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Oslavy 10. výročí souboru

Ratiškovská Dolina

o znamená prvních deset roků
v lidském životě? Kdo z nás si
pamatuje, co všecko sa událo
v temto vzdáleném období? Mamin−
čina útulná náruč, tatíčkova přísná
výchova, naše nemotorné krůčky
a základní slůvka, později už zápis
do škole a s tým spojená první pětka
nebo také první láska. Ne, asi néni
možné si všecky podrobnosti v hlavě
vybavit. Ale taková první láska,
kerá už trvá deset roků, na tú zosta−
ne vzpomínka vepsaná navždycky −
v srdci.

Ratiškovská Dolina je naša tajná
první láska. Oči nám doširoka roze−
vřela, jak sme ju poprvní navštívili
a první kroky skočných zatančili. Po−
první sme za ruky držali teho, po kem
sme předtým enom po očku pokuko−
vali, a do rozzářených očí si hleděli,
když sme na zkúšce, tehdy eště na
dřevěných parketách starého kulturá−
ku, nacvičovali choreografii a poslú−
chali do tej doby neznámé písničky.
Tóny cimbálu do uší zahrály a kdesi
z hloubi duše sa vynořil plamínek
Pokračování na straně 5
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Rada obce...
Rada obce č. 106 ze dne 8. 6. 2010
Rada obce:
z souhlasí s vybudováním dočasné
obůrky pro výcvik loveckých psů
k práci s černou zvěří,
z projednala varianty vybudování či
rekonstrukce připojení kanali−
zace z Baťovky na kanalizační síť
obce,
z projednala žádosti o výměnu obec−
ních bytů,
z souhlasí se spoluprací ze strany
obce s Cyrilometodějským spol−
kem Náklo ve věci zajištění Cyri−
lometodějské pouti u Liliového
kříže,
z pověřuje sekretariát starosty
centrální evidencí požadavků na
zapůjčování stanu, pódia, lavic
a stolů,
z projednala program příštího za−
stupitelstva obce,
z souhlasí s pronájmem učeben ZUŠ
pro konání Dětské burzy,
z rozhodla o zpracování projektu
stavidla a odtoku vody z Jezérka,
z projednala možnosti sanace se−
suvu břehu vodní nádrže Hliník
a finančního krytí této sanace,
z se seznámila s technickými para−
metry a cenami čtyř kamerových
systémů,
z souhlasí s účastí obce na projektu
obrazové publikace o krojích a li−
dových tradicích Kyjovského Dol−
ňácka. Projektu se účastní 43 obcí
Kyjovska.
Rada obce č. 107 ze dne 22. 6. 2010
Rada obce:
z souhlasí s cenovou nabídkou firmy
Silniční projekt, spol. s r. o.,
Brno na úpravu projektové doku−

Navštivte
obecní webové
stránky
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mentace rekonstrukce chodníku
v ulici Vítězná tak, aby tato doku−
mentace mohla být podkladem pro
žádost o finanční příspěvek ze
SFDI,
se seznámila s cenovými nabíd−
kami 2 firem na vyhotovení pod−
lahy v kuchyni Restaurace Sport
a rozhodla, že práce provede
firma FLODE, s. r. o., Praha – po−
bočka Frýdek Místek, která po−
dala nižší cenovou nabídku,
souhlasí s výměnami bytů nájem−
níků obecních bytových domů,
se seznámila s oznámením SFŽP
o přidělení dotace na zateplení vněj−
šího pláště tělocvičny ZŠ. Předpo−
kládaná cena díla 1 190 000 Kč,
výše dotace 800 000 Kč.
souhlasí s uzavřením smlouvy
s ing. Liborem Stránským ve věci
zpracování dotačního manage−
mentu na akci „Rekonstrukce
otopné soustavy krytého plavec−
kého bazénu v Ratíškovicích“,
se seznámila s činností Osvětové
besedy Ratíškovice.

