek.
Přijetí oznámení v 16.15 hod., že
u Bašty pobíhá pes. Proveden
odchyt a umístění do kotce OP.
Zajištění útulku na umístnění
psa.
Přijetí oznámení v 01.15 hod. o na−
rušení objektu sběrného dvoru.
Proveden výjezd a kontrola všech
objektů.
8. 9. Přijetí oznámení v 09.05 hod.,
že v budově čerpací stanice po−
bíhá pes. Proveden výjezd, odchy−
cení psa a zajištění převozu psů
z kotce OP do útulku Hodonín.
Přijetí nalezené peněženky od
muže, který ji našel na křižovatce
u Pánova, když se vracel z práce
domů. V peněžence byl nalezen
OP, ŘP, platební karta poštovní
spořitelny, průkaz pojišťovny,
osobní fotky a platební doklady.
Peněženka byla majitelce pře−
dána v 18.15 hod. po telefonické
dohodě.
9. 9. Jednání s kriminální službou
PČR Hodonín ve věci pěstování
konopí v obci Ratíškovice.
Upozornění pana XY v ulici
U Trati na nevhodné pálení listí
s žádostí o uhašení ohně z dů−
vodu špatného rozptylu dýmu.
Přijetí oznámení o nalezeném jízd−
ním kole u komunikace směrem
na Dubňany u mostku.
10. 9. Pořízení fotodokumentace
skleníku na žádost kriminální
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

služby PČR Hodonín, kde mělo do−
cházet k pěstování marihuany.
Skleník se nachází na zahradě ro−
dinného domu.
11. 9. Přijetí oznámení o nalezení
většího počtu krabiček od Moda−
fenu a Nurofenu.
Přijetí oznámení od paní XY, že ji
před obchodem U Tomečků někdo
odcizil jízdní kolo stříbrné barvy.
Provedení kontroly okolí obce
a okamžité vyrozumění PČR Dub−
ňany.
14. 9. Přijetí stížnosti od paní XY, že
ji na místním hřbitově někdo po−
škodil lucernu. Po příchodu na
místo bylo zjištěno, že lucerna ne−
byla poškozena za použití síly, ale
někdo do lucerny vložil velkou
svíčku, a tím došlo k porušení za−
pájených ploch působením vy−
soké teploty.
15. 9. Provedení sběru injekčních
stříkaček u kynologického cvi−
čiště.
Provedení výjezdu v 16.00 hod.
na plánovanou cvičnou evakuaci
domu s pečovatelskou službou
v Ratíškovicích, kde byl vyhlášen
požár objektu. Výjezd s dobrovol−
ným hasičským sborem Ratíško−
vice a součinnost při zákroku dle
evakuačního plánu.
18. 9. Přijetí oznámení v 01.55 hod.
od PČR Dubňany, že před barem
dochází k výtržnostem. Prove−
den výjezd do místního baru a za
účasti PČR Dubňany byla prove−

dena kontrola osob a mladistvých
na požívání alkoholických nápojů
a osob v pátrání. U dvou mladist−
vých bylo zjištěno požití alkoho−
lických nápojů, které hlídka OP
předala rodičům s poučením, že
věc bude předána na odbor péče
pro mládež k dalšímu řešení.
Dále byl proveden zákrok na dvě
osoby, které i po výzvě pokra−
čovaly v rušení nočního klidu,
proto byly předvedeny na oddě−
lení PČR Dubňany a umístěny do
cely.
25. 9. Přijetí oznámení ve 21.00 hod.,
že na komunikaci mezi Ratíškovi−
cemi a Vacenovicemi leží muž.
Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že muž je podnapilý. Hlídka
jej probudila a odvezla do Dubňan,
kde měl muž trvalý pobyt.
26. 9. Přijetí oznámení v 18.11 hod.
od pana XX, že na jeho pozemek
neustále vstupuje pan YY. Po
výtce, aby nevstupoval na jeho po−
zemek, dochází ze strany pana YY
k verbálnímu napadání. Proveden
výjezd a uklidnění sousedských
neshod s poučením o možnosti
podat návrh do KVP.
27. 9. Přijetí oznámení v 11.17 hod.
od pana XY, že v ulici Vítězná je
nad komunikaci nakloněný suchý
strom. Proveden výjezd a zajiš−
tění pokácení stromu panem Staň−
kem. Usměrnění dopravy při pro−
vedení ořezu.
JV & JH

Drakiáda

aneb když je počasí na draka...
Zveme nejen rodiče s dětmi ve středu 28. 10. 2009 od 13−16 hod. na
letiště v Kyjově, kde proběhne velké řádění draků, které si budete moci
koupit buďto na místě nebo si přinést své vlastní z domova. Součástí
drakiády bude ukázka leteckých modelů a kitingu, proběhnou soutěže
o drobné ceny. Občerstvení je zajištěno. Udělejte si příjemný rodinný
výlet… těšíme se na Vaši návštěvu!
Mikroregion Nový Dvůr

Poděkování
Vedení MO KDU−ČSL děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci
tradičního POHÁDKOVÉHO LESA, netradičně konaného poslední prázd−
ninovou neděli. Za obohacení programu děkujeme našim hasičům a ky−
nologům. Odměnou nám byla účast a spokojenost téměř dvou stovek
dětí a jejich rodičů.
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Projekty

„Udržovaná hřiště –

bezpečná hřiště“

L

etošní rok je na sečení trávy bo−
hatý. Vědí to ti, kteří se starají
o předzahrádky před svými
domy, za což jim patří ze strany ve−
dení obce poděkování. Vědí to i pra−
covníci obce, kteří krouží se se−
kačkou kolem obce a na hřištích ve
školních a školkových areálech –
čtyřkolkou a křovinořezy. Míra opo−
třebení i věkovitost sečících zaří−
zení pokročila do té míry, že bylo
třeba tuto situaci řešit. Shodou okol−
ností Jihomoravský kraj vypsal do−

tační program na zkvalitnění
sportovišť a vzhledem k tomu,
že jenom hřiště ve škole
a školkách zabírají plochu
více jak 1 ha, podala Obec Ratíško−
vice žádost o dotaci na realizaci pro−
jektu „Udržovaná hřiště – bezpečná
hřiště“. Žádosti bylo vyhověno. Jiho−
moravský kraj poskytl obci dotaci ve
výši 90 000 Kč. Obec ze svého roz−
počtu vyčlenila 62 332. Za celkovou
sumu 152 332 Kč byla nakoupena
nová čtyřkolová sekačka, plotostřih

a foukač−vysavač. Realizací tohoto
projektu se zefektivní péče o trav−
naté plochy školních hřišť a v koneč−
ném důsledku dojde k estetické
kultivaci prostředí obce a zvýšení
bezpečnosti. Za poskytnutou dotaci
patří Jihomoravskému kraji poděko−
vání.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Hody ’09

Telegraficky...

D

íky pěknému počasí a volné pra−
covní kapacitě dláždění hřbitov
ních chodníků úspěšně pokra−
čuje. Pakliže nám bude počasí ještě
chvíli příznivě nakloněno a pra−
covní tempo bude zachováno, budou
chodníky ještě letos hotovy. Poděko−
vání patří pracovní četě.

Spolupráce pokračuje...
Dalším výstupem projektu „Kul−
turní spolupráce obcí Ratíškovice −
ČR a Popudinské Močidlany – SR“,
který je spolufinancován z Programu
přeshraniční spolupráce Slovenská
republika − Česká republika 2007−
−2013, jsou pohlednice s prezentací
slovácké/záhorácké lidové kultury
a zajímavostí obou obcí. Pohlednice
jsou distribuovány obdobně jako ka−
lendáře, tedy na obecním úřadu,
s tím, že na jedno číslo popisné při−
padají 3 pohlednice zdarma.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Dokončení
z titulní strany

U obecního úřadu byla mája po−
stavena a usazena jeřábem, zato
u stárky se stavělo starým osvědče−
ným způsobem − jen pomocí žebřů
a silných pomocníků. Pro přihlíže−
jící, obzvláště lidi z měst či cizince,
to vždy bývá nezapomenutelná podí−
vaná. Večer se konala zábava se sku−
pinou Kombet. Každoroční velký
počet lidí se podařilo bez větších pro−
blémů zvládnout hlavně díky dobro−
volným hasičům, kteří celý večer
korigovali dění na zábavě.
Nedělní mše svatá proběhla v od−
poledních hodinách a po ní již všichni
krojovaní i nekrojovaní šli průvo−
dem pro stárka Petra Ilčíka a stárku
Kláru Gajdíkovou. A s nimi v čele se
krojovaný průvod dále ubíral k obec−
nímu úřadu pro povolení hodů. Letos
je povoloval místostarosta PhDr. Ra−
dim Šťastný. Po slavnostním udělení
práva si celá chasa oddychla, že hody
jsou povoleny a může se jít tancovat
a bavit na večerní dechovou zábavu
s kapelou Vracovjáci. Celá chasa v čele
se stárkou a stárkem se vytancovali
a vyzpívali dosyta, žádnou škodu ne−
udělali a hody 2009 důstojně ukončili.
Na závěr bych chtěla všem těm,
kdo pomáhali s přípravou a organi−
zací hodů poděkovat a vzkázat jim,
že si vážím jejich pomoci a ochoty.
Blanka Pokorná, Osvětová beseda
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Vzpomínka

D

Prof. PhDr. Václav
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Frolec, DrSc.

(* 27. 9. 1934, † 14. 5. 1992)

ne 27. září 1934 se v rodině ra−
tíškovského krejčího Martina
Frolce narodil jako druhý z pěti
dětí syn, jehož jméno Václav Michal
je pro nás spojeno především s ra−
tíškovským Slováckým krúžkem,
ratíškovskými muzikanty, hudbou
a národopisem.
Václav Frolec po ukončení do−
cházky do obecné školy v Ratíškovi−
cích začal v roce 1946 navštěvovat
řádové gymnázium Papežské koleje
Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě.
Po jeho zrušení roku 1949 pokračo−
val v Uherském Hradišti a maturitu
složil s vyznamenáním v roce 1953
na gymnáziu v Hodoníně. Protože už
od dětství měl rád hudbu, kroje a vše,
co je s nimi spojeno, začal studovat
národopis a hudební vědu u prof. dr.
Antonína Václavíka na brněnské fi−
lozofické fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. Roku 1954
bylo zavedeno pouze jednooborové
studium, zaměřil se proto na náro−
dopis. Za svoji diplomovou práci
„Hmotná kultura v hornické oblasti
hodonínsko−dubňanské“ získal čer−
vený diplom a stal se v roce 1958 pro−
movaným historikem.
Jeho prvním působištěm bylo
Vlastivědné muzeum v Hodoníně,
kde byl odborným pracovníkem pro
národopis až do konce roku 1960. Od
1. ledna 1961 nastoupil jako asistent
na katedře národopisu filozofické
fakulty UJEP v Brně (dnes Masary−
kova univerzita). Po dva semestry
pobýval studijně v Sofii, kde zpraco−
vával na základě terénních výzkumů
lidovou architekturu v západním
Bulharsku. Svoji dizertační práci
„Lidové stavitelství v sofijské oblasti
v 19. a počátkem 20. století“ obhájil
v roce 1963 a stal se kandidátem his−
torických věd. V roce 1967 mu byl
přiznán akademický titul PhDr.
a o rok později se stává docentem pro
obor slovanské etnografie na zá−
kladě habilitačního spisu „Kulturní
společenství a interetnické vztahy
v lidovém stavitelství v zemích střed−

