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Obecní noviny z ročník 16 z číslo 3 z 2010 z cena 20 Kč

Beseda se spisovatelkou

Naďou Horákovou

V

pátek 7. května
2010 proběhla v na−
ší knihovně beseda
se spisovatelkou a scé−
naristkou, naší rodač−
kou, Naďou Horákovou,
rozenou Sochorovou.
Beseda za účasti asi
40 posluchačů proběhla
v přátelské atmosféře.
V úvodu paní Naďa
představila své knihy.
Během deseti let na−
psala deset bezvadných
knih − sedm historických
románů a tři detektiv−
ky. Na ukázku si mu−
sela přivézt své vlastní,
protože její knihy se
v knihovně vůbec ne−
ohřejí, pořád kolují mezi
čtenáři.
Od paní Nadi jsme se
dozvěděli spoustu zají−
mavých informací, na−
příklad, jak jednotlivé knihy vzni−
kají, jakým způsobem získává histo−
rické podklady, kdy nejraději píše,
kdo je prvním čtenářem jejích knih,
jak to chodí s nakladateli, s jakými
problémy se potýká při psaní scé−
nářů a také, jak zvládá domácnost.
Padlo ještě mnoho dalších otázek, na

všechny paní Naďa ochotně a trpěli−
vě odpovídala.
Osobně mám pocit, že se tu „naša
spisovatelka“ cítila dobře, no prostě
jako doma. A pro ty, kteří ji tento−
krát nezastihli, mám dobrou zprávu
– zase přijede.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 101 ze dne 13. 4. 2010
Rada obce:
z projednala na základě posouzení
sociální komise žádosti o poskyt−
nutí finanční podpory,
z odročila rozhodnutí o určení doda−
vatele geodetických prací v loka−
litě průmyslové zóny Padělky,
z projednala program XXIV. zasedá−
ní Zastupitelstva obce Ratíškovice,
z projednala znění výzvy výběro−
vého řízení na dodavatele prací –
zateplení hasičské zbrojnice,
z projednala možnosti podání žá−
dostí o dotaci z programu LEA−
DER+ prostřednictvím MAS Ky−
jovské Slovácko v pohybu,
z zabývala se rozsahem a časovým
harmonogramem oprav v areálu
Baník Ratíškovice,
z se seznámila se seznamem dluž−
níků nájemného na bytovém domě
č.p. 101 v ulici Ulička. Pokud dluž−
níci nezaplatí dlužnou částku do
30. 6. 2010 bude vymáhání nájem−
ného řešeno ve spolupráci s JUDr.
Koudelovou, která zastupuje obec
v právních otázkách.
z rozhodla o spolupráci obce s Čes−
kým zahrádkářským svazem, zá−
kladní organizací Ratíškovice, ve
věci spolupráce při pořádání ra−
tíškovické výstavy vín,
z se zabývala rekonstrukcí krytého
plaveckého bazénu. Projekt reku−
perace vzduchu zpracuje firma AZ
KLIMA s. r. o., Brno. Na MMR ČR
bude zaslána žádost o finanční do−
taci na výměnu kotlů.
z byla informována starostou obce
o možnosti připravení žádosti pro re−
zervaci kapacity fotovoltaické elek−
trárny, která by byla instalována na
střeše tribuny v areálu Baník,
z projednala časový harmonogram
výběrového řízení na obsazení
místa obecního policisty.
Rada obce č. 102 ze dne 11. 4. 2010
Rada obce
z se seznámila s žádostmi o obsa−
zení pracovního místa obecního
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policisty. Bylo zaevidováno 14 žá−
dostí. Jedna žádost byla neúplná
a žadatel ji ani na výzvu do daného
termínu nedoplnil, a proto byla žá−
dost vyřazena. Rada stanovila ter−
mín osobních pohovorů a vypl−
nění dotazníků 13 uchazeči.
Rada obce č. 103 ze dne 27. 4. 2010
Rada obce:
z souhlasí s poskytnutím finan−
čního daru Svazu zdravotně posti−
žených občanů Strážnice, jehož
členy jsou i občané Ratíškovic,
z souhlasí s podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene na
dobu neurčitou za účelem zřízení,
provozu, údržby a oprav podzem−
ního vedení kabelu O2 v ulici
U Lesa,
z souhlasí s umístěním – nástřikem
reklamních nápisů Cleangraffiti
na asfalt, a to za úplatu,
z rozhodla o navýšení nájemného
v Restauraci Sport o míru inflace,
z souhlasí s bezplatným nájmem
a nákupem cen pro Moravskoslez−
ský pohár nevidomých a slabo−
zrakých kuželkářů, který se usku−
teční v ratíškovické kuželně,
z se seznámila s třemi cenovými
nabídkami na nákup výpočetní
techniky do Obecní knihovny Ra−
tíškovice a rozhodla, že dodávku
zajistí firma COMIMPEX, která
podala nejnižší cenovou nabídku,
z rozhodla o odstranění panelového
oplocení mezi škvárovým a dru−
hým travnatým hřištěm v areálu
Baník z důvodu vychýlení zdi
a ohrožení zdraví veřejnosti,
z rozhodla o instalaci 6 hnízd míst−
ního rozhlasu, přičemž hnízda
budou napojena na bezdrátový
systém,
z se seznámila s probíhajícími pra−
cemi na výměně střešní krytiny
a oplechování hasičské zbrojnice
a rozhodla, že napojení dešťových
svodů provedou hasiči svépomocí
ve spolupráci s pracovní četou
obce,

z se zabývala budováním nájezdů
k soukromým objektům občanů.
Občané v současné době hradí
materiál a část prací,
z rozhodla, že opravu výtluků a re−
vizních kanalizačních šachet
v obci provede firma SÚS Ho−
donín,
z byla starostou informována o pro−
bíhajících přípravných pracích na
žádosti o dotaci ze SFŽP ve věci
zateplení bazénu a rekuperace
vzduchu,
z se seznámila s výsledky dotaz−
níků a osobních pohovorů s žada−
teli o místo obecního policisty, sta−
novila pořadí tří nejúspěšnějších
žadatelů a rozhodla, že první bude
v souladu se zákonem absolvovat
psychotesty na Střední policejní
škole v Brně. V případě úspěš−
ného absolvovaní testů bude
s žadatelem sepsána pracovní
smlouva, v opačném případě testy
podstoupí žadatel druhý v pořadí.
Rada obce č. 104 ze dne 11. 5. 2010
Rada obce
z byla informována o výsledku ote−
vírání obálek s nabídkami v rámci
výběrového řízení na dodavatele
prací − zateplení hasičské zbroj−
nice. Byly doručeny čtyři nabíd−
ky, jedna nabídka byla z důvodu
neúplnosti vyřazena.
z se seznámila s výsledky hodno−
cení nabídek v rámci výběrového
řízení na dodavatele prací − Zatep−
lení hasičské zbrojnice. Byly hod−
noceny cenové nabídky firem
RENOVA stavební a obchodní spo−
lečnost s. r. o. Hodonín, JAVOR−
NÍK – CZ − PLUS, Štítná nad Vlá−
ří, STAVOSERVIS Kyjov, spol.
s r. o. Nejnižší cenovou nabídku
podala firma STAVOSERVIS Ky−
jov, spol. s r. o. Rada obce sou−
hlasí s doporučením hodnotící
komise a smlouva o dílo bude uza−
vřena s firmou STAVOSERVIS
Kyjov, spol. s r. o.
z souhlasí s podepsáním Dodatku
č. 3 ke smlouvě o provozování vo−
dovodu a kanalizace v obci,
z se seznámila s žádostí občanů
o dokončení povrchových úprav na
pojízdné komunikaci v ulici Zlaté
Písky. Žádost bude předložena na
nejbližším zasedání ZO.
z se seznámila s oznámením firmy
NOEL, s. r. o., o ukončení vysí−
lání sportovního kanálu DSF
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SPORT z důvodu přechodu vysí−
lacích práv na jiného vlastníka.
Firma NOEL zpracuje nabídku
sportovních kanálů v digitální po−
době.
z se seznámila se třemi cenovými
nabídkami na zajištění technic−
kého dozoru na akci Zateplení
hasičské zbrojnice Ratíškovice
a rozhodla, že technický dozor
zajistí ing. Rubíček, Kroměříž,
který zabezpečí i dotační manage−
ment,
z za přítomnosti ing. Vladimíry
Motlové, předsedkyně finančního
výboru, se seznámila s mož−
nostmi uložení a bonifikací fi−

nanční rezervy, která je depono−
vána na vkladovém účtu, jehož
lhůta končí 18. 5. 2010,
z se zabývala technickými parame−
try rekonstrukce v kuchyni Re−
staurace Sport, která je již v ne−
vyhovujícím stavu.
Rada obce č. 105 ze dne 25. 5. 2010
Rada obce
z projednala cenové nabídky pěti
pojišťovacích společností na pojiš−
tění obecního majetku a odpověd−
nosti. Nejnižší cenovou nabídku
podala Kooperativa, a. s.
z projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,

z souhlasí s uzavřením dohody o kul−
turní spolupráci se slovenskou obcí
Nadlice (okres Partyzánské), za
účelem možnosti čerpání finančních
prostředků programu Mezinárod−
ního visegrádského fondu,
z rozhodla o vyčištění části ratíško−
vického potoka, práce provede
firma Artesia s. r. o.,
z rozhodla o zpracování projektové
dokumentace stavidla Jezérka
a odtoku vody do potoka,
z odročila rozhodnutí o finanční spo−
luúčasti na vydání obrazové pub−
likace Kroje Kyjovska,
z rozhodla o nákupu nových cihel na
vyhotovení čelní zdi hřbitova.
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 24
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 14. dubna 2010
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. 1/2010, pří−
jmy zvýšeny o 1 214 300 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 1 049 500 Kč, výdaje zvýšeny
o 1 163 800 Kč, financování vý−
dajů zvýšeno o 1 100 000 Kč. Cel−
kové příjmy po změně: 37 079 700
Kč + financování 8 746 600 Kč =
45 826 300 Kč. Celkové výdaje po
změně: 42 114 300 Kč + financo−
vání 3 712 000 Kč = 45 826 300 Kč.
1.2. v souladu s § 47 odst. 5 a § 55
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a staveb−
ním řádu (stavební zákon) zadání
změny č. 3 ÚPO Ratíškovice.
V další fázi změny č. 3 ÚPO bude
zpracován její návrh dle přílohy

č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkla−
dech, územně plánovací dokumen−
taci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
1.3. prodej obecního pozemku v ulici
Vinařská, k.ú. Ratíškovice: KN
p.č. 760/4 c) o výměře 108 m2 − za
účelem rozšíření zahrady. Cena
za m2: 40 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy hradí kupující.
1.4. prodej obecního pozemku v ulici
Vinařská, k.ú. Ratíškovice: KN
p.č. 760/5 b) o výměře 90 m2 − za
účelem rozšíření zahrady. Cena
m2: 40 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy hradí kupující.
1.5. Stanovy svazku obcí Mikroregi−
onu Hodonínsko v plném znění.
1.6. poskytnutí úvěru na opravy a mo−
dernizaci bytového fondu na
území obce Ratíškovice na rok

2010. Jedná se celkem o 12 žada−
telů (příloha č. 1), celková částka
úvěru 600 000 Kč.
1.7. vybudování bioplynové stanice
o výkonu 1 MGW v prostoru are−
álu bývalé výkrmny skotu „Bý−
kárna Ratíškovice“, p.č. 3650/2
− 3653/2 a 3653/13 v k.ú. Ratíško−
vice.
1.8. přísedícího u okresního soudu na
volební období 2010−2014 paní
Mgr. I.K., Ratíškovice.
1.9. směnu lesních pozemků ve vlast−
nictví obce (část parcel PK č. 343/
54 a 343/2 − rozloha bude určena
geometrickým plánem) za lesní
pozemky podél komunikace II/432
ve vlastnictví firmy Lesy ČR, S.p.
Hradec Králové. Účelem směny je
vybudování cyklostezky od há−
jenky na Pánov. Hodnota směně−
ných pozemků, oceněná znalcem,
bude v přibližně stejné výši, pří−
padný rozdíl ceny bude doplacen.
2. ZO neschvaluje:
2.1. prodej obecního pozemku v ul.
Ulička, k.ú. Ratíškovice, za úče−
lem propagace včelařství v obci;
p.č. 1036 − výměra 100 m2, p.č.
1037 − výměra 209 m2.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnch 28. a 29. května 2010
Obec Ratíškovice
Rok 2010
Strana
číslo
1
4
5
6
7
9
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26

Okrsek 1
Platné hlasy

název
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
KSČM
Koruna Česká (monarch. strana)
ČSSD
Moravané
Strana Práv Občanů Zemanovci
STOP
TOP 09
KDU − ČSL
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Česká str. národně socialistická
Strana zelených
Suverenita – blok J. Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická str. sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Okrsek 2
Platné hlasy

Okrsek 3
Platné hlasy

Obec celkem
Platné hlasy

celkem

%

celkem

%

celkem

%

celkem

%

2
77
1
87
2
184
9
24
0
64
86
2
0
11
13
8
9
1
115

0,28
11,07
0,14
12,51
0,28
26,47
1,29
3,45
0,00
9,20
12,37
0,28
0,00
1,58
1,87
1,15
1,29
0,14
16,54

1
55
1
116
0
176
6
18
1
58
86
2
0
13
9
6
0
1
113

0,15
8,30
0,15
17,52
0,00
26,58
0,90
2,71
0,15
8,76
12,99
0,30
0,00
1,96
1,35
0,90
0,00
0,15
17,06

1
83
0
76
1
141
4
32
0
104
64
3
0
12
18
10
5
3
182

0,13
11,23
0,00
10,28
0,13
19,07
0,54
4,33
0,00
14,07
8,66
0,40
0,00
1,62
2,43
1,35
0,67
0,40
24,62

4
215
2
279
3
501
19
74
1
226
236
7
0
36
40
24
14
5
410

0,19
10,25
0,09
13,31
0,14
23,90
0,90
3,53
0,04
10,78
11,25
0,33
0,00
1,71
1,90
1,14
0,66
0,23
19,56

Počet voličů v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Platné hlasy v %

1115
702
62,96
702
695
99,00

1080
664
61,48
664
662
99,70

1201
744
61,95
743
739
99,46

3396
2110
62,13
2109
2096
99,38

Výsledky hlasování za územní celky
Rok 2010
Strana
číslo
1
4
5
6
7
9
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26

Obec Ratíškovice
Platné hlasy

název
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
KSČM
Koruna Česká (monarch. strana)
ČSSD
Moravané
Strana Práv Občanů Zemanovci
STOP
TOP 09
KDU − ČSL
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Česká str. národně socialistická
Strana zelených
Suverenita – blok J. Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická str. sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Počet voličů v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Platné hlasy v %
Zdroj: http://volby.cz/pls/ps2010/ps?xjazyk=CZ
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Okres Hodonín
Platné hlasy

Kraj Jihomoravský
Platné hlasy

Česká republika
Platné hlasy

celkem

%

celkem

%

celkem

%

celkem

%

4
215
2
279
3
501
19
74
1
226
236
7
0
36
40
24
14
5
410

0,19
10,25
0,09
13,31
0,14
23,90
0,90
3,53
0,04
10,78
11,25
0,33
0,00
1,71
1,90
1,14
0,66
0,23
19,56

183
7 439
67
10 772
150
19 246
838
3065
43
9 107
9 376
325
50
1 362
1 860
554
636
333
12 719

0,23
9,52
0,08
13,78
0,19
24,63
1,07
3,92
0,05
11,65
12,00
0,41
0,06
1,74
2,38
0,70
0,81
0,42
16,28

1 385
58 251
467
69 577
786
139 476
4 795
25 214
248
91 433
50 000
2 175
442
14 028
15 588
4 356
5 095
3 499
110 321

0,23
9,75
0,07
11,65
0,13
23,35
0,80
4,22
0,04
15,31
8,37
0,36
0,07
2,34
2,61
0,72
0,85
0,58
18,47

13 397
569 127
4 232
589 765
4 024
1 155 267
11 914
226 527
3 155
873 833
229 717
24 750
1 371
127 831
192 145
42 323
59 888
38 894
1 057 792

0,25
10,88
0,08
11,27
0,07
22,08
0,22
4,33
0,06
16,70
4,39
0,47
0,02
2,44
3,67
0,80
1,14
0,74
20,22

3 396
2 110
62,13
2 109
2 096
99,38

129 183
78 692
60,92
78 633
78 125
99,35

950 098
601 118
63,27
600 618
597 136
99,42

8 415 592
5 268 098
62,60
5 263 822
5 230 859
99,37
©JoHan
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...
Oleszkiewicz Samuel Jakub
Polášek Jakub
Jirásek Lukáš

Hadamík Jakub
Kremlová Viktorie
Judas Daniel

Z našich řad odešli...
Toman Cyril ...........................................................................
Stanek Ján ..............................................................................
Tomanová Alena ...................................................................
Koten Vojtěch ........................................................................