Rada obce č. 108 ze dne 13. 7. 2010
Rada obce:
z se seznámila s vyjádřením Minis−
terstva průmyslu a obchodu ČR
o možnosti sanace sesunutého
břehu vodní nádrže Hliník včetně
finančního zajištění akce,
z souhlasí s uzavřením smlouvy
s auditorkou ing. Gitou Štolfovou
o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010,
z souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv s nájemníky v bytovém
domě č.p. 101 s těmi nájemníky,
jež platí nájemné. S nájemníkem,

z

z

z

z
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jenž neuhradil nájemné, nebude
smlouva prodloužena.
souhlasí s rozsahem víceprací,
které vznikají v průběhu zatep−
lení hasičské zbrojnice (zateplení
šikmin, komínu, větší rozsah od−
straněné omítky, oprava fasády
věže),
byla informována o odcizení elek−
trického kabelu v areálu Baník.
Předpokládaná cena uložení no−
vého kabelu do země a instalace
rozvaděčů je 80 000 Kč.
rozhodla, že položení podlahy
v kuchyni Restaurace Sport pro−
vede firma FLODE s. r. o., polo−
žení dlažeb ve skladech a ostat−
ních prostorech provede firma
PEPA interiér, s. r. o.,
se seznámila se studií doprav−
ního řešení a prostorových úprav
v lokalitě hlavní autobusové za−
stávky, křižovatky ulic Řádky
a U Radnice, ulice Ulička a par−
kovacích míst,
souhlasí s instalací bezdrátového
rozhlasu na Baťovce,
byla informována o podání žá−
dosti o připojení výrobce elek−
třiny k distribuční soustavě. Před−
pokládaný výkon fotovoltaické
elektrárny, která by měla být in−
stalována na střeše tribuny v are−
álu Baník, je 78 kW.

Rada obce č. 109 ze dne 27. 7. 2010
Rada obce:
z se seznámila s výsledkem výběro−
vého řízení na akci „Rekonstruk−
ce otopné soustavy krytého plavec−
kého bazénu Ratíškovice“, které
proběhlo 19.7.2010. Byly osloveny
4 firmy, nabídky podaly 2 firmy.
Komise doporučuje ke schválení
firmu Ševela Libor, Hovorany.
z se zabývala žádostí o finanční pří−
spěvek na Slavnosti bratrstva
Čechov a Slovákov na Javořině.
z projednala návrh sociální komise
na obsazení bytu v bytovém domě
ul. Ulička 101. K dnešnímu dni
je zaregistrováno 35 žadatelů
o obecní byt.
RŠ

www.ratiskovice.com
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Zastupitelstvo
obce...

Společenská rubrika

USNESENÍ č. 25 Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 16. června 2010
1. ZO schvaluje:
1.1. celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Ratíš−
kovice za rok 2009, a to včetně hospodaření příspěv−
kových organizací zřizovaných obcí a organizací s ma−
jetkovou účastí obce. Rovněž schvaluje přezkoumání
hospodaření obce Ratíškovice se závěrem – bez nedo−
statků.
1.2. změnu rozpočtu č. 2/2010, příjmy zvýšeny o 878 600
Kč, financování příjmů zvýšeno o 305 300 Kč, výdaje
zvýšeny o 1 183 900 Kč. Celkové příjmy po změně:
37 958 300 Kč + financování 9 051 900 Kč =
47 010 200 Kč
Celkové výdaje po změně: 43 298 200 Kč +
financování 3 712 000 Kč = 47 010 200 Kč
1.3. dar 50 000 Kč od firmy T Machinery a. s. Ratíško−
vice na sociální a humanitární účely.
1.4. změnu splátkového kalendáře úvěru z fondu roz−
voje bydlení – úvěr s úroky bude splacen do 30. 6. 2010.
1.5. privátního auditora Ing. Gitu Štolfovou na vyhoto−
vení auditu hospodaření obce Ratíškovice za rok 2010.
2. ZO odročuje:
2.1. rozhodnutí o dobudování komunikace v ulici Zlaté
písky.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Vítáme nové občánky...
Korvasová Eva
Peš Petr
Hatala Jakub
Kordula Pavel
Blahová Amálie

Čech Jakub
Chlachula Daniel
Večeřa Adam
Marek Tomáš

Z našich řad odešli...
Sukopová Marie ...................................
Šimek Jaroslav .....................................
Slezarová Růžena ................................
Gajdík Vojtěch ......................................
Kotásek Vojtěch ...................................
Čambala Josef ......................................
Foltýnová Marie ...................................
Koblihová Tomanová Dagmar .........
Ilčíková Marie ......................................