logie na Filozofické fa−
kultě Masarykovy uni−
verzity v Brně a v roce
1992 mu bylo uděleno
mezinárodní stipendi−
um. Roku 1994 mu byla
prezidiem Akademie
věd České republiky za
jeho celoživotní činnost
udělena Čestná pla−
keta Jana Evangelisty Purkyně, in
memoriam.
Ve svých pracích se Václav Frolec
zabýval nejen kulturou hmotnou (li−
dová architektura, vinohradnictví),
ale i duchovní (lidové
obřady a obyčeje, slo−
vesný folklor). Jeho cí−
lem byla tvůrčí práce −
napsal osm knih a na
deseti se podílel jako
spoluautor, publikoval
studie doma i v zahra−
ničí, připravoval televi−
zní a rozhlasové pořady
o současné vesnici. Byl
členem celé řady re−
dakčních rad, vědec−
kých muzejních rad,
zastával funkci gene−
rálního tajemníka Mezinárodní ko−
mise pro studium lidové kultury
v Karpatech a na Balkáně a byl čle−
nem Národopisné společnosti čs. při
ČSAV. Jeho jméno je mimo jiné spo−
jeno také s Vlčnovskými slavnostmi
a Mezinárodním folklorním festiva−
lem ve Strážnici, kde byl po dlouhou
řadu let členem programové rady.
Vzhledem k tomu, že vědecké
dílo Václava Frolce je velmi široké
a mnohostranné, byla v Brně roku
1995 vydána publikace (sborník) „Vě−
decký odkaz Václava Frolce“, jež
navázala na soupis (bibliografii)
Frolcova díla z roku 1994, který vy−
šel péčí Ústavu lidové kultury ve
Strážnici. Je jisté, že další generace
stále nacházejí ve vědeckém odkazu
prof. Frolce četné zdroje vědomostí,
podnětů a inspirace, dále rozpraco−
vávají teoretické i metodologické
postupy etnologie, neboť jeho
„široký badatelský záběr a erudice
přibližuje Frolcův čirý charakter
a bezelstné srdce“.
Univerzitní profesor Václav Frolec
zemřel 14. května 1992 v knihovně
národopisného semináře ve vestfál−
ském Münsteru během svého studij−
ního pobytu.

ní, východní a jihovýchodní Evropy“.
Ve školním roce 1968−69 získal také
Humboldtovo stipendium spojené se
studijním pobytem v Münsteru.
Až do roku 1990 působil jako do−
cent slovanské etnogra−
fie a upozornil na sebe
nejen řadou odborných
prací, ale také pedago−
gickou a vědecko−orga−
nizační činností. Své
první národopisné vý−
zkumy začínal na rod−
ném Slovácku, později
je rozšířil na Moravu
a Slezsko, západní Bul−
harsko, na území Slo−
venska a celého karpat−
ského oblouku a též na
střední Podunají. Jeho
tematický záběr byl velmi široký;
nejbližší mu však byla lidová archi−
tektura a obřadní kultura, při je−
jímž zpracování vždy vycházel z te−
rénních výzkumů.
V roce 1986 odevzdal rukopis své
doktorské disertační práce „Jihomo−
ravská družstevní vesnice“ k získání
nejvyšší vědecké hodnosti DrSc., jež
byla do roku 1998 udělována za
vědecky originální a závažné bada−
telské práce, a kterou v roce 1991
obhájil. V květnu 1989 mu Meziná−
rodním kuratoriem ve Vídni byla udě−
lena Cena Gottfrieda von Herdera za
přínos humanistickým bádáním o li−
dových kulturních tradicích slovan−
ských národů a rozvíjení vědeckých
a kulturních styků národů střední,
východní a jihovýchodní Evropy.
V prosinci téhož roku Centro Inter−
nazionale di Etnostoria v Palermu
ve spolupráci s Italskou etnologickou
společností v Římě udělily Václavu
Frolcovi mezinárodní Cenu I. stupně
Pitrč – Salomone Marino za mo−
derní a průkopnické zpracování vá−
nočního svátkového cyklu v knize
Vánoce v české kultuře (vyšla v na−
kladatelství Vyšehrad v Praze ve
dvojím vydání). O rok později byl
jmenován profesorem evropské etno−

Irena Bařinová, Josef Hanák
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Region

Turistické okénko

do českých a slovenských
regionů

M

ikroregion Nový Dvůr v sou−
časné době realizuje projekt
„Turistické okénko do českých
a slovenských regionů“, který je spo−
lufinancován Evropskou unií a stát−
ním rozpočtem ČR v rámci „Pro−
gramu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká repub−
lika 2007−2013“. Jedná se o vzájem−
nou propagaci partnerů projektu
– Mikroregion Hrušovansko, Mikro−

region Nový Dvůr, Obec Dolní Boja−
novice a slovenské město Holíč – pro−
střednictvím prezentačních DVD,
která byla v rámci projektu nato−
čena a průběžně prezentována v je−
dnotlivých mediálních centrech
partnerů projektu při různých spo−
lečenských a kulturních akcích.
Mediální centra jsou vybavena
LCD obrazovkou a nabízejí propa−
gační materiály všech spolupracují−

cích partnerů. Prezentační DVD zob−
razuje turistické zajímavosti obce,
města či mikroregionu, doprovázené
mluveným slovem ve čtyřech světo−
vých jazycích. Součástí je i kalendář
kulturních akcí, který je pravidelně
aktualizován. Cílem tohoto pro−
jektu je navázání spolupráce mezi
obcemi, městy i mikroregiony na
česko−slovenské hranici a především
vzbuzení zájmu turistů o příhra−
niční region.
Mediální centrum Mikroregionu
Nový Dvůr můžete nalézt v prosto−
rech zámecké konírny v Miloticích.
Veronika Svobodová,
Manažerka Mikroregionu Nový Dvůr

Pozvánka
„Lidé, kteří se nikdy neohlížejí zpět
ke svým předkům, nebudou brát
ohled ani na své potomky.“
(Edmund Burke, 1729−1797, britský politik)

MO KDU−ČSL zve všechny zá−
jemce o historii do školní jídelny,
kde se 28. října od 15.00 hodin
uskuteční tradiční Beseda nad
kronikou. Budou se probírat
a připomínat události, které se
staly v letopočtech končících čís−
licí 9: zemědělství před 260 lety,
220 let od první školy, tradice ko−
vářů Hniliců, 130 let od lampióno−
vého průvodu i 25 let od svatby
princezny Sisi. To vše a další udá−
losti i s projekcí fotografií a čte−
ním z obecní kroniky paní kroni−
kářkou Martou Kordulovou.
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Cestování

N

hodinu měli dva zábavné průvodce,
kteří nám dali spoustu cenných rad.
Lima na mě působila jako sice špi−
navé, ale jinak docela normální
město, až na to, že tam žije devět mi−
liónů lidí. Ale brzy jsme měli poznat
autentickou Jižní Ameriku, pravý
třetí svět.
Cesta nás vedla dolů po pobřeží
do města Nazca, kde jsme poprvé
měli problém s podvodníky a kde
jsme poprvé hrozili policií. Dále po−
tom do města Arequipa, kde jsme
nedobrovolně zůstali tři dny kvůli
demonstracím a kde jsme už využili
asistence policie, abychom dostali
zpátky peníze z dopravní spole−
čnosti, která nám několikrát lhala.
Naštěstí jsme byli ještě v Peru, pro−
tože policie v Bolívii by to pro nás
neudělala. Z Arequipy jsme udělali
krátký výlet do obrovského kaňonu

byl potom do města Uyuni, odkud
se dá vyrazit do solné pouště Salar
de Uyuni a ze kterého jsme potom
projeli města Potosí, Sucre a Cocha−
bamba, než jsme se opět vrátili do
La Pazu. Z něj jsme se potom vrátili
do Peru, abychom navštívili slavné
Machu Picchu a nakonec se ještě
stihli podívat do smutně proslave−
ného národního parku Huascaran.
Není možné popsat vše zajímavé,
co jsme viděli a zažili, protože téměř
každý z těch 63 dní přinesl nějakou
zajímavost a nový objev a některé
jimi byly doslova nabité. Popíšu tedy
jen čtyři místa, která na mě osobně
zapůsobila nejvíc:
Salar de Uyuni – 10 000 kilome−
trů čtverečních oslnivě bílé soli je sice
to, co nás sem přivedlo, ale nakonec
to nebylo to hlavní, co jsem si zapa−
matoval. Naše třídenní tour v naja−

Na cestě

po Jižní Americe

a jaře v březnu za mnou přišla
kamarádka Eva, že chystá cestu
do Jižní Ameriky a jestli bych
se nechtěl i s přítelkyní přidat. Pro−
tože Jižní Ameriku jsem vždycky
chtěl vidět a protože Eva je zcesto−
valá a mluví španělsky, byla to jedi−
nečná příležitost a já jsem souhlasil.
Na konci března jsme koupili le−
tenky do Limy (Peru) s daty odletu
a příletu celých devět týdnů od sebe
a začali i s Evou přemýšlet, co tam
vlastně celou tu dobu budeme dělat.
Nakonec naši skupinu tvořili čtyři
lidé – kromě mě a Evy ještě moje pří−
telkyně Jana a finská závodní plav−
kyně Annika.
V návalu práce a školních povin−
ností jsme se nestihli připravit tak,
jak bychom si představovali, ale něco
jsme si přece jen zvládli připravit –
věděli jsme, která místa chceme na−
vštívit a že zůstaneme v Peru a v Bo−
lívii. A měli jsme asi kilo léků na
všemožné nemoci – nakonec jsme
skoro žádné nepotřebovali, jenom
léků proti průjmu nebylo dost. Ještě
jedna věc nám usnadnila přípravu
a hlavně pak samotné cestování –
hnutí Couch Surfing (CS) − sku−
pina lidí, kteří se organizují přes in−
ternet a nabízejí ostatním členům
možnost zdarma přespat a poznat
nejen zemi, kterou navštěvují, ale
hlavně lidi, kteří tam žijí. Systém má
mnoho prvků, které zajišťují bez−
pečnost, a my jsme jej využili asi
šestkrát. Pokaždé to byla naprosto
úžasná zkušenost.
A tak jednoho dne na konci
června naše dobrodružství začalo.
Už odlet z Prahy předznamenal, že
celá cesta bude dost dramatická –
Evě společnost Wizz Air bez upozor−
nění zrušila let a ona musela upro−
střed noci na Ruzyni vymýšlet, jak
se dostane během 16 hodin do Ma−
dridu. Nakonec se to podařilo, jenom
abychom v Madridu zjistili, že nás
náš transatlantický dopravce nemá
v seznamu cestujících. V infarktové
půlhodince jsme vyřešili situaci pro
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nás a Janu, ale Evě vážně hrozilo,
že ji nevezmou do letadla – ráno
v Praze v tom zmatku totiž ztratila
své číslo rezervace. Už zbývalo po−
sledních pět minut, když nás zachrá−
nil můj otec, který nám v SMS po−
slal potřebné údaje z internetu.
Za pár hodin jsme stáli na letišti
v Limě, na zádech batohy, v ruce
průvodce a v hlavě nejmenší ponětí
o tom, co dál. Díky CS jsme ale za