75 let
72 let
76 let
89 let

Blahopřejeme...
Chvátalová Julie ................................................................... 80 let
Sukop Jindřich...................................................................... 85 let
Záborská Josefa .................................................................... 80 let
Šticová Františka ................................................................. 80 let
Ivanová Anna ......................................................................... 93 let
Michenková Anežka ............................................................. 80 let
Domanská Růžena ................................................................ 80 let
Klimešová Drahomíra ......................................................... 95 let
Bačík František ..................................................................... 80 let
Bařinová Žofie ....................................................................... 85 let
Vinklerová Dagmar .............................................................. 80 let

Uzavření sňatku...
Roman Bílek a Eva Gaimari
Petr Apoštol a Jana Směřičková
Adam Bardún a Lenka Růžičková

Zlatá svatba
JaKo

Dne 29. června 2010 oslaví
35. výročí kněžského svěcení náš
pan farář P. Jiří Čekal. Otče Jiří,
blahopřejeme Vám a děkujeme za
Vaši obětavou kněžskou službu
v Ratíškovicích. Do dalších let
Vám vyprošujeme dary Ducha
Svatého, ochranu Panny Marie,
pevné zdraví a trpělivost. Ať Vás
neopouští Váš osobitý humor!
Vaši ratíškovští farníci.
MB

v neděli 30. května 2010

Svaté přijímání

František a Terezie Tomanovi

Blahopřání

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010
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Policie

Z deníku

obecní policie

DUBEN 2010
6. 4. Provedení sběru použitých in−
jekčních stříkaček za objektem
firmy T Machinery a. s.
15. 4. Přijetí oznámení, že směrem
na Vacenovice u polní cesty je za−
ložena nepovolená skládka. Pro−
vedení šetření o původci skládky.
(viz foto)
17. 4. Přijetí stížnosti v 01.00 hod.,
že u baru dochází k rušení noč−
ního klidu. Po příjezdu na místo
byli přítomni vyzváni, aby se uti−
šili a šli se bavit do baru.
19. 4. Přijetí oznámení, že v ulici Vi−
nařská se pohybuje osoba, která
navštěvuje domy a oslovuje ma−
jitele domu. Proveden výjezd
a prověření účelu návštěv. Jednalo
se o pana XY, který oslovoval po−
jištěnce VZP.
Přijetí oznámení v 11.55 hod., že
za domem pan XY v ulici Vítězná
pálí domovní odpad. Proveden vý−
jezd a upozornění.
Přijetí oznámení ve 12.45 hod.,
že pan XY provedl ořez stromů
a větve vyvezl do lesa.
22. 4. Přijetí oznámení ve 21.50 hod.
od paní XX, že jí z plynové pří−
pojky uniká plyn a ona má po−
dezření, že jí někdo do přívodu
plynu zasahoval. Proveden výjezd,
kde bylo hlídkou zjištěno, že byla
provedena kontrola úniku plynu
pracovníkem plynáren, který
zjistil malý únik od příruby hodin
a vystavil protokol s nařízením
přivolání odborné firmy k odstra−
nění závady.
23. 4. Přijetí oznámení ve 02.10 hod.
o narušení objektu sběrného
dvoru.
28. 4. Přijetí oznámení v 8.22 hod.
o požáru rodinného domu v ulici Ba−
ráky, č.p. 856. Proveden výjezd
a svoz hasičů z podniku T Machi−
nery a. s. Poskytnutí součinnosti ha−
sičskému sboru při úklidu objektu.
29. 4. Přijetí stížnosti na pana XY,
že „podiskoval“ příjezdovou cestu
k pozemku pana XX.
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30. 4. Přijetí oznámení v 02.50 hod.
od operačního důstojníka PČR Ho−
donín, že před areálem TJ Baník
dochází ke rvačce mezi návštěv−
níky zábavy. Proveden výjezd s PČR
Dubňany, uklidnění situace.
KVĚTEN 2010
3. 5. Kontrola okolí areálu TJ Baník
a místní střelnice, kde hlídka OP
našla použité injekční stříkačky.
Přijetí oznámení od paní XX, že ji
napadl její manžel. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že nedošlo
k žádnému napadání ze strany je−
jího manžela a paní XX si událost
vymyslela. Poskytnutí součin−
nosti při převozu paní XX do ne−
mocnice Brno.
11. 5. Přijetí oznámení, že v ulici
Hornická nabízejí neznámé osoby
hodinky a elektrická kladiva. Pro−
veden výjezd a zjištění osob. Ulo−
žení blokové pokuty za nedovo−
lený prodej po domech.
Přijetí oznámení ve 14.00 hod. od
majitelky domu v ulici Cihlářská,
že na její zahradě je had. Pro−
veden výjezd a odchycení hada
a vypuštění do lesního porostu.
13. 5. Provedení sběru injekčních
stříkaček u hřiště Lišinovo.
14. 5. Přijetí oznámení v 19.35 hod.
od pana XY, že jeho přítelkyně roz−
bila čelní a boční sklo na vozidle

Peguoet 306. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že mezi panem XY
a jeho přítelkyní došlo k neshodám
a ona řešila roztržku tím, že vzala
do ruky kladivo a třikrát udeřila
do předního a jednou do pravého
bočního skla u zadních dveří vozi−
dla. Po vzájemné dohodě přistou−
pili na řešení, že paní XX uhradí
škodu na vozidle po předložení
faktury o provedené opravě na
vozidle.
15. 5. Přijetí oznámení v 13.05 hod.,
že u kostela v ulici Vítězná je ulo−
mené parabolické zrcadlo. Prove−
den výjezd a vyrozumění SÚS
s žádostí o provedení opravy dr−
žáku sloupku zrcadla. K poško−
zení došlo asi couvajícím vozidlem,
které nebylo zjištěno.
17. 5. Přijetí oznámení v 11.15 hod.,
že po obci se pohybují osoby, které
nabízejí výměnu okapů. Prove−
den výjezd a zjištění totožnosti
osob; jednalo se rumunské obča−
ny. Nařízeno hlídkou ukončení
činnosti a opuštění obce.
19. 5. Dovoz materiálu pro ratíško−
vické hasiče do Rohatce, kde pro−
váděli odčerpávání vody z obyt−
ných domů.
25. 5. Přijetí oznámení v 16.03 hod.
o vyhlášení poplachu − zatopení
sklepů a místního hřbitova. Noční
služba, kontrola objektů a okolí
obce.
28. 5. Přijetí oznámení ve 22.27 hod.
od pana XY, že před jeho domem
měl zaparkované vozidlo a když
kolem projížděl pan XX, vozidlo
mu naboural, nezastavil a pokra−
čoval v jízdě. Nahlášení dopravní
nehody PČR z důvodu, že pan XX
ujel z dopravní nehody.
JH & JV
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Osobnost

Manželé Kotenovi v krojích

Vojtěch Koten
Stařeček odešli

P

oslední dopis od svého kamará− Koplík, a základ−
da Vavřína Nesvadby, který ní vzdělání získal
padl v I. světové válce ve věku v Ratíškovicích. Do
24 let, nesl jeho milé do Ratíškovic, Hodonína chodil
Karolíně Hnilicové, jeho přeživší spo− i jezdil do měšťan−
lubojovník, krejčí a rodák ze Stavě− ky. U svého otce se
šic Bedřich Koten. Oba pak spolu v letech 1934−37 vyučil pánským
vzpomínali, těšili se a nakonec za− krejčím. To jim pěšky ze Stavěšic
milovali, a tak se Ratíškovice roz− čas od času chodil pomáhat dědeček.
rostly o dalšího živnostníka, který V roce 1938 Vojtěch Koten složil
býval krejčím i u císařského dvora i zkoušky tovaryšské a pomáhal na
ve Vídni.
otcově živnosti. Za německé oku−
Jaké to byly osobnosti Vavřín a Ka− pace svými znalostmi v roce 1942
rolína? Vavřín byl představitel Omla− dokázal zkušební komisi v Brně, že
diny a křesťanských organizací, jeho je schopen samostatně vést živnost
činnost i krutou daň válce připo− a dostal dvojjazyčné osvědčení, že je
mínal i článek a fotka v kalendáři krejčovský mistr.
Omladiny, který
opatrovali v rodině
kováře Františka
Hnilici minimálně
v dobách mého do−
spívání v šedesátých
letech. Karolína Hni−
licová byla také i po−
liticky činná. Aktiv−
ní byla v Omladině,
vítala biskupa Huy−
na při svěcení kos−
tela a malíři Jožovi
Uprkovi ji se slovy
„jestli si na ni něco
dovolíš, tak budeš
Divadlo Nepožádáš manželku blížního svého
bez ruk, její tatíček
sú kovářem“ pan ří−
V tom samém roce se ocitl v Ra−
dící Mlčoch doporučil jako model slo−
kousku, kde on krejčovský mistr to−
vácké děvčice.
Ale vraťme se do rodiny Kotenovy, čil na soustruhu i z velkých ingotů
kterým se 18. října roku 1920 narodil součástky na tanky, spolu s ním tam
syn Vojtěch. O dva roky později spat− byli například Josef „Pepa“ Němec
řila světlo tohoto světa i mladší Vlas− či František „Fotik“ Nesvadba.
Po konci války zase pomáhal otci
ta, kterou rodiče po třech letech vrá−
tili do Boží náruče. A maminka ji na živnosti. To už byl tatínek po−
sedmnáct let navštěvovala, až se za druhé ženatý s Františkou Příkaskou
a rodina se rozrostla o bratry Aloise
ní v roce 1942 vydala sama.
Mladý Vojtěch prožil své mládí a Josefa i sestru Františku.
Po znárodnění po roce 1948 ne−
v Židovském uzlu, dnes je tam rad−
nice a synův dům, kde byla celá řada směl otec syna zaměstnávat, a tak
kamarádů a vrstevníků, kluci Pří− Vojtěch Koten nastoupil spolu s Ja−
kaští, naproti Marie Kašubová, nem Burešem do Nákupu k Anto−
dosud žijící Božena Příkaská, roz. nínu Uhlíkovi, otci dnešního starosty
Kadlčíková, i Antonín „Tonda“ Josefa Uhlíka, a tady pracoval až do
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

doby, kdy podnikové ředitelství dolů
přešlo z Ratíškovic do Hodonína.
Jako úředník na odboru statistiky si
zvýšil studiem vzdělání na večerní
průmyslové škole a z podnikového
ředitelství JLD odešel i do důchodu.
Byla středa 11. září roku 1946
a u Kordulů bylo rušno a veselo,
vždyť vdávaly dvě dcery − Marii za
Františka Bařinu a Růženu za Voj−
těcha Kotena. Kotenova rodina se
rozrostla o syna Vojtěcha a dceru
Růženu a později o čtyři vnoučata
a pět pravnoučat.
I pod maminčiným dohledem
vstoupil mladý Vojtěch do křesťan−
ských organizací Omladina a Orel
a později do Československé strany
lidové. A jako každý mladý měl rád
sport, cvičení v Orle a kopanou. Té
zůstal věrný na dlouhou dobu. Nej−
prve jako hráč, později jako rozhod−
čí. Díky znalostem a přirozené auto−
ritě se vypracoval až na prvoligového
rozhodčího a projezdil celou repub−
liku. Když skončil s pískáním, stal
se z něj funkcionář, a to ve výboru
ratíškovického Baníku i okresního
fotbalového svazu, a také ČSL. O jeho
obětavé práci svědčí řada diplomů,
uznání i vyznamenání.
Jako jeho rodiče i jej zlákala prk−
na, jež znamenají svět. Hrával ochot−
nické divadlo a absolvoval i režisér−
ský kurz, aby mohl své kamarády
fundovaně vést. Svůj určitý literární
talent projevoval v Naší Pravdě, Jis−
kře, Slovácku, Jihomoravském hor−
níku i v Ratíškovickém Zvonu, kde
byl členem redakční rady od jeho
založení. Závodní klub Doly Ratíško−
vice byl garantem kultury a on pra−
coval v jeho výboru a jeho žijící čle−
nové i zbytek ročníku má dodnes
uschována jeho veršovaná blaho−
přání.
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Svůj důvtip a mateřštinu si tříbil
při luštění hádanek a křížovek ne−
jen individuálně, ale i v kolektivu
hádankářů v Hodoníně s názvem
Slovan. Scházeli se v hostinci U Zro−
talů, protože pan Zrotal byl jedním
z nich a také jejich předseda, a pa−
třili k nim i například pan učitel Sta−
nislav Chuchro, či již zesnulý sená−
tor Jan Benda.
Z rodinného prostředí si odnesl
lásku k Bohu, k lidem, kraji i kroji.
Jako krejčí součásti slováckého kroje
i šil, slovácký kroj nosil i ženil se

v něm, a protože uměl zpívat, není
divu, že chodil do slováckého krúžku
a vystupoval i na památné pražské
Slovácké svatbě Jana Tomana a Jo−
sefy Dobešové pod vedením dnes už
legendárního „strýca Jošky“ Josefa
Blahy a Petra Hasíka.
Starodávnou tradici s pojmenová−
ním si nenechal vzít, takže nebyl
dědečkem, ale stařečkem a já jsem
mu přál jedno, aby se jako první li−
dovec dožil devadesátky, protože Jan
„Janek Bože člověče“ Holeček, Josef
„Kordulík“ Kordula ani František

„strýček Tománkuj“ Toman se dožili
osmdesátidevíti a půl roku a „staře−
ček Vojta“ Koten tuto smutnou tra−
dici 25. května 2010 dodrželi. „Ať
odpočívají v Pokoji.“
Vašek Koplík

P.S.: Stařeček Koten patřil i do
rodiny tarokářů. I já jsem s ním pár−
krát hrál a je mně líto, že jsem si
nezapamatoval sled štychů, když
dával k dobrému jak Tonda Koplík
(můj otec) vyhrál pagáta na čtyři
taroky.

Jak sem se stal krejčím

J

á sem nechtěl byt krejčím,
do štrnásti roků, kdepak.
Enom v kovárně, jak sta−
řeček. Kdepak krejčí ... Ma−
minka potom si ňa vzali
a povidali: „Vojto, dyť si to
rozmysli. Bude zima, bude
fučat a ty budeš pěkně v díl−
ně v teplučku.“ Mně je to jed−
no, já kovářem chcu byt a ho−
tovo!“ A oni na to: „Nekřič na
mňa, já s tebú pěkně, tož ty
taky pěkně. Podivaj sa, Voj−
to, bude pršat, budú padat
krúpy a ty budeš pod střechú.
To má svoje výhody. A budeš
sa učit u tatínka....“ Eště oni
říkajú: „Bude padat snih,
bude vánica a ty budeš kut
koně. Kůň bude netrpělivý
a može ťa kopnút.“ „Mně je
to jedno, ale já chcu byt ko−
vářem!“ Z čehož teda měli
stařeček radosť.
Já už tak od tych osmi rokú sem
byl v kovárni a z takových tych drá−
tů, stařeček mně dali takové ty sil−
nější dráty, z tych sem si včil dělal
takové ty čagánky a různé věci.
A oni mě říkali: „Tož toto ano, to dělá
pořádný kovář!“ A já sem sa doletěl
mamince pochválit. Já sem jich měl
tak strašně rád. No a psali sme ve
škole poslední úkol – čím bych chtěl
byt. Tatínek mně říkajú: „Napiš,
že budeš krejčí.“ Já sem sa dal do
beču. „Nic nebeč, to je rozhodnuté.
Maminka ti to vysvětlili.“ Tož, co sem
mohl dělat.
Byly prázdniny a já sem jich pro−
žíval jak prázdniny, já sem nechtěl
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jít. Ale maminka potem povidali: „No
víš, Vojto, co s tým natrucuješ.“ ...
Ale mně bylo šecko jedno. Já sem
nechtěl ani s klukama byt. A tatí−
nek mně říkajú: „Tak, zitra ideš
k zápisu.“ Srdce mňa bolelo, plakal
sem, až sem usnul. Ráno sem sa zbu−
dil, maminka stávali: „Vojto, máš jít
do teho Hodonína.“ To sa moselo
přihlásit – tatínek jako učňa mňa
moseli přihlásit. Tož sem šel, celý
nešťastný...
„Co si přeješ, chlapče?“ V tem krej−
čovském cechu to byli známí, ti krej−
číři. Já bych sa chtěl učit krejčím.
„Nemáme místo.“ Ale já mám místo.
Můj tatínek je krejčí Koten. „Jó, tož
to ano.“ Můj tatínek byl vyučený

dámský krejčí. A víš, jak bylo mně,
dyž sem šel jako krejčí k jednej paní
... Ona eště žije. Sme jí šili kostýmek,
byl takový tmavomodrý ... A tatí−
nek povidajú: „Půjdeš jí ho zkusit.
A řekneš tej paní, aby si vzala tú
podprsenku, co nosí v nedělu.“ Já
sem byl červený, to mně bylo tak
14 −15 roků. Já říkám: „Já nepůjdu“,
a plakal sem. A oni říkajú: „Půjdeš
a hotovo! Nezapomeň, že to je tvoje
zaměstnání. “
Tož sem šel. Došel sem tam, po−
zdravil sem... „Jé, Vojti, co je?“ Do−
šel sem vám oprubovat ... „Co vám –
ti!“ Ona byla starší než já tak o tři,
čtyři roky. Idu vám – idu ti oprubo−
vat túto míru. Ale tatínek mně ří−
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Počasí

kali, abych ti připomněl, že si mosíš
dat tú podprsenku, co nosíš v ne−
dělu! No já sem byl červený. ...To sa
nedá ani vykládat. Dyť já sem o děv−
čici věděl enom, že je děvčica a že já
su kluk.
„Tož počkaj, já sa přesleču.“ Tož
šla do vedlejší místnosti a já sem si
říkal, esli mám utéct, nemám
utéct...? V tem sa to otevřelo, ona
došla enom v kalhotkách a v tej pod−

prsence. To byla dlúhá chvíla... Já
sem jí říkal: „Esli chceš povolit nebo
neco, tak mně to řekni.“ ... Když sem
potem nésl ten hotový výrobek, tož
sem vzal peníze, co bylo, co mně ta−
tínek řekli a ona mně povidá: „Toto
máš ty, a věckrát sa nehaňbi!“ De−
setikorunu ... Víš co to bylo? To bylo
jak dneskaj stokoruna. Za deset
korun sis kúpila tolik věcí, že ani ne−
máš zdání. A já sem říkal: „To ne−