81 let
48 let
57 let
88 let
81 let
62 let
82 let
62 let
75 let

Blahopřejeme...
Toman František ................................................. 90 let
Kotásek Petr ......................................................... 85 let
Tomanová Rosalie ............................................... 94 let
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Kdy se bude dělat

ta Vítězná?

T

uto otázku slýchám v posledních měsících od ob−
čanů velmi často a samozřejmě i my na obci oče−
káváme netrpělivě jednoznačnou odpověď. In−
vestorem rekonstrukce vozovky v ulici Vítězná je Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK).
Dle lednového vyjádření vedení podniku byl předpo−
klad zahájení rekonstrukce ve druhém čtvrtletí, in−
formace v květnu mluvila o třetím čtvrtletí. Aktuální
informace nám podal v červenci ředitel SÚS JMK
Brno ing. Jan Zouhar: „Do konce měsíce července pro−
běhne 1. kolo výběrového řízení na dodavatele stavby
a následně v srpnu 2. kolo. Pokud řízení proběhne bez
komplikací, bude v září podepsána smlouva s dodava−
telem a stavba zahájena do konce měsíce.“ Tolik ře−
ditel a my doufejme, že řízení proběhne bez kompli−
kací a termín zahájení se nebude dále posouvat.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Dobiáš Josef .......................................................... 85 let
Foltýn Josef ........................................................... 80 let
Svorová Marie ...................................................... 85 let
Tomanová Terezie ............................................... 80 let
Kremlová Marie ................................................... 85 let

Uzavření sňatku...
Stanislav Stříž a Olga Hotová
Martin Gmytriak a Michaela Horáková
Petr Vašulka a Markéta Bábíková
Libor Gasnárek a Veronika Svobodová
Václav Svatoš a Martina Kadlčíková
JK

Blahopřání

Milé mamince,
babičce a prababičce,

zavři okna, zamkni vrátka, letí k tobě devadesátka.
Dlouhé žití, dlouhý věk, štěstí, zdraví
a ochranu Boží do 100 let.
Dne 27. srpna oslaví 90 let paní Marie Cigánková.
Vše nejlepší přejí rodiny Úlehlovi st. a ml.,
rodina Podrázská.
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Policie

Z deníku

obecní policie

ČERVEN 2010
3. 6. Přijetí oznámení, že v ulici
U Jezérka vylétla ze zahrady
železná tyč a spadla před ženu,
která vezla dětský kočárek. Po pří−
jezdu na místo bylo zjištěno, že tyč
hodil mladík XY, ale „nechtěl ji
přehodit mimo zahradu“. OP upo−
zornila mládež, aby se vyvaro−
vala dalšího jednání a bavila se
bez ohrožování obyvatel.
4. 6. Přijetí oznámení ve 02.30 hod.,
že v ulici Múdrá někdo ruší noční
klid. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že se jedná o pana XY, který
pod vlivem alkoholu neustále vy−
dával skřeky. Pokud by pan XY
nezanechal rušení nočního klidu,
byl by odvezen do cely. Nato ode−
šel domů.
5. 6. Přijetí oznámení v 9.12 hod.,
že v ulici Školní leží zraněný pes.
Nálezce psa odvezl na ošetření
k MVDr. Vičarové a po ošetření ho
předal OP, která psa umístila do
kotce a prováděla podávání léků.
Přijetí oznámení ve 12.01 hod., že
za plotem areálu TJ Baník do−
chází k sesuvu půdy. Po příjezdu
na místo bylo okolí zabezpečeno
páskou „Zákaz vstupu“ a prove−
deno zajištění dovozu železných
zábran.
12. 6. Přijetí oznámení ve 21.55 hod.,
že na komunikaci směrem na Ro−
hatec za sběrným dvorem leží po−
padané stromy po bouřce. Prove−
den výjezd a zajištění odklizení
spadlých stromů ve spolupráci
s panem Fr. Bábíkem, SDH Ra−
tíškovice a HZD Hodonín.
13. 6. Přijetí oznámení v 11.50 hod.,
že na komunikaci směrem na Ho−
donín za hájovnou je spadlý strom.
Proveden výjezd, zajištění bezpeč−
ného průjezdu vozidel a přivolání
SDH Ratíškovice na odstranění
stromu.
strana 4