Colca, kde jsme poprvé poznali výš−
kovou nemoc a poprvé zatěžkali naše
svaly výstupem o 1100 metrů během
čtyř hodin.
Naše cesta nás dále zavedla ko−
lem neuvěřitelně nádherného je−
zera Titicaca, které je přes svou
nadmořskou výšku 3810 m.n.m.
úrodnou oblastí a na prudkých kop−
cích tam rostou brambory jako u nás
u Jezérka. Následoval La Paz,
který jsem si zamiloval a který se
díky úžasnému člověku jménem Ro−
nald Ruiz (kontakt jsme získali přes
CS) změnil z počátečního šoku a zdě−
šení v příjemné místo. Dohromady
jsme tam strávili patnáct dní, mezi
které jsme vložily dva výlety. První
byl do džungle, která na mě velmi
silně zapůsobila, i když se ještě teď
při vzpomínkách začnu potit. Druhý
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tém jeepu s řidičem vedla nejprve
přes celý Salar, kde jsme příleži−
tostně zastavovali a dělali bláznivé
fotky, k prvnímu ubytování, které
bylo v prostém domku bez topení
s okolní teplotou až minus dvacet.
Druhý den nás zavedl k lagunám ve
výšce přes 4000 metrů, na nichž žijí
nádherní plameňáci. Ale i bez lagun
by to byl krásný zážitek, protože
skalnatá poušť nabízela pohledy,
které snad nikde v Evropě není
možné vidět. Poslední den jsme vi−
děli místo, které mě naprosto uchvá−
tilo – Laguna Verde, tyrkysově ze−
lená laguna, která je asi to nejhezčí,
co jsem toto léto viděl. Bohužel,
druhý večer jsme měli problém s na−
ším řidičem, který byl pravděpo−
dobně opilý a na noční vyjížďce nás
jeho chování přesvědčilo o tom, že se
na nás něco chystá (příběhy o turis−
tech okradených ve tmě nejsou výji−
mečné). Nakonec nás dovezl zpět na
hotel, ale druhý den ráno nebyl ve
své posteli a trvalo nám hodinu a půl,
než jsme ho našli, jak vyspával opi−
lost. Potom nám během dne pořád
lhal a nakonec nám ještě došel ben−
zín, takže jsme se vrátili jiným au−
tem. Takže to byl výlet typický pro
Bolívii – neuvěřitelné krásy za ne−
uvěřitelných okolností.
Džungle v NP Madidi – oproti
Uyuni jsme zvolili spolehlivou agen−
turu, takže náš průvodce byl ne−
jenom spolehlivý, ale
i velmi milý a sdílný. Už
jen samotné prostředí
džungle se mi líbilo
a když se k tomu ještě
přidalo vzrušení z plí−
žení ke stádu divokých
prasat, honba za opice−
mi, noční pozorování
krokodýlů a ranní fo−
cení barevných pa−
poušků z útesu. Navíc
náš průvodce přidal
ještě pár historek o tom,
jak jej uřkla čarodějnice
na žádost slečny, kterou podvedl,
nebo o tom, jak věří na lesní duchy.
Machu Picchu − starobylé město
Inků má svou atmosféru a vůbec
nám nevadilo, že se kolem motají
další dva tisíce turistů. Využili jsme
každé minuty a zůstali jsme od
první minuty ráno do poslední mi−
nuty večer. Místo samo se těžko po−
pisuje, ale hlavní dojem, který jsem
si odnesl, bylo mistrovství Inků ve
zpracování kamene – mezi kvádry ve
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

Machu Picchu

stěnách chrámů se nedala strčit ani
střenka nože.
La Paz – metropole Bolívie se
nám poprvé představila pozdě večer
a setkání to bylo nemilé. Všude
smrad moči, odpadky na ulicích
a místo, které zavánělo okradením…
Ale za pár dní se La Paz změnil
v příjemné místo a strávili jsem
dlouhé dny procházením jeho str−
mých uliček a barevných trhů, kde
se dalo koupit naprosto vše, co si
představíte.
A co je v Peru a Bolívii jiného než
u nás? Spousta věci, ty nejzajíma−
vější jsou tady:

Doprava. V Peru ani Bolívii není
nic jako veřejná doprava. Vše obsta−
rávají soukromé mikrobusy, ve kte−
rých je řidič a závozník – ten kromě
prodeje lístků a otevírání dveří ne−
ustále vystrkuje hlavu a pořvává na
lidi na chodníku cenu a trasu, kte−
rou mikrobus jede. Často manžel řídí
a manželka dělá závoznici, přičemž
v mikrobusu jsou i jejich dvě děti
a to menší paní při plné práci ještě
stihne nakojit… Situace na silnicích

pak připomíná boj všech proti všem.
Mezi městy se potom jezdí autobusy.
Některé jsou luxusní, jiné (hlavně
v Bolívii) jsou pěkně rozvrzané
a táhne do nich každou škvírou.
V Bolívii nejsou často ani mezi vel−
kými městy zpevněné silnice, takže
delší cesty jsou opravdu zážitek.
Lhaní. Tamní kultura se na
lhaní a podvádění dívá o mnoho sho−
vívavěji než naše, takže nás chtěl ně−
kdo podvést několikrát denně. A co
mě nejvíc vytáčelo, zjevně se za to
nijak nestyděli.
Cena práce, lidi v ulicích.
Ulice jsou plné stánků, ve kterých
lidé prodávají vše možné i nemožné
– jídlo, oblečení, ovoce, dálkové ovlá−
dání na TV, nabíječky na mobil,…
Je to dáno neuvěřitelně nízkou ce−
nou práce a podnikavostí místních,
kteří se snaží využít každé možnosti
zlepšit své postavení.
Fascinace televizí. Televize je
modla skoro jako křesťanství. Je vi−
dět všude, i ve stáncích na ulici,
a nikdy není vypnutá.
Chudoba. Zatímco lidé ve měs−
tech, kde je práce dost, netrpí, chudí
zemědělci mají těžký život. Zvláště
potomci původních Indiánů odchá−
zejí žebrat do měst. A bohužel, vi−
děli jsme i děti pod deset let, které
dlouho do noci prodávali různé věci
(např. roušky přes ústa).
Blog. Během cesty jsem psal na
internetu malé příspěvky z cest pro
přátele, ve kterých jsem popisoval
aktuální dění. Přečíst si je můžete
na adrese:
www.tommotl.net/jizni−amerika/,
kde je i odkaz i na fotečky.
Tomáš Motl
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Farnost

S

Robin Moravčík a Lenka Ilčíková
nepřišel zkrátka. Stáli v první řadě
krojovaného sektoru, kolem něhož
projížděl papež a procházel pan pre−
zident s chotí. Robin se dokonce po−
zdravil s první dámou paní Lívií
stiskem ruky. Ostatní vytváříme spo−
lečenství v blízkosti transparentu.
Vlajkonošem obecních vlajek byli
střídavě téměř všichni. Vzdálenost
od tribuny je dost velká, ale blízko
máme velkou obrazovku, na kterou
je dobře vidět. Stojíme necelých
10 metrů od plotu, který nás dělí od
letiště, na kterém postupně přistá−
vají letadla prezidenta i Svatého
otce. Když středem sektorů projíždí
papamobil s papežem, radostně
máváme vlaječkami, i když na sa−
motného Benedikta XVI. pořádně ne−
vidíme. Ze 120 000 účastníků nás ta−
kových byla většina.
Liturgie se přiblížila. Ztišujeme se.
Připravujeme se na slavení EUCHA−

abychom se po přijetí Těla Kristova
všichni ztišili a plně si v klidu pro−
žili vyvrcholení liturgie. Díky za
tento prostor v tichu a pokoji. Mše
svatá se pomalu blíží ke konci. Pa−
pež promlouvá k věřícím. Modlíme
se s ním latinsky Anděl Páně. Závě−
rečné papežské požehnání. Zpívá se
papežská hymna.
Slavnost je u konce. Benedikt XVI.
nasedá do papamobilu a odjíždí. Ne−
skutečné. Jeho cesta vede necelých
deset metrů od rohu sektoru B8, kde
jsme seděli na židličkách my. Be−
reme papírové vlaječky do rukou
a máváním zdravíme a zároveň se
loučíme se Svatým otcem. Naráz
jsem se rozhodla. Teď, nebo nikdy.
Nedbám na zákaz a přes bílé pásy
proskočím až k drátěnému plotu.
Mám ji! Fotografii mávajícího pa−
peže z papamobilu i s členy ochran−
ky. Okamžitě vím, že to bude po−
slední − pátá fotka na kabelovku.

Pouť za Svatým otcem
Benediktem XVI.

vatý otec Benedikt XVI. v neděli
27. září 2009 jako první papež
v historii od jejího založení v roce
1777 navštívil brněnskou diecézi.
Před účastí na bohoslužbě se Sva−
tým otcem v Brně předcházela v naší
farnosti pečlivá příprava. Na biskup−
ství v Brně bylo zavčas objednáno
105 místenek. Zajištěny byly dva
autobusy, na výzdobu zakoupeny
vlajky Vatikánu a České republiky.
Na faru přidělány dva držáky na
nové vlajky. Z biskupství doručen
balíček obrázků, na jehož jedné
straně je fotografie papeže a na
druhé modlitba, kterou jsme se mod−
lili v našem kostele před každou
bohoslužbou: „Dej, aby dny, které
v naší vlasti stráví, byly pro něho
i pro nás a celou společnost příno−
sem i povzbuzením....“
Tak se naše farnost připravovala
na vzácnou návštěvu z Vatikánu.
Začátkem září přišlo 105 brožur
s liturgií v latinském jazyce. Pro far−
níky 103 místenek do sektoru B8,
dvě do A0 pro ministranty a jedna
do sektoru V2 pro kněze, který bude
podávat svaté přijímání. Pak přišla
radostná zpráva z Hodonína od pana
děkana, že právě z Ratíškovic byl
vybrán jeden z deseti krojovaných
párů, které budou stát při doletu
papeže přímo u letadla na meziná−
rodním letišti v Brně−Tuřanech.
V sobotu 26. září při příletu papeže
do naší vlasti byla na faře poprve vy−
věšena vlajka Vatikánu a vlajka
česká. Většina z nás bedlivě sleduje
v TV každý papežův krok.
V dlouho očekávanou neděli
27. září v 5 hodin ráno odjíždí auto−
busy Ratíškovických na liturgickou
slavnost se Svatým otcem Benedik−
tem XVI. do Brna. Vezeme s sebou
transparent v obecních barvách. Na
modrém 3,5 m dlouhém plátně je
bílou stužkou našitý text: „RATÍŠ−
KOVICE ZDRAVÍ SVATÉHO
OTCE“ (Dík patří Klimešům za
plátno a švadleně Marii Kotáskové,
roz. Nové za bezchybné ušití.) Máme
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také nezbytné obecní vlajky – do−
konce dvě − abychom byli viditelní
a nikdo se nemohl ztratit.
Po příjezdu na dálnici se oka−
mžitě zařazujeme do dlouhého pro−
cesí, které směřuje k letišti. Krojo−
vaní sourozenci Kristýna a Ondřej
Šťastní jsou opravdu šťastní − byli
Svatému otci z Ratíškovických nej−
blíže. Také náhradní krojovaný pár

RISTIE. V rukou držíme bro−
žurky a pozorně v nich sledu−
jeme český i latinský text.
Společenství 120 000 věřících
lidí, v jehož středu je Ježíš
Kristus. Tak to je síla. V mod−
litbách myslíme na všechny
doma, kteří zde nemohou být.
Patří k nim náš pan starosta
a spousta jiných nemocných
a špatně pohyblivých. Děkujeme
Bohu za účast na této slavnosti. Při
svatém přijímání nastupují asis−
tenti se žlutobílými deštníky. Je mezi
nimi i ratíškovský Pavel Macek z ul.
Vacenovická. Náš pan farář v nové
zelené štóle podává sv. přijímání
v jiném sektoru. Vše klape jako ho−
dinky. Organizace byla bezvadná.
Úžasná byla výzva biskupa Vojtěcha,
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Osobnosti