Květnová bouřka

V

tomto roce jarní počasí nemá
tak typický průběh, jak by mělo
mít. Po celé republice jsou bouř−
ky a přívalové deště, přichází zápla−
vové vlny... Ratíškovice mají to štěs−
tí, že jsou daleko od řeky Moravy
a písčitý podklad stačí vodu vstře−
bat. Jenom 25. květen se lišil. Ráno
bylo jak vymalované, celé dopo−
ledne nám svítilo sluníčko, ale mezi
druhou a třetí hodinou odpoledne
se prudce zatáhlo a přišla náhlá
bouřka, kterou místy doprovázelo
krátké mírné krupobití. Škody ve
vesnici nebyly prakticky žádné, ale
„odnesl“ to nejvíce hřbitov. Spojilo se
víc náhod dohromady. Prudký pří−
valový déšť stekl z polí od Baťovky
až k obřadní síni. V této době se opra−
vuje hřbitovní zeď, jejíž základ v ně−
kterých místech dosud není hotový,
nánosy větví ucpaly kanál u silnice,
voda podplavila odtokové koryto,
a tím měla novou cestu otevřenou.
Chodník v pravé části hřbitova jí po−
skytl nové řečiště, přetékala přes ob−
rubníky a některé hroby pod její tí−
hou klesly. Naštěstí nebyl příval tak
velký, aby se dostal až do Dědiny,
a následky budou brzy napraveny.
V kronice je několik zápisů o bou−
řích. Jedná se většinou o ty „normál−
ní“. Jeden ze zápisů je z roku 1934,
kdy 29. srpna po 3. hodině odpo−
lední byla nad Ratíškovicemi průtrž
mračen. Spadlo velké množství vody,
kterou nestačily kanály a příkopy
brát, a proto přetékala přes cesty.
Velké štěstí měl tenkrát čtyřletý
chlapec Antonín Gajdík z č.p. 84.
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Spadl do hlubokého příkopu u ško−
ly, strhl ho silný proud a hoch projel
kanálem pod silnicí. Obecní strážník
Alois Kundrata jej vytáhl sice už
v bezvědomí, ale zachránil ho.
Hřbitov stojí na svém místě od−
nepaměti a bohužel stojí v cestě
každé velké vodě, která stéká z Ná−
kla a Hrubého pole k Ratíškovicím.
V roce 1953 poškodila velká voda
nejen toto místo, tak jako v letošním
roce, ale i vesnici. Ve středu ve−
čer, 24. června toho roku, mezi 19.
a 20. hodinou, se přihnala silná
bouřka a řádila až do půlnoci. Nadě−
lala škody v elektrické síti a v ně−
kterých místech uhodil i blesk,
který sjel po anténách do radiopřijí−

smím vzít.“ A ona říká: „Ne, to vez−
meš. A vyřiď tatínkovi, že sem ti to
dala za cestu.“
Tak sem sa vyučil krejčím. Ale
dělám to rád. Přiznám sa ti, že aj
dyž mám moc práce, dělám to rád.
Irena Bařinová

(Rozhovor s panem Vojtěchem
Kotenem st. je přepisem zvukové na−
hrávky ze dne 29. 4. 2006)

mačů. Ve čtvrtek 25. června dopo−
ledne a pak i v pozdních nočních
hodinách se vše opakovalo. Přišla
bouře s prudkou průtrží mračen
a blesky způsobily škody na obytných
domech a elektrické síti.
Nejvíce škod v tomto čase nadě−
lala prudká povodeň, která zasáhla
naši vesnici z jih. záp. a sev. záp.
strany od kostela, Zelničky po sta−
rou školu a odtud na malých Růba−
nicích až po mostek Zbrodek. V do−
mech Koplíků č.p. 294, Vlčků č.p. 283
a Michenků č.p. 198 vystoupla voda
v domě až do výšky 1 m. Velký pří−
val vody, který se hnal od Podnáklí,
Nákla, Návdanků a z Hrubého pole
od Dolu Tomáš strhl 60 cm širokou
hřbitovní zeď a cihly byly odplaveny
až na silnici do vzdálenosti 5−8 m.
Dříví, které měli lidé bydlící u kos−
tela naskládané na dvoře, voda od−
nesla až k obecnímu domu. Dál se
hnala přes bývalý rybníček Prádlo
za starou školou v ul. Dědina, Járek
ji nestačil brát, a proto se rozlila
do okolních zahrad, kde vyvracela
stromy a ničila úly, které uvízly až
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Kroje

na Malých Rúbanicích. V polích za−
nesla naplavená hlína všechnu úro−
du, která byla po předchozích květ−
nových mrazech i tak malá. Svou
silou strhla i mostek přes Zbrodek,
který jí stál v cestě. Železniční trať
z Dolu Tomáš do Rohatce zbavila
voda náspu a rozervala její propusť,
takže doprava byla na několik ho−
din přerušena. Stejně tak byla po−
rušena i nově vystavěná trať z Dolu
Tomáš na Důl 1. Máj. Cesty v uli−
cích obce byly podemlety místy až do
hloubky 1 m a škoda byla odhad−
nuta na několik desítek tisíc korun.
V okolí ulice Múdrá, kde je jílo−
vitá půda, měli lidé své sklepy ještě
dlouho pod vodou. Po sousedské po−
radě požádali o pomoc Národní vý−
bor, který zakoupil cementové roury
o průměru 30 cm. Sami si pak kon−
cem listopadu vykopali pomocnou
brigádou hlavní příkop, procháze−
jící t.zv. Múdrou ulicí a sice od domu
čí. 545 k východu přes ulici rovněž
lidově pojmenovanou Hradčany až
do jezerka u Vrbek. Kanalizace pak
stáhla nejenom vodu z přívalových
dešťů, ale v následujícím suchém ob−
dobí i vodu ze studní na „Hradča−
nech“.
S opravou poškozené hřbitovní
zdi se začalo v červnu následujícího

roku. Práce tr−
valy asi týden
a každý den tu
bylo kolem 28
občanů, kteří
zdarma vypo−
máhali. Obec
všem poděko−
vala v rozhla−
sovém vysílá−
ní a Františku
Kotáskovi z č.p.
9, který si při
dovozu písku
na maltu zlo−
mil nohu, po−
staral se MNV
(Místní národ−
ní výbor) proto,
aby jeho polní práce byly včas udě−
lány po dobu jeho neschopnosti
práce.
Další silnější bouře byla v naší obci
před 27 lety − v červenci 1983. Způ−
sobila značné škody na vinohradech
a velké množství vody z polí teklo
kolem hřbitovní zdi na silnici ke
kostelu a k MNV. Tato voda se va−
lila proudem po silnici ještě 3 ho−
diny po skončení bouře!
Nejhorší následky však měla bouř−
ka, která prošla nad naší obcí
28. května 1897. Při ní byla zabita

Ratíškovská

spodnička

R

atiškovský ženský kroj se od
dob svého vzniku hodně změ−
nil – mění se jeho výšivka, dél−
ka i to, jak je „natrčaný“, ale myslím
si, že jedna věc se za dobu jeho tr−
vání nezměnila. Pořád všechny Ra−
tiškovjanky (od těch malých až po ty
nejstarší) dělají při oblékání kroje
jednu věc úplně stejně. Při oblečení
suknice či kanafasky se zhlédnou,
jestli je jim vidět „aspoň na prst“ stej−
noměrně čipka na rubáči. Když si
prohlížím v archivu ty nejstarší fo−
tografie, děvčata na ní kraječku
nemají, ale pokaždé jim rubáč vyču−
huje – pěkně stejně ze všech stran.
Kdysi dávno se tomu říkalo sobota
a bylo ji tak vidět proto, aby všichni
strana 10

poznali, že je dívka čistotná a má
spodničky pěkně vybělené a nejsou
„ušubrané“, a později možná i proto,
že prostě na tu pěknou bílou kra−
ječku na rubáči „měla“.
Před několika lety jsem popiso−
vala fotografie s paní Annou Kor−
dulovou (r. 1931, roz. Šupálkovou),
a ta se při pohledu na jednu tako−
vou fotografii zasmála a začala vy−
právět. V dětství prý jezdívala do
Brna na návštěvu ke své tetičce, ra−
tíškovické rodačce z Řádků, Marii
Šupálkové a v paměti jí utkvěla
jedna vzpomínka. Jeden rok k ní při−
jela na prázdniny a jako každou ne−
děli ráno chtěla jít i tam do kostela.
Nastrojila se do kroje, zhlížela se

bleskem na poli žena rolníka Petra
Zemánka. Na rukou nesla malého
kojence a za ruku vedla 4leté děvče.
Dětem se divnou náhodou nic ne−
stalo, ale matka již nemohla býti
vzkříšena. Mimoto uhodil ten den
blesk také do několika stromů.
Takže, i když se nám teď zdá, že
je škoda na hřbitově velká, v porov−
nání se zápisy z uplynulých let,
a hlavně po shlédnutí zpráv z celé
Moravy, bychom si pořád měli říkat:
„Zlaté Ratíškovice!“
Irena Bařinová

v zrcadle, aby jí byla čipečka pěkně
stejnoměrně vidět, a spokojená ode−
šla. V kostele za ní stála jedna „ta−
ková městská panička“ a ta jí „tak
poťapkala po rameni a že prý – děv−
čátko, vyhlédá ti spodnička!“ Samo−
zřejmě malé děvčátko nevědělo, co
je to spodnička, protože v Ratíškovi−
cích se říkalo rubáč. Když to pocho−
pila, hned se na ni obořila: „To není
žádná spodnička, to je rubáč a to
mosí byt vidět. Tak pěkně kúsek po
všeckých stranách. Protože to dy−
bysme neměly, to bysme byly jak bez
rubáča!“ Hned, když přišla domů,
„meldovala“ to tetičce. Ta se pak při
pozdějším rozhovoru s onou paní moc
smála, protože jí bylo řečeno, že „děv−
čátko, kterému se obliskovala spod−
nička, se na upozornění velice dožra−
lo“. Paní Kordulová mi říkala, že si
to pamatuje, jako kdyby to bylo vče−
ra, a při vyprávění se pořád tvářila
velice rozhořčeně, ale zároveň se
i smála.
Musela být jako malá velice či−
perné děvčátko, protože k této její
tetičce se vztahuje ještě jedna její
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

vzpomínka. Tetička prý v mládí slou−
žila v Brně u Žida a našla si tam pří−
tele, jehož příjmení bylo Panáček.
„To bylo tak, jak sa spěš říkalo ve−
lebnému pánovi. A já sem vyletěla
na dvůr a křičala sem: Mami, naši
tetička si budú brat panáčka. Před−
stavte si – panáčka! A tak sem ská−
kala na tem dvoře a mamička ří−
kali: Budeš ticho, co takové hlúpoty
– že si bude brat panáčka. Mamička
také mysleli panáčka, tak jak já.
Potem sem za to dostala buchanec
a oni mně říkali: Už to nikde ne−
říkaj! “ Tetička se později vdala
a opravdu byla Panáčková.
Doteďka, když chystám kroj a kon−
troluju, jestli je čipečka pěkně vidět,
pokaždé si vzpomenu na paní Kor−
dulovou a v hlavě mi zazní její usmě−
vavý hlas: „Děvčátko, vyhlédá ti
spodnička!“

Senioři

Irena Bařinová

Ratíškovští senioři

jsou on−line!

N

ení pravdou, že počítač a inter−
net jsou pouze výsadou mladých
lidí. Že internet dovedou docela
dobře ovládat i ti dříve narození, tak
o tom nás přesvědčila skupinka nově
utvořených „spolužáků“ z řad míst−
ních seniorů. V týdnu od 17. do
21. května totiž v počítačové učebně
ratíškovické ZŠ probíhal v rámci pro−
jektu Nadačního fondu manželů
Livie a Václava Klausových kurz
„Senioři komunikují“. Kurz byl za−
měřen na zvládnutí základní práce
s PC a internetem, závěr kurzu byl
pak věnován používání platebních
karet a ovládání mobilních telefonů.
Mnozí, z celkem jedenácti senio−
rů, kteří měli možnost zcela zdarma
absolvovat týdenní intenzivní kurz,
se vrátili do školních lavic po více
než padesáti letech! Věřím, že tento
návrat byl pro ně více než zajímavý
a v mnohém snad i přínosný, i když
jistě není vůbec snadné se v pokro−
čilém věku otevřít novým věcem
a snažit se pochopit to, s čím jejich
vnuci dennodenně zcela automa−
ticky zacházejí. V rámci kurzu se
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naši senioři naučili obsluhovat počí−
tač s operačním systémem Windows,
komunikovat se svými blízkými
prostřednictvím elektronické pošty
a napsat jednoduchý dopis v texto−
vém editoru. Jak používat platební
kartu nebo mobilní telefon poslucha−
čům kurzu předvedli a vysvětlili pra−
covníci hodonínských poboček T−Mo−
bile a České spořitelny.

Závěrem kurzu obdrželi všichni
účastníci certifikát o úspěšném ab−
solvování kurzu. Právem na sebe
mohou být všichni hrdi, protože se
jim podařilo překonat technické
i věkové bariéry a dokázat tak sobě
i svému okolí, že práce s počítačem
a surfování po internetu není výsa−
dou pouze mladých lidí.
Zájem o tento kurz byl několika−
násobně převýšen, proto jsem se také
dohodla s panem lektorem doc. Ing.
Josefem Šillerem, CSc., na možnosti
dalšího běhu kurzu. Pro zájemce
také připravujeme kurz Práce s di−
gitálním fotoaparátem a úprava fo−
tek v PC. O všem budete včas in−
formování, ať již prostřednictvím
Zvonu či kabelové televize.
Veronika Svobodová
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Divadlo

Divadelní představení

„Čmeldové“

V

Folklor

neděli 18. dubna 2010 v 16 ho−
din se konalo představení diva−
delního spolku Basta Fidli z Val−
tic pod názvem Čmeldové. U nás
v Ratíškovicíh již tito divadelníci
v minulých letech
účinkovali s před−
stavením pro dospě−
lé. Tentokrát potě−
šili dětské diváky,
a to příběhy ze ži−
vota hmyzu podle
literární předlohy
Jiřího Kahouna s pís−
němi pánů autorů
Svěráka a Skou−
mala.
Hlavními hrdiny
jsou čmeláčí bráško−
vé Brumda a Čmel−
da, kteří svá dobro−

družství prožívají uprostřed roz−
kvetlé louky. Tam se učí nejen létat,
sbírat medový prášek, ale i starat
se o svůj domeček a překonávat ná−
strahy života v lučním světě.