14. 6. Jednání s kriminální službou
PČR Hodonín ve věci vloupání do
objektu místní hájovny.
16. 6. Provedení sběru injekčních
stříkaček u areálu Vlasta.
23. 6. Přijetí oznámení ve 12.15 hod.,
že za místní střelnicí je odstavené
osobní vozidlo Ford Escort bez
SPZ a je značně poškozené, jako
po dopravní nehodě. Nafocení vo−
zidla a informování PČR Dub−
ňany se žádostí o zjištění majitele
vozidla dle VIN kódu.
24. 6. Přijetí oznámení, že směrem
na Milotice u kolejí je odstavené
vozidlo se slovenskou SPZ a jsou
na dveřích známky násilného
vniknutí do vozidla.
ČERVENEC 2010
6. 7. Přijetí oznámení ve 20.43 hod.,
že u obecního úřadu se pohybuje
muž pod vlivem návykových a psy−
chotropních látek. Proveden vý−
jezd na místo, zjištění situace
a přivolání hlídky Policie ČR.
12. 7. Přijetí oznámení o odcizení asi
50 m elektrického kabelu v are−
álu TJ Baník, kterým byla napá−
jena budova tenisového klubu.
Předběžná škoda byla vyčíslena na
10 000 Kč.
14. 7. Přijetí oznámení o odcizení
dalšího el. kabelu z areálu Baník
Ratíškovice. Přivolání Policie ČR
Dubňany. Provedeným šetřením
a kontrolou sběrných surovin
v Rohatci bylo zjištěno, že očiště−
nou měď odevzdali dva ratíško−
vičtí mladíci ve věku 14 a 18 let.
Dále bylo zjištěno, že dochází
k pálení el. kabelů za objektem
areálu MŠ I jejich kamarády ve
věku 15 a 17 let.
15. 7. Předání doporučeného dopisu
pro pana XY o vypovězení užívání

bytu z důvodu neplacení nájem−
ného.
16. 7. Konzultace s firmou NOEL
a. s. o umístnění venkovní ka−
mery v okolí baru.
17. 7. Přijetí oznámení v 16.23 hod.
o požáru travnatého porostu
v Ratíškovicích u železničního pře−
jezdu směrem na Vacenovice. Za−
jištění řízení dopravy při příjezdu
hasičských vozidel k místu požáru.
Noční služba, přijetí oznámení ve
21.45 hod. o pádu stromu směrem
od Ratíškovic na Rohatec. Řízení
dopravy při odstraňování stromu
místním hasičským sborem.
Přijetí oznámení ve 23.20 hod., že
za ulicí Družstevní v poli dochází
k jiskření el. vedení, které bylo po−
škozeno vlivem silného větru. Za−
jištění okolí místa spolu s SDH do
příjezdu výjezdové skupiny E.ON.
23. 7. Přijetí oznámení, že pan XY
jezdí traktorem po cyklostezce.
Uložení blokové pokuty s upozor−
něním, že v případě další jízdy po
cyklostezce s motorovým vozidlem
bude přestupek postoupen k pro−
jednání na odbor dopravy.
24. 7. Přijetí oznámení ve 21.33 hod.,
že před obchodem Hruška se po−
hybuje muž a snaží se dostat
do obchodu. Bylo zjištěno, že se
jedná o silně podnapilého muže,
který se snažil dostat „do svého
domu“.
Přijetí žádosti ve 02.28 hod. od
Policie ČR Dubňany o ustanovení
osoby, která byla označena jako
pachatel napadení druhé osoby
u hlavní autobusové zastávky.
27. 7. Přijetí oznámení v 15.16 hod.
od paní XX, která má problémy
s nájemníky domu, již ji neplatí
nájem a po jejím příjezdu k domu
ji slovně napadají.
JH & JV
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Oslavy 10. výročí souboru Ratiškovská Dolina