− Papež z ní hned v úte−
rý ráno pomyslně po−
zdraví celou naši dě−
dinu. Beru to jako
opětování pozdravu
Ratíškovic z transpa−
rentu. Mávám až se
zpožděním, v duchu se
omlouvám a následně
prosím svatého Kryšto−
fa o ochranu posádky
letadla až do Prahy.
Všichni jsme bohat−
ší o spoustu prožitého.
Počasí je nádherné, a tak nám zpo−
čátku moc nevadí delší čekání při
odchodu mas věřících z letiště. Ko−
nečně odcházíme po dálnici asi 5 km

po zelenému značení až k parkovišti
našich autobusů. Některé z našich
zralejších poutníků ochotně odvezla
v autech policie až k autobusu. Bylo

se František stal žákem
Matiční české reálky
v Hodoníně, s poznám−
kou v seznamu žáků −
Král František, z Pru−
šánek, v Ratíškovicích.
(Později to dotáhnul až
na ředitele Dívčí měš−
ťanské školy v Hodo−
níně, stojící na místě
bývalého domečku, rodného místa
T. G. Masaryka.)
Ladislav se vyučil krejčím. V roce
1920 se oženil s Marií Bělochovou,
dcerou Josefa Bělocha, narozenou
1896 v Ratíškovicích. Byli sezdáni
farářem Josefem Celým a svateb−
ními svědky se stali Jan Kotásek,
domkař v Ratíškovicích, a Josef Pří−
kaský, hajný v Roztrhánkách. (Se−
strou hajného byla Terezie, zvaná
Roztrhánská, provdaná Koplíková.
Ta se rovněž odstěhovala i s dítětem
v roce 1905 za manželem do Ame−
riky, do Johnson City.)
Také on hledal cestu úniku z ne−
zaměstnanosti a jako jiní i on si po−
žádal o vystěhování. Měl oporu
v Janu Dekařovi ze Séčky, který se
již v první vlně roku 1913 odstěho−
val do města Toleda ve státě Ohio,
jehož manželka, rovněž Bělochová,
byla Královou švagrovou. Zaručil se
za Ludvíka americkým úřadům –
v pravý čas, protože v roce 1924 byl
v Americe přijat „Zákon o národ−
nostním původu“, prudce omezující
počet přistěhovalců, mezi jiným i ze
slovanských zemí.
Ladislav Král nemeškal. Když se
mu v roce 1922 narodil syn Ludvík,
nechal ženu s dítětem doma a ode−
jel. V Americe to však neměl lehké.

John Král

In memoriam

V

pondělí 10. srpna 2009 zemřel
ve věku 80 let v americké At−
lantě, stát Georgia, známý ra−
tíškovický rodák Jan Král. Paní Vi−
vien, manželka zesnulého, ve svém
smutečním oznámení píše: „John byl
hrdý americký vlastenec, ale vždy
zdůrazňoval, že je rodilý Čech a Čes−
kou republiku považoval za svůj do−
mov. Při ukládání rakve do hrobu
byla hrána česká smuteční skladba.“
Přibližme čtenářům Ratíškovického
zvonu alespoň zkrácenou verzi osudu
rodiny Králů, jak jej ve své knize
„Ratíškovické vystěhovalectví do
Ameriky“ popsal PhDr. Miroslav
Dekař:
Rod Ladislava Krále
Rod Králů pochází z Kostic, odkud
se později přestěhoval do Prušánek.
Pavel Král, narozený v roce 1860
v Prušánkách, byl manželským sy−
nem čtvrtníka – čtvrtláníka. Jeho
otec se jmenoval rovněž Pavel.
Pavel Král měl dva syny, Fran−
tiška a Ladislava. Důvody, proč se
Pavel z Prušánek odstěhoval do Ra−
tíškovic, neznáme. V oddacím listě
je již veden jako tovární dělník. Syn
František se ještě narodil v Prušán−
kách, Ladislav v roce 1890 už v Ra−
tíškovicích, na čísle 118. V roce 1896
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

to milé gesto. V pondělí většina z nás
sleduje v médiích další den pobytu
Svatého otce, kdy navštěvuje Starou
Boleslav a znovu Prahu. K večeru
pak sundávají bratři Mackovi z fary
obě vlajky, poněvadž letadlo s pape−
žem opustilo naši republiku a vrací
se do Vatikánu. Vyvěšují vlajku obec−
ní, protože se v Ratíškovicích přibli−
žují hody. Náš kostel sv. Cyrila a Me−
toděje slaví své 152. narozeniny
4. října 2009 stejně jako náš pan fa−
rář Jiří Čekal, ale ten má o devade−
sát let méně. Blahopřejeme oběma.
První neděli v říjnu nás tak čeká
další liturgická slavnost, a to hodová.
Díky Bohu za všechny tyto dary.
Marie Bardúnová

Pracoval kde se dalo, především
jako sezónní dělník. Nebyl sám. Ve
stejné době se do Toleda odstěho−
valo více lidí z Moravského Slo−
vácka. Z Kněždubu, Hroznové Lhoty
a vůbec z celého Strážnicka.
Proč do Toleda, přístavního města
na obrovském Erijském jezeře,
které od roku 1825 prokopaný ka−
nál spojoval nejen s Buffalem, New
Yorkem i s jinými americkými a ka−
nadskými městy – ovšem přes
území Kanady, Řeku sv. Vavřince
i Atlantský oceán?
Podle Národního Kalendáře „Ame−
rikán“ z roku 1915, vydávaného
v Chicagu, se rodila první česká část
Toleda již v době války Severu proti
Jihu, a někteří čeští přistěhovalci
se jako dobrovolníci účastnili této
války na straně Unie. Na přelomu
19. a 20. století město mělo již ko−
lem 185 000 obyvatel, v němž žilo
asi 300 Čechů. Do něj se stěhovali
především z nedalekého Clevelandu,
protože Toledo poskytovalo lepší
možnost zaměstnání. V letním ob−
dobí na okolních farmách, v zimě
pomocné práce v různých rychle ros−
toucích továrnách. Byl to čas převahy
Moravanů nad českým etnikem, se
svými známými klady i zápory. Brzy
se dostávali do konfliktu tzv. svobo−
domyslní − ti, kteří nebyli věřícími,
s těmi z Moravského Slovácka, orto−
doxními katolíky. Svobodomyslní si
založili již v roce 1909 „Tělocvičnou
jednotu Sokol Moravan“, a v roce
1911 spolek, nazvaný „Toledo“. Ka−
tolíci si tam vybudovali svůj kostel
a odsuzovali lidi, kteří do něj necho−
dili a neúčastnili se ani různých cír−
kevních slavností, naopak svobodo−
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myslné katolíky odsuzovali, že je
nezajímá vlastenectví a účast na
spolkovém životě.
Do takto ideově rozděleného To−
leda v rámci českého etnika při−
chází na pozvání Jana Dekaře Ladi−
slav Král. V prvních letech jej tyto
spory nezajímaly, dřel a dřel, aby
mohl nashromáždit peníze na cestu
domů a přivézt si svou rodinu. To se
mu podařilo.
V roce 1928, po šesti letech dřiny
a odloučení od své rodiny přijíždí
nazpět do Ratíškovic. Když se k ro−
dině vracel, prozíravě si ponechal
americké občanství. Mezitím syn Lud−
vík již začínal chodit do školy a žena
Marie se ptala, co bude dál? Kolísal,
nevěděl, zda zůstat či se vrátit.
Rok nato mu žena porodila dvoj−
čata, Marii a Jana, děvčátko však
krátce po porodu umírá. Zůstali dva
synové. Rozhodnutí za něho vyko−
nala nastalá světová hospodářská
krize. Desetimilionové řady neza−
městnaných na celém světě. Ani
Ratíškovicím se tyto události nevy−
hnuly. Nebyla práce. Vyřídil ženě do−
klady na cestu do Ameriky, rád, že
si ponechal své americké občanství!
Vracel se sice do nejistého, ale dů−
věřoval své schopnosti se prosadit.
Odejel napřed sám, aby v Toledu vše
připravil.
V newyorském Ellis Islandu je
očekával, vlakem odvezl do Toleda.
Podnájem – nic moc, práce jakbys−
met. Dřeli bídu s nouzí. Pro komu−
nální služby města se žádné práce
neštítil. Poznali jej a on je. Zapojil
se do činnosti ve spolku „Toledo“,
organizoval různá setkávání kra−
janů, taneční zábavy. Zvolili ho
dokonce předsedou spolku. Tato
činnost neušla pozornosti úřadů,
poskytovali mu již více pracovních
příležitostí. V roce 1934 je již z nej−
horšího venku, může si dokonce za−
koupit ojetý automobil. Mezitím do
rodiny přibyl další člen – syn Frank
(František.)
Ale to se již blíží světová válka.
Obě strany válečného konfliktu jak
hitlerovské Německo, tak Velká Bri−
tanie a Sovětský svaz mohou Ame−
riku potřebovat, její válečnou výstroj,
zbraně, lodě, sloužící k přepravě
materiálu. Je si vědoma své ceny.
Takticky vyčkává, na čí stranu se
přiklonit. Nejsilnější je v USA etni−
kum německé, které usiluje aspoň
o americkou neutralitu… Rozhodl až
Pearl Harbor v prosinci roku 1941.
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Toledo se svou strategickou po−
zicí přístavního města u Erijského
jezera a mnoha doky, vybavenými
k výrobě nových lodí, je připraveno
Evropě všechno dodávat, může na
tom jedině vydělat. Válčící země se
musí zadlužovat. V Americe nastala
konjunktura, čas nezaměstnanosti
minul. I Ladislav Král a jeho žena
konečně dostávají stálé zaměstnání
v docích při stavbě jednoho ledo−
borce. Utrpení Evropy přináší vý−
hody a zisk americkým kapitalistům
i americkým pracujícím. Americká
vláda si svou Smlouvou o půjčce
a pronájmu s vládami, bojujícími
proti fašismu, zajistila efektivní vy−
užití své obrovské výrobní kapacity.
Věděli jedno. Mají−li mít jejich děti
v budoucnosti lepší život, musí řádně
studovat a získat co nejvyšší vzdě−
lání. Jiná cesta nahoru nevede.
Štěstí jim do určité míry přálo. Tím,
že pracovali v docích, se částečně se−
známili s postavením námořnictva
v celém politickém a zbrojním sys−
tému Spojených států amerických,
možnostmi sociálního zabezpečení
jejich příslušníků. Mohli začít uva−
žovat o budoucnosti svých dětí, po−
skytnout jim vzdělání. To nebylo za−
darmo. Tento svůj úkol splnili. Když
Ladislav Král v Toledu v roce 1960
umírá, může se s klidem podívat
nazpět. Svůj nejdůležitější životní
úkol splnil: zabezpečil rodinu, dětem
otevřel cestu ke vzdělání. Ostatní
záleželo již jen na nich. Jeho žena
Marie umírá v roce 1972. Oba jsou
pochováni v Toledu. A co jejich děti?
Nejstarší syn Ludvík zakončil
střední školu s maturitou. Nejprve
pracoval v dílně jako automechanik,
ale po vypuknutí války s Japonskem
v prosinci roku 1941 se přihlásil
k válečnému námořnictvu a tomu
zůstal věrný až do své smrti. Jako
profesionální důstojník námořnictva

se celý život brouzdal v různých
mořích − čtyřicet let, až do důchodu.
Stal se nositelem mnoha americ−
kých vyznamenání. Oženil se s Ame−
ričankou, s níž měl sedm dětí. Šest
z nich absolvovalo vyšší školu. Jeho
rodina žije ve státě Virginia, ve městě
Springfield, kde v roce 2002 zemřel.
Pohřební obřad se uskutečnil na ná−
rodním hřbitově v Arlingtonu.
Mladší syn Jan − John navštěvo−
val základní školu v Toledu (Bir−
mingham Elementary), maturoval
na střední škole Waite High School.
Po vypuknutí korejské války v roce
1950 sloužil rovněž dvanáct let u vá−
lečného námořnictva, pak odešel do
civilního života jako válečný veterán.
Při zaměstnání vystudoval Univer−
sity of Toledo (Ohio), kde získal titul
inženýra.
Mezitím se v Toledu oženil, ale
manželství se mu nevydařilo. Jeho
žena neunesla tíhu neustálého od−
loučení a rozvedli se. Z něj měl syna
Gregoryho. Poté, co John odešel
z armády, pracoval v závodě na te−
kutá hnojiva, později se odstěhoval
do Atlanty, kde dvaadvacet let pů−
sobil jako projektant v papírně. Zde
se podruhé oženil s Vivien, pochá−
zející ze starého anglického rodu
z Buxtonu, s níž má dvě děti − Holly
a Natalii. Jedna pracuje jako místo−
předsedkyně jednoho odboru admi−
nistrativy v Atlantě, druhá jako
ředitelka zemědělského odboru
v Atlantě.
Co k životu Jana Krále dodat? Je
charakterizován nezměrnou láskou
k Ratíškovicím, místu svého naro−
zení, a ke své rodině.
John Král navštívil Ratíškovice
v letech 1964, 1972, 1991, 1992,
1994, 1995, 1999, někdy s bratrem
Ludvíkem, někdy s ženou Vivien.
V roce 1995 přijel se synem z prv−
ního manželství – Gregorym, slouží−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