Dětské návštěvníky, kterými se
téměř zaplnil kinosál, kromě samot−
ných čmeláčích příhod a dobrodruž−
ství potěšilo závěrečné pozvání na
podium. Zde si mohly děti sednout
na květinku, kde odpočívala luční
víla, nebo nakouknout do domečku
Brumdy a Čmeldy. Fotky, které si
nechaly udělat spolu s krtkem, be−
runkou či pavím očkem jistě budou
zdobit jejich dětské pokojíčky a vzpo−
menou si tak na příběhy ze života
hmyzu, jenž by měly být i pro nás
dospělé velmi poučné. Pačmeláka
cizopasného, který je u nás v České
republice silně ohroženým druhem,
vidíme na našich loukách již jen zříd−
ka. Proto buďme k naší přírodě še−
trní a mysleme na to, že tak, jak se
budeme chovat my lidé k ní, tak se
příroda bude chovat k nám.
Vystoupení technicky zabezpečo−
val František Foltýn, režii a úpravu
literární předlohy vedla Kamila
F. Tomanová, výtvarné scény řídily
Marie Tomanová a Michaela Horáč−
ková.
Doufáme, že se divadelnímu
spolku Basta Fidli u nás v Ratíško−
vicích líbilo a rádi je tu znovu uvi−
Za OB Blanka Pokorná
díme.

Zpívání

pod Náklem

T

rochu upršené počasí provázelo
akci, která se konala 22. května
2010 od 18 hodin na Slavíně
v Ratíškovicích. Úvodním slovem
přivítal všechny návštěvníky Robert
Blaha, spoluorganizátor akce a ve−
doucí Slováckého mužského pěvec−
kého sboru v Ratíškovicích. Zahájil
tím 11. ročník Zpívání pod Náklem.
První skladba patřila Dětské cim−
bálové muzice Náklo z Ratíškovic.
Její název vznikl přesně před rokem
na 10. ročníku Zpívání pod Náklem.
Následovala promluva ke Sv. Ur−
banu místním panem farářem Jiřím
Čekalem spojená s modlitbou všech
přítomných.
Vystoupení se zúčastnily mužské
sbory (MS) z Dubňan, Mikulčic, Ra−
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tíškovic, Vace−
novic, Kunovic,
Prušánek a Va−
cenovský MS
„Od lip“. Jedi−
ným zahranič−
ním hostem byl
MS Urban ze
Skalice s CM.
Ženské zastou−
pení zde měl
ženský sbor
z Moravské No−
vé Vsi. Trochu
netradičně vy−
stoupení pojali naši nejbližší sou−
sedé z Milotic, a to formou ženského
sboru v mužských krojích. Bylo to
pěkné zpestření programu a u di−

váků se setkali s příjemným ohla−
sem.
Hlavní host − Cimbálová muzika
Pavla Borovičky − bohužel díky ne−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

Svátek

příznivému počasí nemohl vystoupit
v programu, ale plně si to muzi−
kanti vynahradili po programu u vin−
ného sklípku Pavla Gajdíka, kde pro−
bíhala beseda u cimbálu.
Letošní ročník neoplýval sluneč−
ným počasím tak, jak jsme byli z mi−
nulých let zvyklí, ale to neodradilo
skalní příznivce této květnové akce.
Odměnu za jejich účast a podporu
jim nadělila příroda sama. Po krát−

kém dešti se na obloze vybarvila
duha, která tvořila krásný oblouk
nad vinohrady. My organizátoři jsme
tento úkaz považovali za příslib krás−
ného počasí na příští již 12. ročník
Zpívání pod Náklem.
Doufáme, že když pán Bůh dá, tak
se všichni ve zdraví v příštím roce
setkáme na Slavíně nejen se svými
skalními příznivci, ale i s novými
návštěvníky, kteří zjistí, že dobré

Den matek
kové. Jako další následovali žáci
a žačky ze školní družiny. S je−
jich přípravou si daly záležet
učitelky Miluše Michenková
a Alena Kubáčková. Po nich
zazpívaly a zatancovaly děti
z mateřské školy U Jezérka. Při−
pravovaly je paní učitelky Dob−
romila Bábíčková a Jarmila Ka−
livodová.
V rámci pro−
jektu Cezhrani−
čnej spolupráce
mezi obcemi Ra−
tíškovice a Popu−
dinské Močidlany
jsme měli tu čest
přivítat naše slo−
venské hosty, a to
dětský taneční
soubor nacviču−
jící při družině ZŠ
Popudinské Močidla−
ny. Jejich vedoucí je
paní Jarmila Šedivá.
Po folkloru jsme se do−
stali spolu s břišními
tanečnicemi do dale−
kého orientu. Skladby
v původní choreogra−
fii Layly−Abdel a De−
lila s děvčaty pilně na−
cvičila paní učitelka
Jana Lovečková. Na
nedělním vystoupení
nesměly chybět mažo−
retky Poupátka a star−
ší děvčata Sweet dan−
cer pod vedením paní
Silvie Koštovalové. Na

vínečko a pěkná písnička zahřejí
u každého srdíčka.
11. ročník Zpívání pod Náklem byl
spolufinancován s podporou Vi−
nařského fondu ČR a z prostředků
Fondu mikroprojektů, spravovaného
regionem Bílé Karpaty. Těšíme se za
rok nashledanou.
Za organizátory Slovácký
mužský pěvecký sbor Ratíškovice
a Osvětovou besedu Ratíškovice
Blanka Pokorná

samotný závěr nám Klára Foltýnová
předvedla se svými svěřenkyněmi
skupiny R. A. Dance ukázky moder−
ních tanečních stylů, jako je house,
street dance a hlavně hip−hop.
Letošní oslava se velmi povedla,
a to hlavně našim dětem, které
překonaly prvotní trému a formou
písní, básní, tanců a scének vyjád−
řily svou lásku maminkám.
Touto cestou bych ráda poděko−
vala všem učitelkám a vedoucím za
svědomitou přípravu na vystoupení
i za trpělivost a ochotu obětovat svůj
volný čas práci s dětmi. Děkuji též
všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu nedělního odpoledne.
Za OB a Jednotu Orel v Ratíškovicích
Blanka Pokorná

Fotovzpomínka
na Pyžamový den 9. tříd

„

M

aminko, mámo, sluneční ráno
přeji Ti dneska...“ tak začína
la jedna z básní, kterou zare−
citovala Martina Šupálková, a tím
tak možná přivolala pěkné počasí,
které bylo v neděli 9. května při
oslavě svátku všech maminek.
Vystoupení začalo v 15 hodin.
Konferovaly a básněmi jej prokládaly
žačky 4. třídy − Martina Šupálková,
Jitka Koudelová a Petra Bartoníč−
ková. Jako první uvedly Dětský folk−
lorní soubor z Ratíškovic s doprovo−
dem cimbálové muziky Náklo pod
vedením Jany Koplíkové, Dagmar
Gajdíkové a Zuzany Kordulové. Děti
z cimbálové muziky trénují pod do−
hledem paní učitelky Marie Ostříž−
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Svátek

Vydařená oslava

Dne dětí

V

Hudba

pátek 28. května se hned ráno
vydaly skupinky prvňáčků, dru−
háků i třeťáků od školy směrem
ke skautské klubovně.
Starší spolužáci z devátých tříd tam
pro ně přichystali zábavné dopo−

ledne ke Dni dětí. Po přivítání čaro−
dějnicí se vydaly na cestu pohádko−
vým lesem trojice žáků a na deseti
stanovištích potkávaly vodníky,
čerty, víly a jiné pohádkové byto−
sti, které měli pro děti připraveny

úkoly jako zatloukání hřebíků, lety
na koštěti, skákání v pytlích aj.
V cíli na ně ještě čekal diplom, me−
daile, opečený špekáček a také slad−
kosti.
Velký dík patří všem deváťákům,
kteří spolu s paní učitelkou Renatou
Výletovou a Ivetou Kudrovou vše
perfektně naplánovali, včetně nád−
herného počasí, v poslední době
tak nevyzpytatelného. Děti odchá−
zely spokojené s pocitem hezky
prožitého dopoledne. Ještě jednou
díky!!
Mgr. Magda Kristová,
třídní učitelka 2.A

Koncert

ZUŠ Ratíškovice

D

ne 31. března 2010 se konal pod
záštitou Základní umělecké ško−
ly v Ratíškovicích a Osvětové
besedy Ratíškovice koncert žáků.
Účinkující byli ze tříd učitelů Jany
Blahůškové, Jana Hajného, Marie Os−
třížkové, Josefa Příkaského, Josefa
Vaďury a Evy Vaďurové. Na klavír
doprovázela žáky Marie Ostřížková
a Eva Vaďurová. Vystoupilo celkem
26 žáků a Cimbálová muzika Náklo.
Vystřídala se zde široká škála hu−
debních nástrojů – zobcová flét−
na, příčná flétna, klarinet, kytara,
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housle, kontrabas,
klavír a cimbál. Ro−
diče a rodinní přísluš−
níci byli právem hrdí
na svoje děti, které na
jevišti zahrály a za−
zpívaly, jak nejlépe dovedly.
Ráda bych touto cestou poděko−
vala všem výše uvedeným vyučují−
cím za to, jak se dětem věnují a pro−
bouzejí v nich lásku a cit k hudbě
a hudebním nástrojům. Chtěla bych
poděkovat i rodičům, že své děti
v jejich zájmové činnosti podporují.

Není to dozajista lehké v dnešní
moderní době plné her, počítačů
a jiných dětem bližších lákadel.
Mladým umělcům patří poděko−
vání za jejich skvělé výkony a já jim
přeji, aby se hraní či zpěvu věnovali
co možná nejdéle.
Za OB Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

Projekt

Barevný týden

pro Afriku

T

řetí týden v květnu (17. 5.−21. 5.)
se uskutečnil na naší základní
škole „Barevný týden pro Af−
riku“. Jedná se o projekt Škola ško−
le, který nám představil koncem
března předseda občanského sdru−
žení „Bez mámy“ Ondra Horecký. Za−
jímavě vyprávěl o jihozápadní části
Tanzánie, provincii Mbeya, kam se
soustřeďují všechny jejich dosavadní
projekty. Děti se dozvěděly, v jakých
drsných podmínkách denně přežívají
jejich vrstevníci. Jsou to sirotci,
kteří potřebují jídlo, šaty a hlavně
vzdělání a zdravotní péči.
A co je projekt Škola škole? Žáci
se zapojí do programu, kde budou
sami získávat peníze na pomoc part−
nerské škole a vyberou si, co za vy−
brané prostředky pořídí. Jde o po−
ložky, které nejvíc chybí a zároveň
nejsou příliš finančně náročné, např.:
z nová lavice (aby se děti nemu−
sely mačkat) pro 2−3 studenty:
cca 700 Kč
z oprava třídy včetně betonové
podlahy, omítek a vymalování:
cca 10 000 Kč
z cena jedné učebnice podle
druhu 50−250 Kč, atd.
Realizace projektu je vždy zajiš−
těna přímo na místě dobrovolníky
občanského sdružení. Jakékoliv pře−
bývající finance se použijí zase na
dané partnerské škole, např. na ná−
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kup učebnic. Fotodo−
kumentace je samo−
zřejmostí a fotky jsou
věnovány partnerské
škole v ČR.
Děti se tak naučí pomáhat ne−
zištně druhým a nemyslet jenom na
sebe. Navíc uvidí, že se za jejich pe−
níze vykonalo něco hmatatelného
a skutečného. Má to nepochybně
silný výchovný efekt. Navíc ještě
přichází s vlastními nápady, jak zís−
kat peníze na projekt. Tím si rozvi−
nou kreativní myšlení, podnikavost
a kolektivního ducha. Možností je
spousta: sběr papíru, prodej vlast−
ních výrobků, koncert atd.
Žáci na naší škole prodávali svoje
výrobky spolužákům: perníčky, za−
pichovátka, záložky do knih, náhr−
delníky, náramky, keramické mo−
týlky,…). Každý den byl zasvěcen
jedné národní barvě Tanzanie: Po –
zelená, Út – žlutá, St – modrá, Čt –
černá (barvy na státní vlajce) a Pá –
červená (tato barva je také na jejich
státním znaku). Všichni museli při−
jít oblečeni v daný den v konkrétní
barvě.
Celá škola ožila. Děti i učitelé byli
úžasní a navzájem si pomáhali. Kaž−
dou velkou přestávku se konal pro−
dej výrobků a zájem byl opravdu
velký. Suma vybraných peněz den
ode dne rostla a s ní i nadšení. Záro−

veň jsme se připravovali na páteční
školní akademii, která se konala
v kině a byla vyvrcholením celého
Barevného týdne.
Opravdu velký zájem o tuto akci
nás mile překvapil. Před vchodem do
sálu se kromě vstupenek ještě dopro−
dávaly poslední výrobky. Kapacita
kina nestačila a hodně diváků mu−
selo stát. Žáci si připravili zajímavý
a pestrý program: písničky, bás−
ničky, tance i divadelní představe−
ní. Všechno si také sami uváděli.
Školní akademie měla nepo−
chybně úspěch. Na vstupném a do−
prodeji výrobků se vybrala opět
velká částka. Takže celkový výtěžek
je 17 680 Kč! Takový úspěch jsme
nečekali! Všichni z toho máme vel−
kou radost. Chceme moc poděkovat
dětem, učitelům, zvukařovi Tomá−
šovi Svobodovi, divákům, zkrátka
všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Barevný týden pro Afriku se setkal
s velkým ohlasem. Doufáme, že další
ročníky budou neméně úspěšné. Ale
jak tvrdí klasik Jára Cimrman: „Ne−
musí pršet, jen když kape.“
Mgr. Jana Lovečková
Mgr. Renata Výletová,
Mgr. Hana Straková

strana 15

Děti

Jarní radovánky

Slavnostní otevření RC Bambino

N

e nadarmo se říká, že čas plyne
rychle jako voda. Je tomu už
něco málo přes měsíc, kdy se na−
šemu Bambinu dostalo slavnostního
otevření. Počasí v neděli 25. dubna
vypadalo slibně a my jsme věřily, že
i přesto se najde hodně těch, kteří
se přijdou s celou rodinou pobavit,
zasoutěžit si, no prostě užít si neděli
zas trochu jinak. A stalo se. Bylo
opravdu příjemné sledovat zaplňu−
jící se tělocvičnu, protože v opačném
případě by všechna snaha a úsilí
vedoucí k realizaci této akce, přišly

vniveč. Kdo má s organizováním
podobných akcí zkušenosti, ví, o čem
mluvíme.
V úvodním krátkém programu se
představili žáci 1.A, dále vystoupily
„Robátka a Krůčky“ z hudební školy
Yamaha, malé mažoretky a nej−
mladší tanečnice z R. A. Dance.
O zábavu starších dětí se postarala
paní učitelka Ilona Příkaská, která
děti po celou dobu bavila zajíma−
vými hrami a soutěžemi.
Děti ve věku 1−6 let si v průběhu
celého odpoledne užívaly atrakcí pro

ně připravených (skákací hrady,
skluzavky, trampolíny, minigolf
atd.). Později pak využily možnosti
malování na obličej. Dále tu byl při−
praven dětský raut, kde si každý
malý návštěvník mohl zamlsat oblí−
bené kukuřičné křupky, piškoty nebo
nějaký ten gumový či čokoládový
mls. Ti opravdu nejmladší většinou
využili prostory herny, kde měli
k dispozici houpačku, hopsadlo, ba−
zén s kuličkami, ChaChaBox a spou−
stu hraček.
Víte, kolikrát si říkáme, že je až
neuvěřitelné, že se vše podařilo zre−
alizovat v tak krátkém čase. A jedi−
nou odpověď nacházíme v tom, že
všichni, kdo stáli u zrodu nebo se
jakýmkoliv způsobem podíleli na re−
alizaci RC Bambino, to dělali zcela
nezištně, a i když zpočátku viděli jen
smělé vize, věřili, že to vyjde.
„Maminky, dostaly jste dar v po−
době místa, které Vám i Vašim dě−
tem umožňuje prožít čas strávený na
mateřské dovolené lépe a hlavně
zábavněji.“ Jen na Vás záleží, jak
s ním naložíte. Každá z Vás má jistě
co nabídnout. Některé maminky se
již do činnosti centra zapojily. A ne−
zapomeňte, že nabídku služeb urču−
jete Vy samy svou poptávkou.
Provozní doba –
letní režim
dopoledne
Pondělí
–
Úterý
1000−1200
Středa
–
Čtvrtek 1000−1200
Pátek
–

odpoledne
–
kroužky RC
1500 – 1800
kroužky RC
1500−1800

Provozní doba –
prázdninový režim
dopoledne
Pondělí
–
Úterý
–
Středa
–
Čtvrtek
–
Pátek
–

odpoledne
–
–
1500−1800
–
1500−1800

Za RC Bambino
Irena Foltýnová a Simona Kovárová
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Zájmy

Esperantisté
po osmnácté

U

Cestování

ž po osmnácté se letos v dubnu
sjeli esperantisté do Ratíškovic,
aby se zúčastnili akce nazvané
ADONIDO (česky hlaváček). Přes−
tože celý předchozí týden pršelo,
o víkendu se na všechny účastníky
usmálo sluníčko a přispělo tak ke
zdaru celé akce.