Mykologie

cím u zvláštní policejní protiteroris−
tické jednotky na Miami. Navštívili
mne v Plzni. Při té příležitosti jsem
s vedením plzeňské radnice a vede−
ním plzeňské policie připravil be−
sedu o způsobech činnosti takové jed−
notky v Americe. Beseda proběhla na
radnici. Po ní jsme se několika auty
přemístili na známou plzeňskou
střelnici v Lobzích. Plzeňští poli−
cisté si totiž chtěli prověřit mistrov−
ství Gregoryho přímo v terénu,
v palbě na cíl z více druhů zbraní.
Vyzkoušeli a na místě mu vzdali čest.
Uznali jej za profesionála ve svém
oboru.
Nyní si již John užívá důchodu.
Život tráví nedaleko Atlanty ve svém
domě s velkou zahradou a občas

jezdí na svou chatu, kterou si vlast−
níma rukama vybudoval. Jeho dal−
ším koníčkem je výroba dřevěného
nábytku. Miluje slovácké písničky
a slováckou dechovku. Na jeho žá−
dost jsem mu sehnal harmoniku –
heligonku, na kterou pro potěchu
sobě i svým dvěma vnoučatům vy−
hrává české písničky. Neopomene na−
vštěvovat kulturní akce, na kterých
vystupuje někdo z Ratíškovic, jako
tomu bylo i v případě předvádění ra−
tíškovických škrabaných velikonoč−
ních vajíček v galerii ve Winston
Salemu v Severní Virginii Kateřinou
Šlahunkovou – Gasnárkovou.
Nejmladší syn Ladislava Krále –
Frank, vystudoval rovněž vyšší
školu, rovněž jako námořník strávil

na moři osm let. Vlastní titul inže−
nýra, bydlí v Michiganu, má dvě děti,
obě vystudovaly vyšší školu.
Co na závěr zbývá dodat?: Jan
Dekař, patron rodiny Králů, se ke
konci svého života z Toleda odstěho−
val. Kam? No přece do Bingham−
tonu, mezi své. Zde i zemřel a je po−
chován.
Tak obě rodiny − rodina Zemkova
i Králova, spjaty svými kořeny s obcí
Ratíškovice a prací v americké ar−
mádě − ať již kratší či delší dobu −
prokázaly, že člověk Moravského
Slovácka, má−li k tomu příležitost,
dokáže i v cizině, v neustálém boji
o svou existenci prostřednictvím
svého permanentního vzdělávání
a usilovné práce dobře obstát.

Splněné přání

V

íc jak třicet let jsem měl tajné
i toužebné přání. To začalo
v září roku 1978, když přivezla
asistentka brněnské mykologické po−
radny paní Květoslava Koncerová na
naši první výstavu hub raritu. Byla
ze Žitného ostrova ze Štúrova na Slo−
vensku od pana Fütó a měla dlouhý
a poetický název mnohokrčka dír−
kovaná (Myriostma coliforme). Pa−
tří mezi břichatky a dělá čest svému
jménu. Břichatky, to jsou všelijaké
pýchavky, pestřce, takové ty koule
a kuličky a hvězdovky, jak říkala
jedna paní na výstavě, ta kvítečka.
A ty hvězdovky mají jen jedno ústí,
jednu dírku a jsou na jedné stopce,
jednom krčku. Právě už zmiňovaná
houba má těch krčků víc a dírek také
a podle toho byla tak pojmenována.
Tradovalo se, že ji kdysi u Hodo−
nína našli v roce 1963, ale postupem
času to byla už jenom vzpomínka
a přání. V létě letošního roku bylo
u základní školy vybudováno dětské
hřiště s názvem „Tomův park“
a právě tam si o prázdninách chodil
hrávat s mladším bratrem pod do−
hledem dědečka či babičky sedmi−
letý Antonín Vincenc z Radějova.
Klučina se zajímá o přírodu a houby
a nedaleko hřiště našel něco, co ho
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

zaujalo a o čem byl pře−
svědčený, že je to houba.
S dědečkem Jiřím se
zdravíme a ten přišel
i s kluky a houbou
o radu. Jak jsem houbu
spatřil, spadla mně bra−
da, tep vyskočil na 150,
otevřel jsem ústa, dva−
krát polkl naprázdno
a zeptal se: „Kdes to na−
šel?“ Po zjištění kde,
jsem jim vysvětlil, o co
jde, poslal pár SMS, pro−
tože novináři vždycky ří−
kají“: „Pane Koplík, dej−
te vědět, když něco bude!“
A z Tonika i z houby byly
mediální hvězdy. Já jsem měl spl−
něný sen a Ratíškovice se opět do−
staly do podvědomí lidí v dobrém
slova smyslu.
Byl jsem rád, že jsem ji dostal na
naši výstavu a houba skončí v her−
báři Moravského Masarykova zem−
ského muzea v Brně. Tato houba si
dlouho drží tvar i barvu, je tuhá
a na naší výstavě málokdy chybí,
protože ty původní od paní Konce−
rové opatruji do dneška. Jednu
kdysi dostala nebo si jí vybrala paní
učitelka Alena Šupálková do hodiny

výtvarné výchovy a jedna z mož−
ností je, že se spóry, semínka do−
stala na hřiště ze školy. I když
u školy roste i vzácná hvězdovka tu−
hová či hadovka valčická.
Červená kniha ČR z roku 2006
uvádí pro naši republiku tři lokality
výskytu − u Pohořelic 1960, v okolí
Hodonína 1963 a Křivoklátsko 1996,
takže jsme čtvrtí. O tom, že jde
o vzácnost, svědčí třeba to, že ji na
Slovensku vydali na známkovém
aršíku.
Václav Koplík
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Tři premiéry
O
d středy 23. září vyhlásil Český
hydrometeorologický ústav pro
Jihomoravský kraj nebezpečí
požáru v důsledku dlouhotrvajícího
sucha a od února bylo domluveno,
že termín XXIX. výstavy hub bude
od 26. do 28. září. Plakáty už visely,
média to také publikovala, a tak po
citaci sovětského maršála Suvorova
„Za námi Moskva, ustoupit není
kam“ se ratíškovičtí houbaři, my−
kologové amatéři, vydali do přírody.
Ve čtvrtek na Vysočinu − do Pelhři−
mova, kde nás náš rodák Franta
Ježek povodil po místech, kde jsme
sbírali „do kostu“ i na výstavu. Ve
čtvrtek večer se uspořádaly stoly
a nachystaly ubrusy a v pátek hurá
do Dúbravy a na Radějov.
Odpoledne přijel odborný garant
výstavy Alois Vágner z Brna a za−
čalo se třídit, určovat a popisovat. Při
tom Anička Prčíková a její kama−
rádka z Uh. Hradiště Věrka Gajdo−
šová připravovaly panely s novoro−
čenkami a nádherně zdobily stoly.
To pokračovalo i v sobotu dopoledne
a v poledne již přivítal návštěvníky

představitel místních houbařů, po−
zdravil je místostarosta Radim
Šťastný (starosta si doma léčil bola−
vou, operovanou nohu), slovo dostal
Alois Vágner a otec Jiří Čekal pro−
vedl požehnání a začal i „Živijó“.
Pro pořadatele byla sobota jak
z oblasti snů. Za čtyři hodiny vydali
370 sčítacích lístků!!! Každou mi−
nutu minimálně jeden návštěvník!
A utkvěla mně jedna věta: „Ty, aj
ratiškovijáka sem tam potkal“. Me−
zitím přivezla vzorky i paní sta−
strana 16

rostka z Po−
pudinských
Močidlan
Dana Žúrko−
vá, přátelé
z Dubňan
a paní sená−
torka − vášni−
vá houbařka
Alena Ven−
hodová, přivezla „to nejlepší z hru−
šek“. Už potmě přijeli nadšenci
z Vacenovic a od Osvětimanské pře−
hrady přivezli další rarity.
V neděli ráno jsme střídali my−
šlenky na poutníky v Tuřanech s rea−
litou na sále. Návštěvníků – i kolařů
a bruslařů přibývalo, stejně jako
exponátů. Byly od kamarádů z Niv−
nice i ze Salaše u Velehradu. Za tu
neděli pětistovka sčítacích lístků
změnila majitele a Alois Vágner také
pilně určoval úlovky. S napětím oče−
kávané pondělí bylo nakonec slušné.
Minimál−ně 130 lidí i položek na
stolech přibylo. Návštěvníci mohli vi−
dět u nás poprvé housenici cizopas−
nou, lošák pleťový a hvězdovku vla−
sohlavou, podruhé hřib
cizopasný i hřib rubí−
nový a pozornost bu−
dila i mnohokrčka
dírkovaná, hřib Fecht−
nerův, běločechratka
obrovská či velká pý−
chavka. A zájem byl
i o houby z pravěku.
Během výstavy
bylo vystaveno 229
druhů; pro zajímavost
vloni i předloni shod−
ně 231. Jenom ódy se
pěly na vihorlatské,
Kadenkovy a Lapko−raťkovské spe−
ciality a vzpomínalo se na kuchař−
ské umění paní učitelky Dáši Pří−
kaské. Zpívalo se i v pondělí, když
Robky ze Séčky vinšovaly Václavům
i Michalovi.
Takže pořadatelé a kamarádi
díky, obdiv a úcta Vám všem. Bylo
to vlastně pět dní v kuse obětova−
ných pro dary lesa a hlavně pro lidi.
Poděkování patří Pekařství pana
Petra Příkaského, obecnímu úřadu,
panu řediteli školy a rodině Michala

Příkaského za mnohokrát poskytnu−
tou péči o garanta výstavy. A ratiš−
kovijáci, ti kteří přišli, chválili a ten
zbytek?
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Listopadový

Jazz

P

o sedmi letech se na letošním
ratíškovickém podzimním
jazzování opět objeví ame−
rický jazzový zpěvák Andrew Lee
Davison s osvědčeným hudebním
seskupením FUT = František
Uhlíř Team, a to pro nás v tra−
dičním složení: František Uhlíř
(kontrabas), Adam Tvrdý (kyta−
ra) a Jaromír Helešic (bicí). Mi−
lovníky tohoto okrajového žánru
rádi uvítáme v sobotu 17. 11. 2009
v 19.30 h v ratíškovickém kině.
Radim Šťastný
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

Region

které již více než 2 roky
vede Ing. Eva Kremlová.
Letošní Trh produktů
a řemesel se dle názorů
návštěvníků i účinkují−
cích velmi vydařil, počasí
nám všem přálo a kdo
jsme letos zavítali v neděli
na zámek, určitě jsme ne−
litovali a prožili krásný
a příjemný slunný den.
Touto cestou bych ráda poděko−
vala všem výše uvedeným řemeslní−
kům, že se věnují těm řemeslům,
a účinkujícím za jejich bezvadné vy−
stoupení.

Trh produktů a řemesel
Milotice 20. 9. 2009

D

ne 20. 9. 2009 se v areálu zám−
ku v Miloticích konal již VII.
Trh tradičních produktů a ře−
mesel. Za naši obec Ratíškovice své
ukázky tradičních řemesel přijely
předvést paní Terezie Pištěková,
Kateřina Gasnárková a Irena Hara−
miová se svými krásně škrabanými
vajíčky. Paní Žofie Klimešová a Anna
Kratochvílová přinesly ukázat slo−
vácké výšivky, na kterých v prů−
běhu trhu také pracovaly. V dalším
stánku se prezentovaly Jana Tom−
čalová ml. se zvonečky zdobenými
ubrouskovou technikou a Nicola Ha−
ramiová s korálkovými stromečky.
Nechyběly ani tradiční perníčky paní
Jiřiny Ždánské. Dlouhé fronty hla−
dových návštěvníků se táhly před
stánkem paní Ireny Norkové s „ra−
tiškovickýma latama“.
Na své si přišly většinou ženy
a dívky před stánkem Šárky Koplí−
kové, Mileny Gajdíkové a Evy Schil−

Podruhé
Letošního VII. ročníku trhů
Mikroregionu jsme se zúčastnily
již podruhé. Letošním trhům
přálo krásné počasí a také nás
opětovně nadchla atmosféra,
a jsme velmi rády, že i my mů−
žeme reprezentovat Ratíškovice.
Vystavovaly jsme zde svoje vý−
robky, což je především bižuterie,
drátované šperky a ostatní vý−
robky z drátu, obrázky vytvo−
řené pomocí techniky decoupage
a mnoho dalšího. Také jsme měly
tvořivé kurzy pro děti, o které byl
mimochodem velký zájem nejen
z řad dětí, ale i spousta dospě−
lých neodolala si něco z korálků
a drátů vyrobit.
Doufáme, že i příští trhy bu−
deme mít tu čest reprezentovat
Ratíškovice.
Eva Schüllerová, Šárka
Koplíková, Milena Gajdíková
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lerové. Mohly si zde prohlédnout, ale
i nakoupit jejich originální šperky.
Děti i dospělí měli možnost vyzkou−
šet si vlastnoručně šperky vyrobit.
Maňáskový soubor Beruška pod ve−
dením paní Františky Kristové si
připravil pro děti pohádku, která jim
zpestřila nedělní odpoledne.
Hasičkou službu za−
štiťovali manželé Tomča−
lovi se svými kolegy ze
Sboru dobrovolných ha−
sičů. Zdravotnickou služ−
bu měly pod patronátem
paní Jaroslava Toma−
nová a Marie Kordulová.
V odpolední hlavním
programu za obec Ratíš−
kovice vystoupily 3 sou−
bory. Starší i mladší
mažoretky pod vedením
Silvie Koštovalové a Jany
Novákové předvedly
temperamentní skladby
a u návštěvníků měly
velký ohlas. Dále v pro−
gramu vystoupila starší
děvčata ze skupiny R. A.
Dance, a to dvěma ukáz−
kami tance hip−hop se
svojí vedoucí Klárou Fol−
týnovou. Nakonec se
nám předvedly orien−
tální břišní tanečnice,

Za Osvětovou besedu Ratíškovice
Blanka Pokorná

Poděkování za aktivní účast
Rádi bychom na tomto místě podě−
kovali všem, kteří svou aktivní účastí
či ochotným přístupem přispěli k zdár−
nému průběhu již tradičního Trhu
místních produktů a řemesel, který
se uskutečnil 20. září na hlavním
nádvoří zámku Milotice. Konkrétně
vinařům za poskytnutí kvalitních
vzorků do koštu vín, dále maňásko−
vému souboru Beruška, místním ma−
žoretkám, skupině R. A. Dance a ori−

entálním tanečnicím. Stejně jako
všem, kdo předvedli ukázky svých
řemeslných výrobků a tradičních li−
dových produktů. Zapomenout ne−
smíme ani na obětavé místní dobro−
volné hasiče. Těm všem patří velký
dík, protože bez jejich pomoci a při−
činění by Trh neměl tak dobrou úro−
veň a obrovský ohlas u diváků a ná−
vštěvníků, kterých bylo více jak
2 000!

Ing. Josef Uhlík, předseda mikroregionu
Bc. Veronika Svobodová, manažerka Mikroregionu Nový Dvůr
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Výzva obyvatelům
Mikroregionu Nový Dvůr!

V

ážení spoluobčané, přijměte,
prosím, naše pozvání na účast
při aktualizaci Strategického
plánu Mikroregionu Nový Dvůr.
Tento dokument bude v dalším ob−
dobí určovat, jakým směrem se bude
v příštích letech mikroregion ubírat.
K tomu, abychom vytvořili dobrý plán,
potřebujeme znát Váš názor na sou−
časný stav mikroregionu a také Vaše
náměty pro jeho budoucí fungování.

Obracíme se proto na Vás s žádostí
o vyplnění stručného dotazníku
a jeho odevzdání na obecním úřadě,
případně o sdělení dalších připomí−
nek a nápadů pro činnost mikro−
regionu. Termín pro odevzdání je
30. 10. 2009. Těšíme se na Vaše
podněty, které můžete sdělit také
osobně, telefonicky nebo písemně na
níže uvedenou adresu. Za Váš čas
a zájem děkujeme!

Starostové a místostarostové Mikoregionu Nový Dvůr

Anketní otázky
1. Priority v rozvoji mikroregionu
Jaké jsou podle Vás nejdůležitější oblasti, kterými by se měl
mikroregion dále zabývat?

2. Priority v rozvoji obce
Jaké jsou podle Vás nejdůležitější oblasti, kterými by se měla
zabývat Vaše obec?

3. Nabídka občanů pro zlepšení života v obcích
Jak jste ochotni přispět ke zlepšení své obce?

4. Navrhované společné mikroregionální akce
Jaké další společné akce mikroregionu navrhujete?

5. Aktivní zapojení do činnosti mikroregionu
Jakým způsobem byste se mohli zapojit do činnosti mikroregionu?

6. Čeho si nejvíc ceníte z dosavadní činnosti mikroregionu

7. Co Vám chybí v činnosti mikroregionu?

8. Další náměty na společné projekty mikroregionu

Adresa pro zasílání názorů, připomínek a podnětů:
Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.
Masarykovo nám. 39, 697 01 KYJOV
Tel.: 518 610 180, mobil: 774 664 698
e−mail: annacarkova@centrum.cz, www.kyjovske−slovacko.com

Dětská burza
v Ratíškovicích

J

sou to již 4 roky, kdy jsme při−
pravily první dětskou burzu, tro−
chu jsme se obávaly, že se burza
tzv. nechytne, ale letošní, v pořadí
VII. burza byla důkazem, že ma−
minky mají o burzu zájem a doufám,
že si tady již vytvořila tradici.
Burza se koná dvakrát do roka.
Na jaře pod názvem JARO – LÉTO
a na podzim pod názvem PODZIM –
ZIMA, a tomu taky podřizujeme vý−
běr zboží. Na burze můžete koupit
oblečení, obuv, hračky, autosedačky,
kola atd. Můžete zde nakoupit velmi
krásné oblečení za velmi nízké ceny.
Naši burzu navštěvují maminky jak
z blízkého, tak i dalekého okolí, a tak
máme zboží opravdu různorodé.
A jak výběr zboží do burzy pro−
bíhá? Burza se koná vždy jenom dva
dny. Výběr zboží je vždy v pátek,
a to navečer. To proto, aby stihly při−
nést zboží i zaměstnané maminky.
Do burzy bereme jen pěkné a čisté
oblečení. Každá věc je řádně ozna−
čena jak cenou, tak i pořadovým čís−
lem, které při výběru zboží do burzy
prodejce obdrží. Zboží se po výběru
třídí na stejný sortiment, tzn. např.
bundy, kalhoty, boty, hračky atd.
Vždy v sobotu se od brzkého rána
koná prodej zboží. Aktuální čas
výběru a prodeje je vždy řádně uve−
den na letácích, kabelovce a na
www.evullenka.estranky.cz. Od−
poledne se zboží opět třídí pro pře−
dání prodejcům.
Za doby trvání dětské burzy jsme
vystřídaly již několik míst, kde jsme
dětskou burzu pořádaly. Úplně
první burzu jsme měly na budově bý−
valého kina, poté na Orelské bu−
dově a už potřetí jsme burzu měly
na bývalé ZŠ u drogerie. Naše velké
díky patří Osvětové besedě za zapůj−
čení prostorů.
Moje velké poděkování patří mým
spoluzakladatelkám a organizátor−
kám Šárce Koplíkové a Milušce Gaj−
díkové. Musím velmi poděkovat
ochotným maminkám, které mi kaž−
doročně přijdou s dětskou burzou
vypomoct jak při výběru, prodeji, tak
i při třídění zboží.
Holky, všem Vám moc díky.
Eva Schüllerová
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Zájmy

Tradiční setkání

esperantistů

V

e dnech 18.−20. září proběhlo
tradiční setkání dětí esperant−
ského kroužku z Ratíškovic
a dětí z České Třebové. Vzájemné vý−
měny probíhají už od roku 1998.
Kvůli pozdnímu příjezdu dětí jsme
museli změnit páteční odpolední pro−
gram a zbyl nám čas jen na pro−
cházku po Ratíškovicích. V sobotu
jsme se vypravili do Hodonína, do−
poledne jsme strávili v přístavu
a projeli se v loďce po řece Moravě.
Pro naše návštěvníky byla přita−
žlivá i blízkost hranice se Slovenskem,
a proto jsme se prošli po mostě přes

řeku. Počasí nám
přálo, a tak jsme se
ve městě osvěžili
nejen u fontány na
náměstí, ale i v cuk−
rárně zmrzlinou.
Nedělní dopole−
dne jsme strávili ve škole, kde si děti
navzájem ukázaly, co se v esperantu
naučily. A tak se hrály pohádky, zpí−
valy písničky a přednášely básničky.
Pak se děti s chutí pustily do soutě−
žení. Nejprve ve znalostech esperan−
ta, kde si nejlépe vedly Jarka Jurová
a Sára Jaštíková, pak v různých do−

vednostech. V písničkové soutěži se
překvapivě vyznamenali kluci Adam
– Vladimír Dobeš a Pavel Blaha.
Dětem se program i pobyt v rodi−
nách líbil, takže se jim ani nechtělo
odjíždět. A my se už těšíme, až je
v České Třebové navštívíme.
Mgr. Jana Melichárková