V pátek odpoledne byla tradiční
soutěž v kuželkách nahrazena pla−
váním v bazénu, večer si esperan−
tisté příjemně popovídali v kavárně
Na plovárně. V sobotu jsme se vy−
pravili na Horky za hlaváčkem, po
cestě se nešlo nezastavit na Nákle
s liliovým křížem a Sámem, kde

proběhlo hromadné fotografování.
Krásně rozkvetlý hlaváček potěšil
oko všech přítomných a o to lépe nám
pak ubíhala cesta mezi rozkvetlými
stromy do Milotic na zámek. Při
obědě jsme se těšili, jak se projedeme
na šlapací drezíně, ale když jsme k ní
konečně dorazili, nikdo už neměl sílu
šlapat, a tak jsme se projížďky vzdali.
Několik účastníků se raději osvěžilo
v krytém bazéně, zbytek odpočíval
před večerním programem.
Místo obvyklého posezení ve
sklípku u vínečka jsme se sešli ve
školní jídelně, kde proběhlo pod ve−
dením bývalých žaček esperant−
ského kroužku Petry Bařinové,
Lenky Kordulové a Báry Maňás−
kové seznámení s folklorem a hlavně
výuka lidových tanců. Přestože se
někteří zpočátku ostýchali, po něko−
lika doušcích dobrého vína se roztan−
covali téměř všichni.
Na nedělním programu se podí−
leli nynější žáci esperantského
kroužku, kteří po výuce modelování
z marcipánu zahráli v esperantu
dvě pohádky a zazpívali písničky.
V dobré náladě a s vlastnoručně vy−
modelovaným sluníčkem v ruce se
v poledne účastníci rozjeli domů.
Jsem ráda, že díky finanční do−
taci od obce se tohoto setkání mohli
zúčastnit také esperantisté ze vzdá−
lenějších míst ČR i ze zahraničí.
Mgr. Jana Melichárková

Přednáška o Havaji
z jiného pohledu

V

e čtvrtek 20. května se konala
na farním centru zajímavá dia−
pozitivní přednáška cestovatele
ThLic. Petra Žaloudka o ostrově Mo−
loka‘i, kterou zprostředkovala paní
Marie Kobzová. Neobvyklost před−
nášky souvisela z tématem – před−
nášející představil jeden z ostrovů
havajského souostroví z jiného pohle−
du, neboť prezentoval zážitky z ko−
lonie malomocných, kteří dodnes
tento malý ostrov obývají.
Objevitelé Havaje přinesli těmto
ostrovům nejen civilizaci, ale i různé
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

nemoci, ze kterých nejhorší je právě
malomocenství – infekční onemoc−
nění způsobované bakterií Myco−
bacterium leprae, jež napadá ze−
jména periferní nervy, kůži a sliznice.
Až jiný „objevitel“ – belgický kněz
a humanista Damien de Veuster
(1840−1889), známý též jako „Otec
malomocných“, zmírnil koncem
19. století utrpení malomocných.
Pro zájemce doporučuji navštívit
webové stránky:
www.peterzaloudek.com.
Josef Hanák
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Zájmy

Kuželkářské
ohlédnutí

D

va měsíce před zahájením sou−
těžní sezony 2009−10 začala
aktivita a příprava pro ratíškov−
ské kuželkáře. Přetrvávající pro−
blémy s dopadlištěm i rozvodem vody
donutily členy oddílu k rázné pře−
stavbě. Zdemontovat stávající zaříze−
ní, vysekat beton a znovu vše připra−
vit tak, aby v půlce srpna mohl začít
turnaj seniorů, stálo spoustu času,
práce, energie i kontaktů na sponzor−
ské dodávky. I tak se také díky OÚ
a SK Baník proinvestovalo 80 000 Kč,
které kuželkáři splácejí systémem
splátkového kalendáře. V srpnu se
hrál Memoriál Michala Tomana seni−
orů a Turnaj čtyřčlenných družstev
a výtěžek putoval na první splátky.
Uplynulý ročník lze hodnotit jako
úspěšný. Ženy působící ve II. KL
skončily bez sestupových starostí
na 5. místě. První tým mužů hrající
III. KL skončil čtvrtý, stejně jako re−
zerva, která zápolila v krajském pře−
boru. Céčko sbíralo body i zkuše−
nosti v KP II a skončilo ve spodní
polovině. Dorostenci svůj KP vyhrá−
li, ale v kvalifikaci o I. ligu neuspěli.
Dorostenky, za které náklady hra−
dilo Znojmo, bojovaly také o čelné
umístění ve stejné soutěži.

Tři stříbrné medaile
zdobily naše zástupce na
mistrovství kraje jednot−
livců. Milým a nečeka−
ným postupem do mis−
trovství republiky mužů
překvapil Jakub Toman−
čák, který v České Tře−
bové postoupil i do už−
šího finále, kde obsadil
16. příčku. Do finále
v Plzni postoupila i jeho
sestra Dana Tomančá−
ková v kategorii dorostenek a skon−
čila celkově na 12. místě. Třetí medai−
listkou byla žákyně Hana Beranová,
která z Kroměříže veze vlastně nej−
lepší umístnění, když skončila na
7. příčce. Božetěchu Zdražilovi se
tolik nedařilo, ale i 20. místo mis−
trovství republiky žáků je záznam na
kuželkářské mapě.
Žákovské soutěže přinesly nejvíc
úspěchů, radosti a ocenění. Tyto sou−
těže se hrají jako Pohár mladých
nadějí v průběhu sezóny na něko−
lika kuželnách a body se sčítají.
V kategorii mladších žáků získal
David Mačuda 24 bodů a skončil
30. a Radek Belanec byl 23. a získal
40 bodů. Mezi mladšími žákyněmi

Božek Zdražil, Markéta Antošová a Hana Beranová (zleva)

Jakub Tomančák (uprostřed)

byla Daniela Kordulová 24. s 28 body
a Markéta Antošová 14. získala
65 bodů a postoupila do finále.
Velkým ratíškovickým úspěchem
skončila kategorie starších žáků.
Božek Zdražil vyhrál finálový turnaj
v Olomouci výkonem 281 kuželek
a celkově skončil na 6. místě ziskem
114 bodů. Stříbrnou medaili vybojo−
vala výkonem 281 bodů Hanka Be−
ranová, která brala i bronz a pohár
v celkovém hodnocení za 118 bodů.
Oba posledně jmenovaní reprezen−
tovali Jihomoravský kraj na Májo−
vém turnaji v Pelhřimově, kde spo−
lečně s Jakubem Flekem z Blanska
a Marianou Kreuzingrovou z Vra−
cova skončili na 7. místě. V soutěži
jednotlivců v disciplíně „sprint“
(hraje se i na mistrovství světa)
zvítězila a náramkové hodinky si od−
vezla Hanka Beranová, když v prv−
ním kole porazila Michaelu Semelo−
vou z Luhačovic, pak i velkou naději
z Valašského Meziříčí Natálii Topi−
čovou a ve finále Terezii Stursovou
z Lomnice.
Pro informaci Pohár mladých na−
dějí se hraje ve čtyřech kategoriích,
mladší a starší žákyně a žáci. Star−
tovalo v něm 326 jedinců ze 71 od−
dílů a i tady máme pomyslný bronz.
Nejvíce dětí bylo z Jičína a Rokycan,
po 14, a Ratíškovice měli šťastnou
13ku.
Takže trenéři a obětavci, díky za
čas a úspěchy pro obec i oddíl, pevné
zdraví a „Ať vám to padá!“
Vašek Koplík
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Koncert

Čechomor

opět v Ratíškovicích

P

o devíti letech se snad přání sta−
ne skutkem a muzikantské
uskupení, hrající na rozmezí ně−
kolika hudebních žánrů, opět zavítá
do Ratíškovic. Podívejme se na his−
torii tohoto hudebního tělesa zevrub−
něji:
Čechomor vznikl roku 1988 pod
rozevlátějším názvem I. Českomo−
ravská nezávislá hudební společnost,
přičemž místem jeho začátků byl
Park kultury a oddechu Julia Fučí−
ka, kde se o víkendech na „Starém
tržišti“ při předvádění starých čes−
kých řemesel i vyhrávalo. Již roku
1990 vydala skupina své první album
Dověcnosti, obsahující upravené li−
dové písně z Čech a Moravy, přičemž
šlo o písně méně známé či dávno
zapomenuté. Roku 1996 spatřilo
světlo světa druhé album Mezi ho−
rami.
Kapela se stává známější v roce
1999 jako předkapela na turné sku−
piny Lucie. Ještě v témže roce vy−
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dává své třetí album nazvané Čecho−
mor, kde si jako host na bicí zahrál
David Koller a zazpívala Lenka
Dusilová. Po tomto albu si skupina
zkrátila svůj původní dlouhý název.
V roce 2000 se stal Čechomor part−
nerem turné Jaromíra Nohavici.
Počátkem roku 2001 uspořádala
kapela v pražském Rudolfinu s ko−
morním orchestrem Collegium čes−
kých filharmoniků koncert, který
aranžoval světoznámý hudební skla−
datel, zpěvák a punker Jaz Coleman.
Pod jeho producentským vedením
vzniklo další album Proměny. Vedle
hudební produkce se Čechomor
objevil v roce 2002 i na filmovém
plátně, a to v Zelenkově filmu Rok
ďábla. V témže roce vznikla i hu−
dební nahrávka Čechomor – live
a v roce 2005 album Co sa stalo nové,
v němž hostují irský zpěvák O‘Lio−
naird a japonský hráč na bubny
a flétnu šakuhači Joji Hirota. Toto
album proniklo do první dvacítky

mezinárodní hitparády WMCE (Ev−
ropský žebříček World music), což se
podařilo jen dvěma českým umělcům
– Věře Bílé a Teagrassu.
V roce 2006 Čechomor vyjíždí na
atraktivní železniční šňůru nazva−
nou Vlak Tour a v roce 2007 na Ko−
operativa Tour 07. Zde je záhodno
zmínit, že generální sponzor Tour 07
– pojišťovna Kooperativa − je rovněž
významným sponzorem obecně pro−
spěšné společnosti Pomocné tlapky,
která se zaměřuje na výcvik asis−
tenčních psů pro invalidy na vo−
zíčku. Čechomor se tak stal význam−
ným propagátorem této humanitární
činnosti.
Ještě v roce 2007 vzniklo album
méně známých vánočních koled Svá−
teční Čechomor, a to za hostování
dvou slovenských zpěvaček Elišky
Ptáčkové a Zuzany Smatanové (pě−
tinásobná držitelka slovenského Zla−
tého slavíka).
Na moravsko−slovenském po−
mezí Čechomor vystoupil na slav−
nostech Ozvěny Horňácka ve Velké
nad Veličkou, kde si zahrál s legen−
dární cimbálovou muzikou primáše
Martina Hrbáče. Že to bylo vystou−
pení nadmíru úspěšné svědčí to,
že společné muzicírování budeme
mít možnost prožít i v Ratíškovi−
cích.
Radim Šťastný
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Junák

T

Velká jarní

výprava

ak, jako každý rok, tak i letos
se uskutečnila akce s názvem
Velká jarní výprava, a to ve
dnech 7.−9. 5. 2010. Letošním sym−
bolem jarní výpravy bylo hledání
tzv. ,,kešek“, což je celorepubliková
hra, kdy jsou na různých místech
České republiky ukryté krabičky
s poselstvím v podobě textu. A ten,
kdo ,,kešku“ objeví, se může po−
depsat na listinu přiloženou v kra−
bičce.
Na výpravu jsme vyrazili v pátek
v 17.00 autobusem z Ratěk do Ho−
doša, odkud nám jel 17.30 vlak do
Bojkovic s přesedáním ve Staráku.
Po dvou hodinách jsme dorazili do
cíle cesty, tedy do Bojkovic, kde na
nás čekala hezká klubovna míst−
ních skautů. Ještě, než jsme se ulo−
žili ke spánku, jsme se narychlo vy−
dali hledat nějakou ,,kešku“ v okolí.
Najednou byla 1.00 po půlnoci a my
se rychle uložili ke spánku.
Ráno po snídani jsme se vydali
vlakem do Bylnice, kde jsme se roz−
dělili na čtyři skupinky: kluci, hol−
ky, vedoucí a samostatná jednotka
Hrach a Essmo. Z Bylnice jsme vy−
razili do příhraniční osady Sidonie,
která je částí města Brumov−Bylni−
ce, kde jsme měli za úkol získat pět
podpisů od zdejších domorodců. Ale
jaké bylo naše překvapení, když jsme
se na určeném místě setkali s Hra−
chem a on se nás ptal, kde máme ty
podpisy. My jsme mu řekli, že jsme
přes žádnou Sidonii nešli a jenom
jsme míjeli pár opuštěných domů.
Ale Hrach nám řekl, že to byla právě
ta Sidonie. Jelikož jsme tedy ty pod−
pisy nezískali, tak nás trest ne−
minul. Museli jsme jít 1000 kroků
poslepu se zavázanýma očima. To
znamená přes kameny, bláto, ha−
luze apod.
Večeře byla před Červeným kame−
nem a Hrach zavelel, že se jde hle−
dat ,,keška“. Většina z nás ale byla
totálně unavená a blížil se večer.
Proto v mužstvu vypukla malá
vzpoura, které se neúčastnila pouze
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Elka a Jana, jež šly s Hrachem tu
kešku hledat. My ostatní jsme je če−
kali v místní hospodě. Na zpáteční
cestu jsme se vydali všichni ve 21.00.
Pak jsme šli a šli a odpočinek byl
přesně na státní česko −slovenské
hranici. Byla to pauza na posilnění,
ale problém byl v tom, že se už ne−
bylo čím posilnit. Tak nám Hrach
rozdal lentilky na příděl a pokračo−
vali jsme. S vypětím posledních sil
jsme hladní, ospalí a vyčerpaní došli

na vlakové nádraží do Bylnice, na−
sedli jsme do vlaku a okamžitě v něm
vytuhli.
Na klubovnu jsme dorazili v 6.00
hodin nad ránem, padli jsme hned
do spacáků. Dopoledne jsme nabrali
sil a vydali se na zpáteční cestu
a všichni jsme se těšili na teplé jídlo
a napuštěnou vanu.
A teď ještě jedna perlička na zá−
věr. Hrach někde vyčetl, že ve skaut−
ském hnutí se málo dbá na zubní
hygienu, takže vydal rozkaz, že si
všichni účastnící výpravy musí
přesně po 6 hodinách čistit zuby.
Takže náhodní kolemjdoucí mohli
v pravé poledne spatřit skupinku
mládeže, která si čistí chrup v járku
vedle silnice. Přes všechen tento
„mor“ to byla jarní výprava, na kte−
rou budu vždycky ráda vzpomínat.
Klára Dobešová, 9.A

5. ročník sportovního odpoledne 23. 5. 2010

Jarní brigáda na Dětském hřišti pod Junáckou vlajkou 10. 4. 2010

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

Akce „Drákula 27“ v pondělí 19. 4. 2010

Svatojiřský závod 25. 4. 2010

Pálení čarodějnic 30. 4. 2010

Skauti na koště 21. 4. 2010

Seznam letních akcí Junáka Ratíškovice
datum

název akce

místo konání

ČERVEN
pá 18. 6.
ne 20. 6.
ne 27. 6.

Kapka 2010
benzinky Rat. Vracov, Muť.
Neckyáda + sport. odpol. II Jezérko Ratíškovice
Raftovačka 2010
Hliník Ratíškovice

dobrovolníci
veřejnost
stř. Ratíškovice + veřejnost 15+

ČERVENEC
3. − 10. 7.
so−ne 10.−11. 7.
11 − 25. 7.

Rodinný tábor
Stavijání tábora
Tábor Trojka + Jižní kříž

tábořiště Nová Ves
tábořiště Nová Ves
tábořiště Nová Ves

KPS − rodiny s dětmi
brigáda
odd. Trojka a Jižní kříž

SRPEN
25. 7. − 8. 8.
so 21. 8.
so 28. 8.

Tábor Tuláci + Squaw
Búrání tábora
Táborák

tábořiště Nová Ves
tábořiště Nová Ves
u klubovny v Ratíškovicích

odd. Tuláci + Squaw
brigáda
celostředisková

Více informací o skautech na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

určená pro

www.junak−ratiskovice.cz
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Železná sobota 15. 5. 2010

Sběrna papíru Ratíškovice

informuje
(Místo výkupu: sběrna papíru na Dětském
hřišti Pod junáckou vlajkou)
Další výkup papíru:
sobota 26. 6. 2010 od 15 −16 hod.