Návštěva Prahy
V
e středu 23. září jsme jeli na
vlastivědnou exkurzi do Prahy.
O našem hlavním městě se
učíme ve vlastivědě, a tak jsme si
chtěli prohlédnout nejvýznamnější
památky. Řidič autobusu nás vysa−
dil na Hradčanech. Na Hradčanském
náměstí jsme pozorovali hradní
stráž, jak dokáže bez pohybu stát,
a vyfotili jsme se u ní.
Z prvního nádvoří jsme prošli Ma−
tyášovou bránou na druhé nádvoří,
na kterém nás uprostřed upoutala
Kohlova kašna a v ní spousta mincí.
Nejdůležitější však bylo třetí ná−
dvoří, na kterém stojí chrám sv. Víta.
Obdivovali jsme barevná okna vypl−
něná benátským sklem.
Významným místem v chrámu
sv. Víta je Svatováclavská kaple.
Poté jsme se podívali do hrobky čes−
kých králů. zde jsou pohřbeni Karel
IV., jeho čtyři ženy, Jiří z Poděbrad,
Rudolf II., Ladislav Pohrobek a Vác−
lav II. Ve Zlaté uličce jsme si pro−
hlédli malé domečky, ve kterých žili
řemeslníci a alchymisté.
Sešli jsme z Hradčan na Karlův
most, který se v současné době opra−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

vuje. Našli jsme zde
sochu Bruncvíka,
který se zasloužil
o lva v našem stát−
ním znaku. Na Sta−
roměstském náměstí
jsme pospíchali, pro−
tože se blížila jede−
náctá hodina a čas
střídání apoštolů
na staroměstském
Orloji.
Potom jsme se vydali na Václav−
ské náměstí, abychom si prohlédli
sochu patrona české země – sv. Vá−
clava na koni. Navštívili jsme Ná−
rodní muzeum, hlavně přírodověd−
nou sbírku. Zaujala nás 22 metrů
dlouhá kostra velryby a spousta vy−
cpaných zvířat. Po návštěvě Národ−
ního muzea jsme jeli na Petřín do

zrcadlového bludiště. Tam jsme se
nasmáli, protože zrcadla nám tvo−
řila srandovní postavy.
Nakonec jsme se projeli metrem
na Chodov, nakoupili jsme si a jeli
jsme domů.
Výlet se nám moc líbil, protože
jsme měli krásné počasí a viděli jsme
spoustu významných památek.
Žáci 4.A

Poděkování
Ředitel základní školy srdečně děkuje panu Stanislavu Kadlčíkovi
za nezištný dar v podobě několika kilogramů kvalitního včelího medu
pro děti mateřské i základní školy.
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Voda živá

Pozvánka

očima školáků

na III. ročník

Malého vánočního
jarmarku

V

sobotu 5. září se v prosto−
rách výstavních sálů Masa−
rykova muzea v Hodoníně
konalo zábavné odpoledne pro
děti, jako poděkování za jejich
účast v soutěži Voda živá očima
školáků. Organizátorům se sešlo
téměř dva a půl tisíce obrázků
z dvanácti základních škol. Do
finále projektu VaKu a Masary−
kova muzea a pod záštitou mís−
tostarostky ing. arch. Mileny
Grauové se probojovalo 58 obráz−
ků, jejichž ústředním tématem
byla právě voda. Těší nás, že do to−
hoto finále byli vybráni se svými vý−
kresy i čtyři žáci naší školy: Jana
Chovancová z 6.A, Radek Belanec

s dílničkou
v sobotu 5. 12. 2009
od 13.00 do 17.00 hodin,
v neděli 6. 12. 2009
od 9.00 do 17.00 hodin
v prostorách bývalé ZŠ
v Ratíškovicích u drogerie.

z 5.A, Ondřej Ilčík z 3.A a Kamila
Gajdíková z 2.A. Děti byly odmě−
něny věcnými dary a upomínko−
vými předměty.

Osobnost

Magda Kristová

„

M

Vzpomínka
na Hynka Bařinu

ějte je rádi skrze jejich úřad“,
psal svatý apoštol Pavel Říma−
nům a myslel tím rabíny, kně−
ze. Těmito slovy uváděl do úřadu
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prezidenta Václava Havla
i pan kardinál František
Tomášek. A tato slova mě
napadají i při vzpomínce
na člověka, kterého jsme
14. srpna 2009 doprová−
zeli na jeho poslední ces−
tě. Dvacet roků byl pan
Hynek Bařina představi−
telem obce − předsedou
MNV, když předtím osm
let vykonával funkci ta−
jemníka, a to je důvod,
proč si jej připomenout.
Světlo světa spatřil
„navrch uličky“ 25. listo−
padu roku 1922 v rodině
horníka Ignáce Bařiny
jako třetí ze čtyř dětí.
Když mu bylo osm let, tak
rodina ztratila maminku
Františku, za svobodna Šupovou,
a tak mládí nebylo vůbec jednodu−
ché. Je s podivem, a bylo to i díky
nadání, intelektu, že mohl absolvo−

Vánoční jarmark bude spojený
s tvořivou dílničkou, kde si mů−
žete spolu s dětmi vyrobit např.
vánoční aranžmá, vyzkoušet si
zdobení perníčků a spoustu dal−
šího. Pro děti bude připravena Je−
žíškova pošta.

vat měšťanku a pak i obchodní aka−
demii. Mimochodem, pamětníci si
určitě vybaví jeho úhledné písmo,
protože tehdy se ještě vyučoval
školní předmět krasopis. Bylo to
v době II. světové války, když byl,
stejně jako mnoho dalších mladých
lidí, nasazen do Německa na nu−
cené práce. Před jejím koncem
i s kamarádem utekli a šťastně se
dostali přes bojovou linii.
Podle kalendáře slavily svátek
Lidušky, když 16. září roku 1947
vyšel z ratíškovského kostela s Žofií
Nesvadbovou, se kterou žil více jak
padesát let, a s láskou vychovávali
syny Hynka a Josefa a děvčata Žofii
a Annu.
V mládí byl sportovcem, nosil dres
fotbalového Baníku a fotbalu zůstal
věrný i jako fanoušek. Zdědil po
předcích i lásku k půdě, bylo mu té−
měř osmdesát, když ještě obdělával
záhumenku a zahrádku. Pak se věk
přece jen projevoval a musel ze svých
aktivit slevit a rodina mu jeho péči
začala vracet.
Nikdy nebyla jednoduchá práce
s lidmi a není ani dnes a už naši sta−
řečci říkávali „nejhorší je práca s lid−
ma“. A tak pane Hynku Bařino, díky
za práci s lidmi, za všechno co jste
pro Ratíškovice udělal dobrého. Čest
Vaší památce.
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

Senioři

Hostem
na dobrém večírku

Marta Kordulová, kronikářka obce
a přidává sa aj ratiškovské očko Maruna Bardúnová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2009

Folklor

P

řed pár lety jsem byla pozvána
na výroční schůzi našich zdra−
votně postižených občanů. Se
začátkem letošního podzimu jsem
dostala také originální pozvánku.
Byla na společenský večírek ratiš−
kovského Klubu seniorů, který patří
k Osvětové besedě Obecního úřadu.
Nešlo nejít. Řekla jsem si totiž, že si
i o tomto společenství a jejich večírku
udělám obrázek a potom ho „nama−
luju“ do ratiškovskej kroniky.
Byla pozvána i moje fotografka
Maruna Bardúnová, která mně utvo−
řila spolu s tancováním v programu
večírku výbornú DVOJKU.
Nejprve rám obrázku. Seniorklub
má 189 členů, sedum z nich tvoří
výbor, jedenáct je důvěrnic, v čele
všech je zpěvák Mužáků František
Kordula. Je s nimi možné jet do di−
vadla, do termálů, na zájezd, jít na
večírek − dat sa tak „do společen−
ského od paty až k hlavě“, zatanco−
vat si, něco vyhrát v tombole, dostat
při jubileu kytičku a s radosťú po−
tom s ostatníma slavit. Povinnost −
za rok sa platí sto korun.
Rám je hotový. A teď obrázek.
Večírek byl ve středu 23. září od
17 hodin v sále hospody „U Letochů“
ve Vacenovicích. S nama dvěma je
sto dvacet sedum účastníků. Na ve−
čírek jsme s Marunú mohly přijet až
na 20. hodinu. Můj první dojem?
VESELO, vůně, načesané hlavy, ob−

leky, halenky, kostýmky − jak na
svatbě! Dala jsem se do dalšího po−
zorování a hned zároveň aj do tanco−
vání. A Maruna sa dala do práce také.
Fotografovat totiž bylo co. (A ONA?
...aj ináč tam slúžila enom k dobrému.)
Zpátky k obrázku malování.
Jubilanti dostali růžový karafiát
– „svojú něžnosťú“ pasoval každému
z nich. Odjakživa, vždycky a všude
stejně oblíbená tombola. (A byly v ní
hodně dobré věci.) Každú chvílu tan−
cování, sólo, tancování při Grufí−
koch z Vacenovic... Tak, jak před lety
na vzpomínané „výročce“ v sále ha−
sičské zbrojnice. (Jen s rozdílem, že
u muzikantských manželů nebylo
čerstvě děťátko a náš starosta tehdy
neměl nohu v sádře, jak má teď.)
Děkujeme s Marunú za pozvání.
Děkujeme za večeřu a zákusky. Bylo
nám s Vama jak na dobrej svatbě,
z kerej sa naprosto nechce dom – to
použiju jako tečku a obrázku doma−
lování.

Lázeňský výlet
V

e dnech 18.−20. 9.
2009 se Dětský folk−
lorní soubor Ratíš−
kovice a cimbálové mu−
ziky Náklo z Ratíškovic
a Cangla z Hovoran zú−
častnily mezinárodního
folklorního festivalu
v Mariánských a Františ−
kových Lázních. V prů−
běhu těchto festivalových
dnů navštívily lázeňský
komplex AQUAFORUM
ve Františkových Láz−
ních, kde se dětem i ve−
doucím velmi líbilo. Ma−
riánské Lázně jistě všem
učarovaly „zpívající fon−
tánou“, kolonádou a lá−
zeňským parkem. Ochut−
naly jsme i tamní známé
lázeňské prameny.
Pěkná vzpomínka pa−
tří i závěrečnému ve−
čeru, kterého se zúčast−
nily všechny soubory.
Jana Koplíková
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Vzpomínky

O dortech
a o STO letech

V

úterý 6. října by se dožil sta let
ratíškovský cukrář pan Leo−
pold Letocha. Pocházel z hospo−
děnky ve Vacenovicích. V této ro−
dině platilo „Letocha = vaření“. Pan
Leopold byl cukrář. Je dobré se
o něm dozvědět víc − a neškodil by
ani jeho višňový řez k hodovej kávě!
Pan Letocha se vyučil cukrářem
ve Vyškově a pracovat začal v Ma−
ryši Rohatec. Diana Děčín, Figaro
Bratislava, pečivárně Holíč, oplat−
kárně Sereď, Liptovský Hrádek… to
jsou místa, kde mistroval, či byl ře−
ditelem. Platil za velikého odbor−
níka, vysílaného na řízení, nebo za−
vádění něčeho nového. Byl dokonce
žádán do Ameriky… V padesátých
letech „byl odskočen“ u Lignitu, když
na Dole 1. máj dělal naražeče. Ovšem
v roce 1957 byl v Maryši zpět. Moc

ho tam potřebovali. (Zde pak byl plně
platný až do důchodu.)
A jak se u nás v Ratíškovicích pan
Letocha ocitl?! Oženil se s Anežkou
Brhelovou z Bukovan a manželé si
u nás od jistých Američanů koupili
dům. Paní Letochová byla vyučená
prodavačka, což také po celý život
ráda dělala. Na Hebronovém, Bil−
ském, u Ivanů a po mnoho let na
svobodárce Baťovky. Byla veliká za−
hradnice, Sokolka a chodila za „pa−
ničku“. Jistě si ji starší hodně pama−
tují. A jak říká syn Mirek, doma bylo
moc dobře − v pohodě − používá vý−
razu dnešního mládí.
Pro úplnost – Letochovi měli syny
dva. Starší Leopold už bohužel ne−
žije. Byl inženýrem, také velmi
dobře vařil a měli jsme ho tu rádi.
Mladší Mirek se vyučil pro Maryšu

Rohatec cukrovinkářem v Dianě
Děčín. Čtyřicet šest roků v Maryši
pracoval jako předák a svému tať−
kovi dělal a dělá jenom čest. Z Mir−
kova zajímavého vykládání předá−
vám, mimo věci rodinné, i výrazy
jako dražista, kandytář, čokoládov−
ník, ale zároveň i to, že bonboniéra
je „seskupení“ více chutí a že ty ma−
ryšovské byly stejně najlepší.
Soukromé záležitosti cukráře, sran−
disty a muže, který nepil alkohol,
jsou napsány. A nyní se obrátím k ce−
loživotní lásce pana Poldy Letochy −
ke „sladkému pečení“. Dorty, rolády,
košíčky (tyto paní Mařenka Horáč−
ková peče podle strýčka Letochy do−
dnes), řezy a „špička“ řez višňový.
To vše bylo známé nejen po rodině
a v dědině, ale aj v okolí.
Jak mně potvrdila kmotřenka
Soňa Žižlavská, bez dortu pana Le−
tochy se tehdy neobešel jediný ples.
Dort měl zásadně tři vrstvy a zrovna
tak zásadně nebylo použito umělé
barvivo − jen kakao, ořechy či žlout−
ky. Muselo v něm být vždy přimě−
řeně krému, předtím dlouhý čas vy−
šlehávaného. A právě v tomto bylo
hodně z tajemství úspěchu cukráře
pana Leopolda Letochy.