Rozhovor

Aktuální výkupní ceny papíru:
černobílé noviny
barevné časopisy, letáky
vlnitá lepenka
sjetiny bez kopíráků

Junákem v srdci

P

alis (nar. 1969) a Zuzka (nar.
1974) Hnilicovi nás ve svém
bytě v domě „na špici“ přivítali
výborným salátem z celeru (tzv. best−
seller) a během rozhovoru či spíše
přátelského posezení sa hlavně Pa−
lis hrál s 216 kuličkama (tzv. neo−
cube). Ale jinak působila tato man−
želská dvojice tak, jak ji většina
Ratíškovjákú zná – Palis hlavní
mluvčí, Zuzka doplňující a zajišťu−
jící týl.
Jaký je rozdíl mezi junákem
a skautem?
Skaut je mezinárodní označení,
junák zase české pro totéž. Oficiální
název naší organizace je Junák –
svaz skautů a skautek ČR. Existuje
totiž několik organizací skautů u nás
– třeba katoličtí, Svojsíkovi atd.
Jak dlúho su v Raťkách skauti
a kdy byla postavena klubovna?
Minulý rok jsme slavili 40 let stře−
diska, takže od roku 1969, a v témž
roce sa začala stavět klubovna,
která byla dodělaná 1973.
Loni ale vyhořela, v rekord−
ním čase byla rekonstruovaná.
Kolik sa na sbírce vybralo?
Bylo to zhruba 250 tisíc, dále nás
podpořila obec a také kraj. Přispí−
vali i neznámí dárci, jednou přišel
ke mně do práce chlap, vytáhl tisí−
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covku a říká: „To je na klubovnu“,
přitem sem ho nikdy neviděl!
Vraťme sa trochu do minulos−
ti. Slavili jste 40 roků střediska,
ale oficiálně to byl až do roku
1989 pionýr, né?
V roce 1969 byl skaut zakázaný,
část teho nechala, ale další pokračo−
vali v činnosti jako Pionýr s úlitbou
červených šátků, snažili sa dál vy−
chovávat děcka ve skautském duchu,
jak to šlo.
Kdy ste začali chodit na klu−
bovnu?
Nejdřív sem chodil do pionýra pod
vedením Šerifa (Jirka Kotásek), pak
byl v roce 1981 založen oddíl Tulá−
ků, který převzal Dochtor (Radim
Šťastný). Zuzka chodila jeden rok do
Ohýnku, po jeho skončení také do
Tuláků.
Kdy jsi začal vést Tuláků?
Hned po ukončení základky ve
14 rokách. Snažíme sa doteďka, aby
děcka védli děcka, aby byli vychová−
vaní pořád noví vedoucí.
Co je potřeba k tomu, aby sa
člověk stal vedoucím?
Kromě určitých organizačních
schopností musí budoucí vedoucí slo−
žit čekatelské zkoušky, vůdcovské
zkoušky a udělat zdravotní kurz.

1,0 Kč/kg
1,0 Kč/kg
1,0 Kč/kg
1,0 Kč/kg

A co samotný obsah činnosti?
Co preferujete?
Existuje skautské desatero, které
sa snažíme dodržovat, činnost má být
pestrá: děti jsou vedeny k čestnosti,
lásce k vlasti, pracovitosti (naše
heslo zní „My jsme oddíl Tuláci, zá−
bava až po práci!“). Nekdy je aj ten
adrenalin a také je potřebná disci−
plína. Při vedení schůzky u mňa platí
heslo lidovců „Třikrát a dost“ – pro−
stě děcko třikrát napomenu a když
to nestačí, tak ho pošlu dom.
Morseovku a uzlování eště dě−
láte?
To dneska už moc nefrčí, ani Fo−
glar už tak netahne, i když občas
z něho eště děckám něco čtu. Dnes
je dost literatury k vedení schůzek,
byl vypracován výchovný systém
4 stupňů, kdy sa postupně plní
stezky země, vody, vzduchu a ohně.
Ale není to povinné, jednotliví ve−
doucí si mohou zvolit, zda sa to bude
plnit či ne. Např. u Tuláků zavedl
Hrach (Jirka Stokláska) bodování
skoro všeho a motivuje tak své
členy.
Majú všecí skauti přezdívky?
Všecí ne, není to pravidlo, prostě
jak sa podaří, často je to odvozeno
od jména. Asi nejkurioznější je pře−
zdívka mladého Krista – Anciáš.
Jeho babka totiž doletěla, že ho mo−
síme přejmenovat, že sa Antikrist
nesmí používat.
Palisu, ty si náčelník, Zuzka
zase hospodářka střediska. Kdo
všecko dnes středisko tvoří?
Patří pod nás tři ratíškovické od−
díly Tuláci, Squaw a Trojka, které
majú každý přes 20 členů, celkem asi
70. Stejný počet má Klub přátel
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

skautingu. Dále sú to oddíle Jižní
Kříž z Mutěnic, Andromeda z Vra−
cova a eLKO ze Skoronic, také sú
u nás registrovaní nekteří Hodo−
ňáci. Podrobnosti sa dajú najít na
našich internetových stránkách
www.junak.ratiskovice.cz.
Při slavnostních příležitos−
tech používáte stejnokroje. Jaké
sú barvy?
Košela je pískové barvy, šátek je
žlutý pro děti do 11 let, které nazý−
váme vlčata a světlušky, a hnědý pro
ostatní skautky a skauty. Pokrývka
hlavy je jednotná podle oddílu, ale
většina žádnou nemá. Činovníci
majú klobouky.

v rámci ekologie znovu rozjeli a za
pomoci různých soutěží motivovali
lidi se sbíráním. Postupně sa výkup
zvyšoval až na 70 tun za rok. Před−
loni ale přišla ekonomická krize,
ceny klesly na nulu, a tak byl sběr
přerušen. Naštěstí ceny zase vzrost−
ly, a tak nás Sběrné suroviny zase
požádaly o otevření sběrny. Teď sa
vykupuje jedenkrát měsíčně.
Výborným počinem je také vy−
budování dětského hřiště. Kdo to
financoval?
Hřiště funguje už pět roků a po−
stavilo sa hlavně z peněž EU, bylo
to ale třeba poctivě vypapírovat…
Každý rok pořádáme pro nejmenší
sportovní odpoledne, což byl pěti−

Jakú máte rádi barvu?
Zuzka – modrú, Palis − tyrkysovú
nad obzorem.
Co čtete?
Zuzka − historické romány alias
červená knihovna, Palis − už mnoho
let Reflex a Koukolíka. Hodně sem
četl na škole, teď už néni moc času.
Jak trávíte volné víkendy, po−
kud nejaké máte?
Snažíme sa o výlety s děckama
na kole, rádi fotíme, Palis sbírá
známky a od roku 1992 sa zúčast−
ňuje akcí spolku Modrý život –
volné sdružení přátel piva, kteří po−
znávajú tento národní nápoj po
okresních hospodách a vybarvujú

Jak sa k vám dostávajú noví
členové?
Většinou je to od kamarádů z do−
slechu, často od sourozenců. Kama−
rádství v oddíle može přerúst i v něco
víc – my dva sme sa seznámili
v Tulákoch a nejsme sami. Už něko−
lik dalších dvojic to má (asi) na celý
život.
Vyvrcholením vaší činnosti je
v létě tábor. Teď je v Nové vsi,
ale dřív byl v Měsíčním údolí?
Ano, tam byly první tábory,
krásné místo, ale po revoluci sme
sa moseli kvůli ochraně přírody pře−
stěhovat. Našlo sa místo v Uhřicách,
kde, až sme vykopali 13 m hlubokú
studňu, tak sme sa kvůli sporu
s myslivcama radši zase přesídlili.
Přechodně jsme tábořili v Zástři−
zlách, ale poslední roky sme našli
útočiště v Nové Vsi u Ivančic, u bý−
valého rekreačního objektu Kovo−
podniku.
Kolik turnusů pořádáte letos
o prázdninách?
Začíná to rodinným táborem ro−
dičů s dětmi, který vznikl před pěti
lety, na nějž jezdíme s dcerkama
Maruškou a Aničkou. S tou dobou
souvisí skutečnost, že Palis přestal
vést oddíl, jenom občas zaskakuje,
když nemože nejaký vedoucí. Pak
následujú dva klasické skautské tur−
nuse a nakonec je zkouškový turnus.
Máte spoustu dalších aktivit.
Jak ste sa dostali ke sběru pa−
píru?
Sběrnu sme převzali po Jurovi
Stoklovi, který s tím končil, a nám
sa to zdála škoda, takže sme to
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

letý závazek při získávání dotace, ale
přiznáváme, že moc chuti do toho
nemáme, neboť akcí je opravdu hod−
ně.
Proč si začal pořádat akci
Dracula?
Začal sem dávat krév už na vojně,
dnes mám zlatú Jánského plaketu,
což je přes 40 odběrů. A organizuju
to proto, že je potřeba strhnút prvo−
dárců, kteří by sami jinak nešli. Dělá
sa to už 14 roků, máme celkem
27 akcí Dracula – to už je pár hek−
ťáků krve.
Z čeho svoji činnost financu−
jete?
Jednak sú to příspěvky členů,
ale hlavním zdrojem je každoročně
pořádaná železná sobota, kdy vy−
kúpíme kolem 20 tun šrotu a neco
barevných kovů. Letos sme dostali
aj pojízdné auto.

modře navštívené katastry přísluš−
ných obcí. Vydařenou akcí spolku
byla exkurze do plzeňského pivovaru.
Nakonec eště zpátky k Juná−
kovi. Vedete v jeho duchu své
dcery?
Tak nějak přirozeně. Odmalička
sa zúčastňujú různých junáckých
akcí, dělajú svačinářky, nástěn−
kářky…
Zúčastnili ste sa světového
srazu skautů, tzv. Jamboree?
Zatím ne a ani nás to moc neláká.
Radši máme skromnější akce.
Dokdy to chcete dělat?
To nevíme, ale letos je volební rok
a kdyby to někdo převzal, nezlobili
bychom se…
Díky za rozhovor.
Přemek Kouřil & Marta Kordulová
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Zájmy

Ozvěny
letošního koštu
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s malým množstvím vystavovaných
vzorků – i když dle mého názoru
720 vín je na naši vinařskou obec
slušný počet. Katalogů i skleniček
se dá připravit patřičné množství,
i když s rizikem, že při nepřízni

Příroda

K

poslední dubnové neděli, tra−
dičnímu termínu ratíškovické−
ho koštu, vzhlíželi pořadatelé
s velkými obavami a nejistotou. Vy−
jde počasí tak, jak tomu bylo v po−
sledních letech? Postavit jeden nebo
dva stany? Ale ani stany nezaručí
v případě deště plánovanou ná−
vštěvu kolem 1000 lidí.
Nakonec to opět vyšlo a počet ná−
vštěvníků předčil všechna očeká−
vání, ovšem také způsobil několik
komplikací, které tak trochu znehod−
notily vynikající ohlasy této akce.
Ukázalo se, že 650 katalogů bylo
zoufale málo (loni 500 stačilo), 1000
kusů skleniček s potiskem byly vy−
prodány už v 18.00 hodin, v 18.30
došly identifikační pásky – 1170
kusů, ale to nejhorší mělo teprve
přijít. V sedm večer už bylo jasné,
že nebude za chvíli co ochutnávat,
hlavně mezi bílými víny.
Nelze přece předčasně ukončit
košt! Bylo třeba rychle jednat. Na−
štěstí taxi bylo po ruce, na Slavíně
vína dost, a tak se v kanystrech
dovezlo dalších 30 litrů červeného
a 130 litrů bílého, aby se naplnily
prázdné láhve a „ochutnávka“ mohla
pokračovat. Jenom zkušený degus−
tátor v kondici poznal, že se rozlévá
jedno víno. Tou dobou už byl na−
štěstí oficiální host pan ministr Še−
besta na cestě domů do Hustopeč.
Jinak by musel svá slova chvály na
průběh a atmosféru výstavy vzít
zpět.
Se setměním zařadila cimbá−
lovka vyšší rychlostní stupeň, ná−
vštěvníci zpívali, tančili a popíjeli,
takže nebylo překvapením, že se ne−
podařilo košt ukončit v plánovaných
23.00 hodin. Ale přesto už v 01.00
byl areál bez incidentů vyklizen
a uzavřen.
Podle vyjádření návštěvníků se dá
říci, že se náš „open air košt“ opět
velmi vydařil. Kam až ale návštěv−
nost může růst? Letos bylo odhadem
1400 přítomných, loni 800, předloni
650. Vyvstává zásadní problém

T

počasí samozřejmě zbudou. Ale
o mnoho více vzorků se nám asi ne−
podaří v Ratíškovicích a nejbližším
okolí sesbírat. Nabízí se jediné ře−
šení – přizvat firemní vinařství
k prezentaci určitého segmentu své
produkce.
Závěrem je třeba poděkovat všem
pořadatelům za úspěšně zvládnutý
košt a také Obecnímu úřadu za za−
půjčení a postavení stanu a celkovou
podporu činnosti naší Základní or−
ganizace ČZS.
Nashledanou na výstavě vín 2011,
pravděpodobně v sobotu 7. května.
Ing. Jiří Hubáček

Zalesňování
versus
invaze ponrav

o, co je v ostatních krajích za−
jímavou raritou, to je u nás ne−
příjemnou záležitostí. Kdo má
zahrádku, tak ví, o čem je letos řeč:
o ponravách. Jak na zahrádkách, tak
na lesních porostech působí pon−
ravy žírem kořenů velké škody. Jen
v letošním roce jsme v důsledku loň−
ské invaze v obecních lesích museli
podsadit 7 000 kusů borovic, a to ob−
zvláště v lokalitě Hrbov, kde bylo
zlikvidováno cca 90 % loňské vý−
sadby. Letošní invaze bude mít doza−
jista svou nepříjemnou dohru v příš−

tím roce,
kdy sice
po za−
kuklení
ponrav
vyletí z kukel chrousti, avšak násled−
kem letošního žíru kořenů odejde
opět nemalé množství výsadby,
která proběhla v jarních měsících,
přičemž bylo vysazeno v lokalitě
cesty Mlýnská 15 000 kusů borovic
a v lokalitě u Soboněk 10 000 kusů
borovic.
František Bábík, nájemce obecních lesů
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

Pomoc

Ratíškovice

umí pomáhat!

V

Folklor

e středu 28. dubna v ranních
hodinách vznikl od vadné elek−
troinstalace požár v prvním pa−
tře rodinného domu manželů Hr−
báčkových. I přes včasný příjezd
a zásah hasičů shořela střecha,
stropy a veškeré vybavení bytové jed−
notky v podkroví.
Pro rodinu to byla samozřejmě
tragická událost, která ale zvedla
spontánní vlnu solidarity občanů
a firem Ratíškovic, tak, jako tomu
bylo v případě požáru Junácké klu−
bovny. Ihned po odjezdu hasičů se
začalo s vyklízením požářiště, kte−
rého se účastnili místní hasiči, ro−
dina, sousedé, obecní policie a pra−
covní četa obce. Do večera byly
naloženy čtyři velké kontejnery, a to
také díky vstřícnosti řidiče Vlastika
Příkaského, vedení firmy Zera a. s.
a Agropodniku.
Pomoc rodině ze stran občanů po−
kračovala i v následujících dnech.
Charita uspořádala finanční sbírku
pomocí kasiček rozmístěných

v obchodech a na
obecním úřadě
(22 000 Kč), ne−
malý finanční ob−
nos byl také vy−
brán při Mši svaté
(53 000 Kč), u spo−
lužáků a učitelů ve
škole (30 000 Kč)
a spolupracovníků pana Hrbáčka
(24 000 Kč). Vedení firmy T Machi−
nery a. s. rozhodlo o daru postižené
rodině ve výši 50 000 Kč a rada obce
schválila poskytnutí jednoho pokoje
ubytovny na bazéně pro její pro−
zatímní bydlení. Někteří občané
rodině přinesli materiální pomoc
přímo domů.
Ing. Ladislav Dobeš a ing. Jan
Toman zajistili dokumentaci pro po−
jišťovnu. Pila pana Miroslava Fol−
týna, tesaři z Milotic, pokrývači
a klempíři pana Miloše Flajzara se
postarali o rychlou dodávku nové
střechy. Práce na střeše započaly již
deset dnů po požáru.