Krajané

Marta Kordulová, ratíškovská kronikářka

V

Poděkování

minulém článku jsem psal o na−
šich pivních vycházkách a úpl−
ně jsem zapomněl napsat, že
jedna z našich nejoblíbenějších hos−
pod je anglická hospoda The Globe.
Není daleko a byla dokonce vyhlá−
šena Fotbalovou hospodou roku
2007. Na pivním lístku najdete přes
80 druhů piv. Dokonce David Beck−
ham hospodu navštívil.
Každoročně chodíme na finále
Ligy mistrů. Protože je tady o se−
dum hodin méň, zápas začíná po
obědě, a proto se musí vždy brat do−
volená. Letošní finále bylo o to zají−
mavější, že pozvání na finále přijal
Staňa Kordula (Kordulík), který
na předměstí Chicaga navštěvuje
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dceru. Na moje pozvání Kordulík od−
pověděl: „Jasné!“.
Protože jsem měl volno, tak sem
si pro Kordulíka zajel. Během půl
hodiny jsme byli zpátky v Chicagu.
První, co Staňa udělal, tak mně vy−
škubl asi čtyři zálistky na mojích
rajčatech a řekl, ať si na to dávám
bacha. Mezitím sa objevil súsed Bill
v dresu MU (Manchester United)
a vyrážáme. V hospodě jsme první.
Pivo sa eště nepodává, ale zato
máme perfektní stůl. Po malej
prohlídce hospody a pivního lístku
Staňa říká: „Paráda!“.
Pletkujeme o fotbale, Rumunech,
no prostě o všeckém. Konečně je
11 a možem obědvat. Na TV začíná

předzápasové šou. Hospoda sa za−
číná rychle plnit. Ochranka rozděluje
fanoušky podle mužstev. Barcelona
dozadu, MU dopředu. Během ho−
diny je narvané. Obsluha kmitá jak
na Bumbesu. Obědváme asi 40 ost−
rých křídel, ať sa při zápasu nezdr−
žujem. Staňa říká: „Člověče, dobré
je to!“
Ke konci zápasu Kordulík vede
s Billem řeč v angličtině a Bill v češ−
tině. Všeckým je dobře a enom
chybí omastit. Já a Staňa bereme
dva krýgle, že prý na Smyk. Pro−
lézáme další dvě hospody a Staňa
jasně prokazuje, že trénink dělá zá−
vodníka. Volám jeho dceři a pro−
síme o odvoz.
Lúčíme sa a já děkuju za návště−
vu. Staňa má určitě zážitek a já su
rád, že budú na Smyku dva krásné
Carlsberg půlitry. Nevím, esli mně
ukápla slza, ale u takového borca,
jak je Staňa, sa néni za co stydět.
Staňo, děkuju!
A good luck všeckým v Ratíškovi−
cích!
Dan
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Skauti

Výstup na Velkou Javořinu
(970 m.n.m.)

T

uto akci uspořádal Klub přátel
skautingu (KPS) při Junáku Ra−
tíškovice na počest své pětileté
existence a 40. výročí založení stře−
diska a zúčastnilo se jí přes 30 lidí
z toho10 dětí. Na místo srazu ve Vá−
penkách jsme se všichni dopravili
auty (až na Hada − ten si jako roz−
cvičku před výstupem střihl 50 km
na kole).
Krátce po desáté vyrážíme po
modré na cestu, která díky krás−
nému počasí, družnému hovoru a ob−
časným přestávkám na koštování
vzorků a hašení žízně ubíhá překva−
pivě rychle. Něco po dvanácté dosa−
hujeme vrcholu, bohužel rozděleni
na dvě skupiny. Zdatnější a netrpě−
liví se vydali po schodech, ostatní šli
po cestě. To ovšem nemohlo narušit
tu nádheru, kterou nám nabídl
krásný výhled do kraje v tento
vskutku vydařený a slunečný den.
Po řádné svačince a odpočinku se
vydáváme na obhlídku okolí, při
které nás zaujal pomník Jaroslava
Vavrouška (bývalý ministr federální
vlády, který tragicky zemřel) a pa−
mátník Československého přátel−
ství, který prorokuje, že v roce 2018
se Česko a Slovensko opět spojí v je−
den stát. Tož uvidíme za devět roků!
Další a hlavní dominantou vrcholu
je mohutný vysílač, který svým zje−
vem připomíná kosmickou raketu
a stojí zde již od 50. let. Naší pozor−
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nosti nemohla také uniknout Holu−
byho chata, kterou jsme rovněž
navštívili. Zde se k naší výpravě při−
pojuje nejmladší účastník akce − Jiří
Šťastný nejml. (věk 3 měsíce) v do−
provodu svých rodičů, strýčka a bra−
trance.
I když se nám tu moc líbí a ke spo−
kojenosti nám vlastně nic nechybí
„hodina pokročila“ a je potřeba vrá−
tit se do údolí. Úmyslně jsme šli jinu−
dy, ať nechodíme tou samou cestou,
že? To jsme ovšem netušili, že cesta
se zanedlouho změní v (naštěstí vy−
schlé) koryto potoka. Po několika
peripetiích zdoláváme i tuto pře−
kážku a kolem páté se ocitáme poně−
kud překvapeně opět v Rekreačním
středisku Vápenky − naší základně.
Následovala vydatná večeře, po níž
se k naší výpravě připojují ještě dva
opozdilí turisti Žoch a jeho kamoš
Zdeňa, kteří šli pěšky už od soboty
od Mikulčina vrchu. Pak se náš kon−
tingent dělí na ty, co jedou domů
a co přespávají v pěkných a dobře
vybavených chatkách. Po dni plném
zážitků jsme si měli stále co vyklá−
dat, což někteří účastníci zájezdu či−
nili až do brzkých ranních hodin.
Ráno se opět zbytek naší výpravy
štěpí − tentokrát na ty, co jedou domů
autem, a na kolaře. Cesta na kole
nádhernou krajinou zalitou sluncem
neměla chybu! Babí léto budiž po−
chváleno.

Tento zápis by nebyl úplný, kdy−
bych nevzpomněl hrdinských činů
Šakalových, díky nimž se stal jedno−
značným „hrdinou dne“. Za prvé −
jeho nebojácný postoj (a v zápětí po−
leh) proti bezohlednému motorkáři,
který nás obtěžoval a ohrožoval ne−
jen svou přítomností, ale i rychlou
jízdou na lesní cestě v chráněné kra−
jinné oblasti. Za druhé − jeho zpo−
čátku nedobrovolná koupel v míst−
ním rybníčku (voda tak 14 −15°C)!
Za třetí − všem dětem objednal a za−
platil zmrzlinový pohár jako „hor−
skou prémii“, čímž si definitivně zís−
kal jejich přízeň.
Akce se všem ohromně líbila
a pokud to nepřebije prosincová za−
bíjačka, tak jednoznačně aspiruje na
titul: AKCE ROKU.
Palis

Kalendárium
z Drákula 26 −
pondělí 19. 10. 2009 −
čestné dárcovství krve 18+
z Bigglesův memoriál
(dušičkový závod) 20. ročník −
sobota 31. 10. 2009
z Turnaj v kuželkách −
pátek 20. 11. 2009 od 19 hod.
z Junácká zabíjačka −
sobota 12. 12. 2009?
z Skautský ples −
sobota 30. 1. 2010
www.junak−ratiskovice.cz
strana 23

Zápas

Mezinárodní turnaj

Penzberg (Německo)

Z

Fotbal

ápasníci Sokola Hodonín se
27. září 2009 zúčastnili turnaje
žáků v zápase řeckořímském
v německém Penzbergu. Soutěžilo
zde 130 závodníků z šestnácti od−
dílů a hodonínští byli opět velmi
úspěšní. Nedělní turnaj se odehrá−
val v režii českých zápasníků, kdy
každý z šestičlenného družstva So−
kola Hodonín vybojoval medailové
umístění. Medailisté z Penzbergu:
Luboš Horníček
váha 54 kg − 1. místo

Dominik Dobeš
váha 63 kg − 1. místo
Štěpán Antoš
váha 69 kg − 1. místo
Ondřej Herník
váha 69 kg − 2. místo
Martin Gajdík
váha 76 kg − 2. místo
Jaroslav Kocián
váha 84 kg − 1. místo.
Skupina mladých zápasníků pří−
pravky a žáků a žákyň, která se vě−

Kanonýři obhájili
loňské prvenství

C

elek Kanonýrů se raduje z dru−
hého vítězství na tradičním Ho−
dovém turnaji v řadě. Kanonýři
porazili v repríze loňského finále
SPK 2:1. Synové pana Kaděry při−
tom po brance Jílka vedli, ale le−
tošní lídr brankami Lukáše Koplíka

Ratíškovický Zvon

a Petra Koplíka finálový duel otočil.
Třetí skončili Teenageři, kteří v boji
o třetí místo porazili na penalty
Mlýn.
“Na obhajobu jsme pomýšleli celý
rok. Turnaj se nám povedl herně
i organizačně. Myslím, že letošní roč−

nuje zápasu ve volném stylu se
rovněž tento víkend zúčastnila ost−
ravského memoriálu J. Klepce, kde
v konkurenci 140 závodníků z 21 od−
dílů získala tato umístění:
Jan Gaži a Josef Urbánek − 2. místo,
Tadeáš Vajbar a Michaela Mlýn−
ková − 3. místo, Sára Lejsková, Julie
Šimčíková a Jan Maděryč − 4. místo.
Vl. Balák st.

ník patřil k těm kvalitnějším,“
řekl po skončení turnaje jeden
z organizátorů Roman Hole−
ček.
Kanonýři letos nenašli na
turnaji přemožitele. V zá−
kladní skupině si pořadatelé
postupně poradili s Teena−
gers, Orelským a Dolinou.
V semifinále porazili Kano−
nýři Mlýn 1:0. Trefil se Lukáš
Koplík. Ve druhém semifinále
přehráli SPK překvapení tur−
naje Teenagers.
Skupina A nabídla řadu za−
jímavých soubojů, ze kterých
nakonec vítězně vyšly SPK
a Mlýn. Pouze ve skupině na−
opak skončily tradiční silné
týmy Orelské a Bumbes. Po−
slední skončila Dolina, sedmé
místo obsadili mladí hasiči.
Nejlepším střelcem se stal
Michal Jílek, který v penalto−
vém rozstřelu porazil Tomáše
Voříška. Oba šutéři nastříleli
pět branek, ale v penaltové loterii
uspěl útočník Blatnice. Dřevákem
turnaje byl vyhlášen Radek Kovařík.
Ten nedokázal pomoci Orelskému,
které na nejvyšší příčky letos nedo−
sáhlo.
Libor Kopl
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