Mezinárodní
festival

v Holíči

V

sobotu 1. května se Dětský folk−
lorní soubor spolu s cimbálovou
muzikou Cangla z Hovoran zú−
častnily II. Mezinárodního folklor−
ního festivalu v Holíči. Pozvání se
uskutečnilo na základě kulturní spo−
lupráce ČR−SR obcí Popudinské
Močidlany a Ratíškovice, hlavní ini−
ciátorkou byla paní starostka Po−
pudinských Močidlan paní Danka
Žúrková. Jaké však bylo naše milé
překvapení, že hlavní organizátor−
kou festivalu je „ratiškovijanka“ paní
Helenka Huláková, roz. Slezarová.
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A tak jsme jistě vedle folklorních
souborů Brodčan, Slza z Brodského
Mikuláša, Blavanka z Jaslovských
Bohuníc, Glemban a rómského folk−
lorního souboru Khamoro z Myjavy
přispěli k pěkné atmosféře festi−
valu.
Druhý den jsme opět v rámci vzá−
jemné spolupráce navštívili obec
Popudinské Močidlany, kde jsme
vystupovali v rámci oslav Dne ma−
tek. Vystupovali jsme zde s místním
dětským souborem, který přijal po−
zvání na vystoupení do Ratíškovic.

V současné době firma pana
Zdeňka Strnky provádí zednické, in−
stalační a sádrokartonářské práce.
Střecha a obnova podkroví bude
z větší části hrazena pojišťovnou, vy−
bavení bytu, vedlejší opravy a pří−
padné zateplení severního štítu se
zaplatí ze sbírky.
Z výše uvedeného je patrné, že
ratiškovští občané mají srdce na
pravém místě a není jim lho−
stejné neštěstí blízkého, což mě
velmi těší. Tímto chci poděkovat
všem, kteří se jakýmkoli způsobem
na pomoci rodině Hrbáčkové podí−
leli a i nadále podílejí.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Předposlední
květnový den se
uskutečnilo vy−
stoupení v Čejči,
kde se představily
obě skupinky Dět−
ského folklorního
souboru. Mladší
skupinka vystupo−
vala s pásmem, jež
bylo i v programu v Ratíškovicích na
Den matek. Doprovod jim zabezpe−
čila mládežnická cimbálová muzika
Náklo. Starší se prezentovali s tra−
dičním programem písniček a tanců
z Kyjovska za doprovodu CM Can−
gla z Hovoran.
Děkuji zvláště novopečeným „do−
liňákom“ Ondrovi Štastnému, Pav−
lovi Kotáskovi, Michalovi Blahovi za
pomoc Dětskému souboru při jejich
vystoupení a Jarkovi Kotáskovi za
nácvik, zvláště verbuňku.
Jana Koplíková
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Vzpomínky

B

Bylo mně patnáct

ylo mně patnáct, začal měsíc čer−
ven a psal se rok 1960. Ratíš−
kovští fotbalisté právě končili
první sezónu v divizi, ve které skon−
čili druzí za Královým Polem, a po−
stoupili do II. ligy. V tu sobotu bylo
na hřišti plno slávy, vedle na hoke−
jovém taneční zábava, na které jsem
také byl. Na neděli byly připraveny
volby − do všeho: do pléna MNV, jak
se tehdy říkalo, do okresního národ−
ního výboru i do Národního shromáž−
dění. A protože to byli kandidáti
Národní fronty a kandidátka byla
jednotná, jedna byla i politická
strana (ČSL byla znovu založena až
v roce 1968). Jedním ze způsobů vo−
leb byly i „volby manifestační“, kdy
šli svazáci, svazarmovci, požárníci
(„hasiči“ bylo nedůstojné), sportovci
i členové vládnoucí strany pospolu.
A v tom památném šedesátém
roce manifestačně volili i fotbalisté,
čerství účastníci II. ligy, jejich tre−
néři i vedení Baníku. Pro plebs − oby−
čejný lid – v čase voleb platil přísný
zákaz prodeje alkoholických nápojů,
vyjma 10° piva. Proto po skončení
volebního aktu čestné vlastenecké
povinnosti pozval můj otec Antonín
Koplík, jako člen výboru, hráče
i funkcionáře na dvůr na pohárek.
Moc se toho nevypilo, protože po
oslavě to ani nijak zvlášť nechut−
nalo.
Chtěl bych při tomto významném
jubileu připomenout ty − pro nás hr−
diny, kteří se o tu slávu zasloužili.
Podle slov písničky „Kdo chytá ru−
kama, ten dělá golmana“ branku
hájil František Vacenovský a střídal
ho Ladislav Blaha. „Kdo udatný je
rek z toho je dobrý bek“ − a to byli
„Bušťa“ Milan Buštík, „Ben Barek“
Jaroslav Voříšek a „Lenda“ − Jan
Blaha. „Kdo dobře šutuje, do halvu
putuje“ − a to byli většinou Emil Šu−
pálek a „Semeš“ Stanislav Blahůšek.
„Kdo dlouhé nohy má, ten patří na
křídla“ − a tím pravým byl „Šonek“
Antonín Malář i „Fajza“ František
Kordula, a to levé měl pronajaté
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„Cyra“ Cyril Vašulka s jeho po−
věstnú „galvaňú“ − levou nohou.
Spojky hrávali „Klobas“ Petr Šupa,
„Zdeňa“ Zdislav Vacenovský i ben−
jamínek „Holec“ Zdeněk Holeček.
S devítkou hrával „Píst“ Jan Pří−
kaský. Centrhalva hrával i „Šlíž“ Jan
Kordula, nastupovali také bratři
Antonín a Václav Voříškovi a roha−
tecký Emil Jüstel. Na beku hrával

i Michal Šural. Tuto partu a sestavu
trénoval Petr „Plachta“ Vacenovský
a vedoucím mužstva byl Petr Vybí−
ral. Po postupu se kolektiv doplnil
o Milana „Sirku“ Sirého a „Jaru
Brablůcha“ Jaroslava Bravence, ale
to už je jiná story, jiný příběh, další
kapitola.
Za půl století se z hvězdné jede−
náctky stala téměř „jedenáctka
nebeská“ a při tomto významném ju−
bileu si všichni − i fanoušci, jichž cho−
dívalo v divizi i 2000 a víc, zaslouží
vzpomínku a poděkování.
Vašek Koplík

P.S. Jako věrný fanoušek jsem si
schovával dlouho vstupenky i se jmé−
ny střelců branek, ale nyní jsou sou−
částí archivu kroniky obce.

v kategorii 16−18
let, kde bylo celkem
16 účinkujících.
Soutěž má dvě kola. V prvním
kole hrál Marek skladbu od M. Ra−
vela − Tzigane. Ve druhém kole, do
kterého postoupilo 7 soutěžících,
byla povinná skladba od L. Ja−
náčka − Balada a druhá skladba
byla dle vlastního výběru. Tady
Marek hrál od W. A. Mozarta −
Houslový koncert D−dur.
V této soutěži Marek dosáhl na
1. místo a dále dostal od poroty oce−
nění za nejlépe zahranou povinnou
skladbu. Všechny tyto skladby
bude hrát na koncertě v kostele
v Ratíškovicích. Kdo má zájem si
je poslechnout, tak je srdečně zván.

Pozvánka na koncert

V

neděli 13. června 2010 v 15.00
hodin se koná v kostele
Houslový recitál Marka Blahy.
Marek je student brněnské konzer−
vatoře ze třídy MgA. Richarda Kru−
žíka. Marek se zúčastnil v dubnu
velmi prestižní houslové soutěže
Josefa Muziky „O novopacký
achát“ a letošní ročník vyhrál.
Houslový virtuos prof. Josef Mu−
zika (1894−1982) byl čestným obča−
nem Nové Paky. Pro milovníky
vážné hudby připravoval každo−
ročně koncerty. Po jeho smrti se
zrodila myšlenka uspořádat na jeho
počest houslovou soutěž. Letos
to byl již 14. ročník a Marek byl

Jana Koplíková
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Region

Mikroregion Nový Dvůr

ve zkratce...

K

onec května, tedy respektive
poslední květnové dopoledne,
mělo být ve znamení in−lino−
vého soutěžení na cyklostezce u Mu−
zea ve vagonu. Své síly si přijelo po−
měřit celkem sedmdesát dětí ze ZŠ
mikroregionu. Bohužel ještě před−
tím, než si soutěžící stihli rozebrat
závodní čísla, začalo hustě pršet
a celé závody tak byly k nevoli všech
přítomných zrušeny.
První pátek v měsíci červnu
v 16 hodin proběhlo v Miloticích slav−
nostní otevření barokního brodu pro
koně, nacházejícího se za zámeckou
konírnou. Prostředky na částečnou
rekonstrukci této unikátní památky
jsme získali z programu Leader.

Dotace na akci, zahrnující v sobě
úpravu okolí brodu, vytvoření chod−
níků a zatravnění plochy, odpočin−
kové lavice, informační panely a zá−
pultí v konírně, byla poskytnuta ve
výši 213 000 Kč. V rámci projektu
budou vyrobeny i nové propagační
materiály, které na nový turistický
cíl upozorní.
Stejně jako začala první májový
den turistická sezóna na tuzemských
hradech a zámcích, tak i v milotické
zámecké konírně opět ožil duch
starých tradic. Letošní „Tradice na
zámku“ se nesou v duchu jarního ve−
likonočního času, který ztvárňuje
18 slámových figurín oděných do tra−
dičních lidových krojů našeho mi−

kroregionu. Celá expo−
zice je doplněna o infor−
mační tabulky s výkla−
dem k dané krojové
scéně a zajímavé, do−
bové rekvizity. Krojová
expozice potrvá v ko−
nírně až do konce září,
tak si určitě udělejte
čas a tuto jedinečnou
výstavu navštivte!
Mikroregion Nový Dvůr byl
v první polovině roku 2010 úspěšný
při získání zatím těchto dotací:
z 400 000 Kč na opravu drobných
sakrálních staveb
z 140 000 Kč na vzdělávání vole−
ných zástupců obcí
z 30 000 Kč na poradce mikrore−
gionu
z 52 500 Kč na pořízení dvou chla−
dících boxů na víno a jedné myčky
na skleničky
z 189 000 Kč na projektovou do−
kumentaci cyklostezek v MND –
4. etapa.
Veronika Svobodová,
manažerka mikroregionu

Obnova krajinných struktur
v Mikroregionu Hodonínsko

V

mikroregionu proběhla na jaře
výsadba celkem sedmi nových
stromořadí nebo doplnění stáva−
jících stromořadí, patřících svou dru−
hovostí do krajinného rázu oblasti
obcí mikregionu. Stromořadí jsou dů−
ležitými prvky jak krajinné, tak sí−
delní zeleně. Jedná se např. o ja−
sany, javory, lípy, ovocné stromy
a keře, tj. významné identifikační
a orientační body, bez nichž by kra−
jina i sídlo nebyly úplné. Jednotlivé
lokality byly pečlivě vybrány před−
staviteli obcí a krajinnými inženýry
tak, aby v co nejvyšší míře umocňo−
vala konkrétní krajinný ráz.
Cílem projektu je obnova krajin−
ných prvků, historických krajinných
struktur, podpora ekologické stabi−
lity sídla a zachování tradičního ob−
razu vesnic. Při výběru druhové
skladby byly respektovány přírodní
a ekologické podmínky daného pro−
středí stejně, jako místní tradice.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

Vybrané dřeviny jsou domácí druhy,
které odpovídají přírodnímu poten−
ciálu a daným stanovištním podmín−
kám.
V Ratíškovicích se jednalo o dopl−
nění ovocného stromořadí podél
silnice směrem na Dubňany z jižní
strany. Bylo vysazeno 125 stromků
třešní (Prunus Kordia, Hedelfingen−
ská, Skalka, Velká černá chrupka)

a jedna lípa (Tilia
cordata). Podél sil−
nice na Rohatec
bylo po obou stra−
nách vysázeno ja−
sanové stromořadí
(105 kusů). Všech−
ny stromky byly
hned při výsadbě
opatřeny kůly, aby
bylo zabráněno je−
jich vyvrácení. Po
výsadbě, v případě
potřeby, zajistí do−
davatelská firma zálivku.
Na obnovu krajinných struktur
získal mikroregiom dotaci ze Stát−
ního fondu životního prostředí ve
výši 90 % uznatelných nákladů. Cel−
kové předpokládané náklady přesa−
hují 1 000 000 Kč. V Ratíškovicích
byla provedena výsadba v hodnotě
610 000 Kč.
Josef Uhlík, starosta obce
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Turistika

Sedmadvacáté

pochodování

J

Hokej

ako už tradičně sa druhú květ−
novú sobotu stala Vlachovka
a předpódiový prostor v areálu
Baníku místem, kde sa rójily stovky
pochodníků a kolařů. Tych stovek
bylo letos skoro sedm, na dvou pě−
ších a dvou cyklotratích sme sa ne−
jenom trochu protáhli, ale mohli
sme aj neco nového objevit. Kon−
krétně mám na mysli delší cyklo−
trasu na 65 km.
Nejdřív to byl milotický zámek,
kolem kerého sice většina z nás furt
jezdí, ale vsadím sa, že mnozí ho za−
tím zevnitřku neviděli. Jedeme dál
opravenú hraběcí cestů do Svatobo−
řic a po kilometru sa možeme ocit−
nút v pravěku. Aspoň tak na mňa
působila přírodní rezervace Olšák.
Paráda!
V Čejkovicách si zase možeme
připomenút na zámku neco z jeho
templářské historie a před Starým
Poddvorovem prolézt opraveným
dřevěným větrným mlýnem na kop−

S

Heja, heja

Litvínov

koro každý sportovní fanoušek
má svůj oblíbený klub, kterému
fandí, ať už sa mu daří nebo ne.
Pro mňa je to v hokejové extralize
Litvínov, i když také fandím morav−
ským týmom zejména Kometě a Zlí−
nu. Zrodilo sa to už nekdy začátkem
80. let, kdy tam hrál Ivan Hlinka,
a poté řádil v útoku Rosol, Růžička
a Klíma.
A co ňa na tychto „čecháčkoch“ za−
ujalo? V jejich zápasech padalo nej−
víc gólů, a ty su kořením a důvodem,
proč sa na hokej chodí. A také sku−
tečnost, že stavěli na vlastních od−
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A eště jednu cestu do historie
možeme podniknút v Mikulčicách na
vykopávkách. No a pak přes Lužice
s jejich kruháčama a skulpturama
Hodoš a Rohatec zpátky na Baník.
Tady dostaneme před nastúpenú jed−
notkú keramickú medailu, diplom
a neco k mlsu. A je nám dobře, as−
poň teda si myslím. Takže díky po−
řadatelé a vydržte.

ci. Aby tych pěkných výhledů ne−
bylo málo, zbudovali za Novým Pod−
dvorovem novú rozhlednu, na jejíž
vrchol sa dostaneme po zdolání 159
schodů. Zemský ráj to na pohled.

P.S. Co tak zkusit přístě zapojit
bruslaře, nový to současný sportov−
ní fenomén?

chovancoch či hrá−
čoch z blízkého re−
gionu.
Celé roky sem
sledoval Litvínov
v televizi či roz−
hlase a přál si, aby
konečně získal ten
vytoužený titul.
Letošní sezóna
byla 51. v řadě v nejvyšší soutěži, což
je nejvíc ze všech současných klubů.
Maximem ale bylo zatím jen čtyři−
krát druhé místo. Rozhodl sem sa na
ten letošní 51. titul zajet podívat na
vlastní oči a trochu si zafandit.
Vzal sem si dva dni dovolenú
a jedno březnové čtvrteční odpo−
ledne vysedám v Mostě na nádraží.
Tam už mňa čekajú manželé Hrubí,
u nichž doma mám na dva dny za−
jištěný azyl. Paní Milka Hrubá, ro−
zená Polášková, je Ratíškovianka
a s manželem navštěvuje často
svoju rodnú obec a našu rodinu. Já

sem využil jejich nabídku a nasáč−
koval sa k ním do bytu v Oseku
u Mostu. Na oplátku.
Ale už je navečer a vyrážám do
nedalekého Litvínova na zápas play
off se Slávií Praha. Zimák nazvaný
po zesnulé legendě Ivanu Hlinkovi
je zaplněný více než 6 000 fanoušky.
Kupuju si nezbytný dres a šálu
v černo−žlutých barvách (co bych to
byl jinak za fanouška) a idu do do−
mácího kotla, který nemá zjevně
v lásce hostujícího trenéra Vláďu Rů−
žičku, jenž po návratu z NHL „zradil“
a místo návratu domů zvolil Prahu.
Ale první domácí bitvu zvládá lépe
Litvínov. Ve výborném zápase vy−
hrává 5:3 gólem do prázdné branky
a ujímá sa v sérii vedení 2:1. Už
zitra može rozhodnút o postupu do
čtvrt finále. Největší zásluhu na vý−
hře má Robert Reichel, který přispěl
třema kanadskýma bodama.
Dopoledňa mně pan Hrubý uka−
zuje Osek a po obědě rychle valím

Přemek Kouřil
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Fotbal

do Litvínova. Nejdřív sa mrknu
na zápas litvínovských juniorů
se Znojmem, estli tam néni nový
Růžička nebo Reichel. Ačkoliv
vyhráli, nikoho takového sem
tam neviděl. Holt legendy sa
nerodijú každý rok.
Pak sa túlám po podkrušno−
horském třiadvacetitisícovém
městě a přemýšlám, kde sa tady
zrodila láska k hokeji, který je
jednoznačně společensko−spor−
tovním fenoménem. Vždyť kte−
rý klub v Evropě vychoval pro
NHL víc hráčů než Litvínov?
Odpověď zní: Žádný! A víte ko−
lik jich už je? Oko bere – jedna−
dvacet! Na bájnem Naganu se
podílelo osm Litvínovjáků.
A mohl bych pokračovat. Ale
zpátky do reality a do kotla.
Čtvrtý zápas série začíná Cheza,
jak sa jí tady říká, přemotivovaně,
dělá fauly a Slavia je trestá v přesi−
lovkách 0:3. Prapor zvedá na lavičce

Slavia zvyšuje, Litvínov po chvíli
zase snižuje, Šlégr (mimochodem
spolu s Jágrem je jediným Čechem,
který získal tři nejcenější hokejové
trofeje – olympijské zlato, titul mis−
tra světa a Stanley Cup) dělá zby−
tečný faul a Slavia z přesilovky dává
na 3:5 a definitivně láme zápas ve
svůj prospěch. Vyrovnává tak sérii
na 2:2 a rozhodne sa v Praze.
Domácí kotel sa loučí s ikonou
Robertem Reichlem, pro kterého to
byl možná poslední soutěžní zápas
v životě. Já sa zase v sobotu loučím
s Litvínovem, Hrubí mňa odvážajú
do Teplic na bus a mně zostanú i díky
nim krásné vzpomínky na neoby−
čejný zájezd.
Přemek Kouřil

kvůli zdravotních problémům sedící
legenda Jirka Šlégr, kerý naska−
kuje na led a burcuje úspěšně druž−
stvo – sníženo na 2:3.

P.S.: Cheza ten rozhodující zápas
v Praze prohrála. – Robert Reichel
aj Jirka Šlégr se rozloučili s aktivní
kariérou. – My ten titul jednou stej−
ně vyhrajem.

Naše fotbalové

princezny

J

edna má tmavé, druhá světlé vla−
sy. Jmenují se Kristýna a Mar−
kéta, Lokajová a Koplíková je je−
jich příjmení. Obě hrají již několik
let druhou nejvyšší fotbalovou sou−
těž republiky za FC Nesyt Hodonín.
Fotbal je nejen nejoblíbenějším
sportem světa, ale patří nerozlučně
aj k našej dědině. A protože už
dávno nehrají fotbal jenom muži, je
dobrou zprávou, že fotbalistkami Ne−
sytu jsou i dívky z Ratíškovic. Než
se na ně přijdete podívat, přiblížím
Vám dívčí kopanou tohoto klubu ně−
kolika postřehy.
Barvy klubu FC Nesyt Hodonín
jsou žlutá a světlemodrá. … Nechť
by nesla cesta za Hodonín k hřišti
Nesytu i otazníky, pohled, když se
Vám hřiště objeví, je hladivý. A ne−
jen tou zelení. Fotbalová hrací plo−
cha je v náruči stromů a Váš pohled
hned přitáhnou i světlemodré kabi−
ny, doladěné bílými okny. Fakt pěk−
né! Tečkou jsou dresy fotbalistek, jak
jinak než barvy stejné.
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Nesyt je momen−
tálně na druhém místě
tabulky, vede Hlučín.
(Dále hrají např. Kr−
nov, Brno, Jihlava, Os−
trava..). … Během zá−
pasu rovněž uvidíte, na
co může být potřebný
rybářský podběrák.
(Napovím. Vystřelený
balón sa totiž umí
„bargde zatúlat“) … Již
druhým rokem je tre−
nérem Richard Dobeš
z Milotic, který hrával
i za náš Baník. Připi−
suji, že bylo zážitkem,
Markéta Koplíková & Kristýna Lokajová
jak při mistrovském
zápase, na kterém jsme
byli, svěřenkyně povzbuzoval.
líková totiž pokračujú v dobrej fot−
Na Nesytě panují skromné pod− balovej tradici naší obce. Su přesvěd−
mínky snad ve všem. Ale bylo cítit, čená, že tam někde − ve fotbalovém
že tam majú hodně dobrú partu. Byla nebi − sa na nich rád dívá aj náš le−
jsem moc ráda, že do ní patřijú aj gendární fotbalový trenér pan Petr
naše Ratiškovijanky. … Ale nejen to. Vacenovský − Plachta.
Kristýna Lokajová a Markéta Kop−
Marta Kordulová
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Osobnost

V nouzi poznáš

přítele

P

aní Tomšejová − původně Vlko−
šanka Ludmila Letochová − je
narozena v roce 1926. Do Ratíš−
kovic se provdala v roce 1944 za Pa−
vla Tomšeje. V roce 1945 a 1947 se
jim narodily dcery, starší je Eva,
mladší Milka. V roce 1949 pan Pa−
vel vážně onemocněl – po mnoho let
byl odkázán plně na manželčinu po−
moc. Rodinný život paní Tomšejové
byl bez dalšího rozebírání jistě moc
obtížný.
Ale ona jakoby „těžkému kříži“ ani
neodpovídala. Setkání s ní, dříve
i dnes, má furt jeden pevný základ –
pořád stejně jasný pohled očí, ve kte−
rých okamžitě čtete pomoc. A nech
je toto vyjádření třeba čítankové,
stejně je to veliká pravda. Pomá−
hání… když se chce, vždycky je
k němu možnost, že paní Tomše−
jová! V tomto směru by se toho o Vás
dalo napsat! Mám trošku Vašeho zá−
kazu, ale stejně si ho dovolím čás−

tečně porušit, no přeca mo−
sím vysvětlit nadpis mojého
článku.
Velmi totiž obdivuji a zá−
roveň mě dojímá, jak paní
Tomšejová furt chodí navště−
vovat potřebné. A co hlavně,
ona v těchto návštěvách na−
prosto neumdlévá. Právě
při nich na různé smutné
dotazy odpovídá – to víš,
v nouzi poznáš přítele…(a to se mně
hodně líbí). A nyní přejdu k její po−
moci Číslu poslednímu.
Že musíme umřít, je jasným zá−
konem, i když se nám o něm moc
mluvit nechce. Hřbitov (také zvaný
Číslo poslední) – hrob – pomník to je
trojice, patřící nejen k sobě, ale také
k nám. Paní Tomšejová „jen tak ně−
jak obyčejně“ − po 40 let zajišťuje těm,
kteří pohřbili svého blízkého, vyrytí
potřebného sdělení na pomník. Ryt−
cem je Antonín Procházka, původně

súsed ve Vlkoši a kamarád bratra
paní Tomšejové. Nutno doplnit, že
nejde jen o „psaní“. Pan Procházka
zajistí i případné odborné nalepení
fotografie zesnulého. (Tento úkon
každý nevyžaduje, dosti pomníků
zůstává bez fotek.) Nech s fotkou či
bez, poslední služba člověku je za−
včas a dobře prokázána.
Závěr udělám z následující věty:
„Tvoju povahu tak rozemlet a dat
každému neco.“
Marta Kordulová

Pozvánka

Pozvánka

V

na 42. ročník
mezinárodního
festivalu dechových
hudeb

(nejen) pro jezevčíky
e dnech 19. a 20. června pořádá
Klub chovatelů jezevčíků ČR ve
spolupráci s OMS Hodonín a MS
Dúbrava Ratíškovice jednu z nejtěž−
ších soutěží pro jezevčíky – Speci−
ální barvářskou zkoušku.
Tato náročná soutěž důkladně
prověřuje dovednosti malých lovec−
kých pomocníků při práci na po−
vrchu. Skládá se z několika dis−
ciplín: hlasitost na stopě zajíce,
nahánění v houštinách, odložení, ná−
sledování a vodění na řemeni,
její hlavní doménou je však dosled
po uměle založené stopě spárkaté
zvěře.
Na stopu dlouhou více než kilo−
metr nastupuje soutěžící vůdce sám,
bez doprovodu rozhodčích a organi−
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zátorů, odkázán jen na um svého
psa. Úkolem dvojice je v časovém li−
mitu najít střelený kus zvěře a při−
tom posbírat maximum z pěti na
stopě položených markantů jako dů−
kaz, že se pes skutečně držel stopní
dráhy.
Ratíškovicím se dostává cti pořá−
dat tuto soutěž již potřetí a stejně
jako v minulých ročnících můžete
držet palce „domácím“ vůdcům. Za−
hájení je plánováno na sobotu 19. 6.
ve 13 hodin, odpoledne pak proběh−
nou všechny disciplíny kromě do−
sledu na pobarvené stopě – tato stě−
žejní disciplína bude posuzována
v neděli.
Srdečně zve
Klub chovatelů jezevčíků ČR

Srdečně zveme všechny příz−
nivce kvalitní dechové hudby na
neděli 11. 7. 2010, kdy se koná
již 42. ročník mezinárodního fes−
tivalu dechových hudeb v Ratíš−
kovicích. Akce bude probíhat
v areálu TJ Baník Ratíškovice.
Program bude tradičně rozdělen
do dopolední části, která začne
v 10 hodin a odpolední od 14
hodin. Těšíme se na Vaši hojnou
účast.
Osvětová beseda
a Obec Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010

Zveme Vás...
Letní kulturní akce
ČERVEN
12. 6. Rocková noc (pořadatel: Radek Panák)
20. 6. Neckyáda (pořadatel: Junáci)
27. 6. Raftovačka na Hliníku (Junáci)
ČERVENEC
3. 7. Argema (Mi2 Michal Ferby)
4. 7. Cyrilometodějská pouť na Náklo
(Cyrilometodějský spolek Náklo)
5. 7. Národopisné odpoledne − Dolina 10. výročí (OB, Dolina)
9. 7. Čechomor (OB, obec Ratíškovice)
11. 7. 42. Dechový festival (OB, obec Ratíškovice)
17. 7. Hasičská zábava (SDH)
SRPEN
14. 8. Myslivecká noc (Myslivecké sdružení Ratíškovice)
15. 8. Kočovné divadlo M. Severinové
27. 8. 10. výročí Tenisového klubu
Pěší pouť na Velehrad (farní rada)
Pohádkový les (KDU ČSL)

Pozvánka
na oslavu
10. výročí souboru
Ratiškovská Dolina

V

pondělí 5. 7. 2010 se usku−
teční v areálu Baník folklor−
ní akce k příležitosti 10ti let
od založení souboru Ratiškovská
Dolina. V programu soubor ukáže
svou desetiletou píli, úsilí a sna−
žení. Představí své hosty – cim−
bálové muziky Javor a Canglu,
dětský folklorní soubor, Slovácký
mužský pěvecký sbor a bývalý ná−
rodopisný soubor Konopa. Bě−
hem celého večerního předsta−
vení, které bude začínat v 19.00
hodin, budou mít návštěvníci této
akce možnost ochutnat vína
z minikoštu. K tomuto účelu si
můžou zakoupit výroční pohárky
Ratiškovské Doliny. Dále bude
probíhat ochutnávka „bélešů“
a program bude zakončený bese−
dou u cimbálu.
Srdečně zvou pořadatelé.

Amazónka v Hrubém poli
V
e středu 2. června napoled−
ně, dyž už vjec jak 24 ho−
din lélo jak z konvi, sem
vzal psú, foťák a pro istotu sem
si nazul aj gumáky. Na cestě od
lipy na Slavín sem ostál stát
s hubú otevřítú jak vráta od
mlatevně. Záchytná jama pod
sklepem Jošky Michenky byla
rovno krajem a voda hrčala do
přepadu a po cestě mezi štrekú
a sadama sa na mňa valila roz−
búřená Amazónka! Chyběli tam
enom Indyjáni na kánojách.
Udělal sem pár fotek. Myslím, že
najvjec zajímavá bude tá, co je
na ní nádrž plná vody a na dru−
hém břehu je vidět ratiškovský
kostel. Je to hrůza, tolik vody,
prošlo mně hlavú, ale chudáci
lidé, co jim to valí oknama do
obýváku...
Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2010
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Knihovna

Nové knihy
v naší obecní knihovně

Beletrie pro dospělé:
Steel Daneille
Connolly John
Connelly Michael
Coutler Catherine
Gerrritsenová Tess
Giono Jean
Holcman Josef
Herriot James

Javořická Vlasta
Keleová−Vasilková
Larsson Stieg
Lindseyová Johhanna
Lowell Elizabeth

Závěrem

McBain Ed
Monyová Simona
Niemi Mikael
Robertsová Nora
Scanlan Patricie
Vondruška Vlastimil
Žilák Karel

Borec
Černý anděl
Vyhlídka
Čarodějova dcera
Suvenýr
Muž, který sázel stromy
Cena facky
Zvěrolékař jde do boje
Zvěrolékař v chomoutu
Zvěrolékař v povětří
U Dvořáků
Domeček pod lipami
Srdce v temnotách
Dívka, která kopla
do vosího hnízda /3/
Chci jen tebe
Něžná pomsta
Růžové údolí
Podzimní milenec
Zemřela jako Sadie
Blonďatá stíhačka
Muž, který zemřel jako losos
Ohnivý soumrak
Šťastní až na věky
Tajemství abatyše z Assisi
Pusinka

Naučná pro dospělé:
Halada A.
Na kole křížem krážem
po Moravě a Slezku
Halada A.
Na kole křížem krážem
po Česku
Huerre P.
Nemluv se mnou tímto tónem
Janoška Martin
Křížem krážem
po moravských horách pěšky
Pelzer Dave
Dítě zvané „To“
Beletrie pro děti a mládež:
Auerbachová A.
Horseland 1 – Vítejte na ranči
Braunová Petra
Ema a kouzelná kniha
Kuba nechce číst
Brindlová Květoslava České pohádky – dramatizace
Bryantová Bonnie
Dívky v sedlech.
1. Kamarádky
2. Láska ke koním
3. Hříbě
Březinová Ivona
Eliáš a liška
Gaarder Jostein
Sofiin svět
Gaudore Pavel
Bajky podle Ezopa
Miler Zdeněk
Jak krtek ke kalhotkám přišel
Peroutková Iva
Anička u moře
Vávrová Iva
O čarodějce,
která zaspala století
Emily Strange
(komiks)

A je dobojováno...

I

přes nepřízeň počasí se
podařilo to, že Plach−
tařské mistrovství ČR
(PMČR) 2010 je platné.
Denní koeficient si zařádil ve
všech třídách a měl pořadí podle
toho, jak se zadávaly soubory igc
soutěžících. Zvláště v klubovce denní
koeficient udělal svoje. Takže vítě−
zové PMČR 2010 v klubové třídě jsou:
1. Ing. Lubomír Motl AK Kyjov
2. Slavomír Pískatý AK Kunovice
3. Jan Louda
AK Boskovice
Konkurence byla silná, na star−
tovní listině se objevila jména 67 pi−

Ratíškovický Zvon

lotů ze 32 českých aeroklubů, soutě−
žících ve třech třídách: klubové, pat−
náctimetrové a volné. Doplňují byli
dva zahraniční závodníci zastupu−
jící Slovensko a Slovinsko.
Ve druhém soutěžním dni plach−
taře potrápilo počasí, čtrnáct závod−
níků se nestihlo vrátit zpět na le−
tiště a přistáli v terénu, neboli
„v poli“. Není to nic mimořádného,
jak se domnívali občané, kteří k jed−
nomu z přistávajících kluzáků
zcela zbytečně povolali hasiče a zá−
chranku v domnění, že jde o letec−
kou nehodu.

Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Přistát do terénu musí umět
každý plachtař. Závody kluzáků to−
tiž obvykle trvají čtrnáct dní, během
nichž je možno uletět maximálně
dvanáct disciplin. Aby byla soutěž
platná, musejí být platné mini−
málně čtyři discipliny. Organizátor
se snaží vypisovat disciplinu (trať)
každý den, což závisí na meteorolo−
gických podmínkách. Tratě jsou
v českých meteopodmínkách voleny
v rozsahu 100−500 km. Závodníci
jsou v disciplině bodováni podle rych−
losti, které dosáhli, nebo pokud při−
stanou v terénu, podle vzdálenosti,
kterou uletěli.
Více info: http://www.gliding.cz/
souteze/2010/pmcr/
Ing. Eva Maixnerová, PR PMČR
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