Pokračování z titulní strany
a zapálil naše lýtka. A hořijú nám
dodnes. Tož, co bysme letos pro tú
první lásku neudělali, jakú slávu
bysme jí na to desáté výročí nevy−
strójili!
Nejakého plánování to dalo, do−
mlúvání, přemlúvání ba aj brblání,
ale všecko sa nakonec dobře vyvr−
bilo, a tak sme sa mohli na Cyrilka
všecí příznivci folkloru pěkně pohro−
madě sejít v areálu „Na Vlachovce“
a popřát Dolině všecko nejlepší k tym
desátým narozeninám. Už od rána
sa zelenýma břízkama z Panisádku
osvěžoval celý areál, děvčata nachys−
taly a rozvěsily výzdobu, mašlama
okrášlily májku a kluci ju postavili.
Ratiškovští vinaři darovali usklad−
něné slunko ze svojích demižónků
a babičky zadělaly na béleše, aby
bylo co přikusovat.
Odpoledňa trochu zapršalo, déšť
zchladil rozpálené ulice, a tak sme
sa mohli radostně vydat směrem ke
Hliníku. Čekal nás vlahý letní pod−
večer, jako stvořený k tanci, zpěvu
a radování. Všecko už bylo nachys−
tané: béleše voňaly až ke Klofáčo−
vému, víno sa chladilo v ledničkách,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

sklénečky na koštování byly na−
blýskané jak špígl, cimbálka měla
struny napnuté na tú správnú notu,
guláš bublal pod skřidélkú, enom to
vypuknút.
Tož úderem šestej hodiny večerní
ožilo pódium Na
Vlachovce krású
ratiškovských
krojú. Irena Foltý−
nová zahájila pro−
gram vzpomínkú
na historii sou−
boru a písničkú
ozdobil úvod Vojta
Koten. Ratiškov−
ská Dolina si při−
chystala čtyři nej−
úspěšnější pásma,
jedno dokonca zla−
té − z folklorního
festivalu v Dam−
bořicích. Popřát
a přispět svým vystoupením přišli
i hosté − Mužský pěvecký sbor, Dět−
ský folklorní soubor a Konopa, kerá
nám všeckým ukázala, že je pořád
ve skvělej formě.
Pod nohy nám hrály cimbálové
muziky Cangla z Hovoran a Javor

z Kyjova, zkušené to muzikantky
a muzikanti, s ušima vytrénova−
nýma z všelijakých zájezdů a her,
keré už s ratiškovskýma krúžkama
absolvovali. Šak sa aj uměleckej ve−
doucí, Marušce Ostřížkovej, dostalo
v závěru podě−
kování za ochotu
a obětavost, s jakú
sa věnuje našej
dědině.
A jaký dárek
vlastně dostala
Dolina k tym na−
rozeninám? Kro−
mě blahopřání od
všeckých účinkují−
cích hostů a před−
stavitelů obce,
dortů a lahví vína,
nás nejvíc potěši−
la úplně obyčejná
věc: že nás přišlo
podpořit tolik lidí, známých aj nezná−
mých, mladých aj starých a všecí sa
celý večer dobře bavili. Co víc si može
člověk k narozeninám přát, než spo−
kojené a usměvavé lidi kolem sebe?
Všeckým Vám za to moc děkujeme!
Jirka Kovářík
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Výročí

Ratiškovská

Dolina

R

atiškovská Dolina děkuje všem,
kdo se podíleli na přípravě a prů−
běhu našeho 10. výročí. Přede−
vším sponzorům, vinařům, kuchařům,
„bélešačkám“ a všem účinkujícím za
ochotu a spolupráci a v neposlední
řadě Osvětové Besedě a obecnímu
úřadu za vstřícnost.
Taky vedoucí Ratiškovské Doliny
by chtěli poděkovat členům, že to
s nama vydrželi tak dlouho (hlavně
ti starší a skalní), a že ta ,,omla−

dina“, která
k nám přišla,
je tak zapále−
ná pro folklór
a dodala nám zase šťávu na pokra−
čování. Ať vám to vydrží na dalších
10 let. Víme, že jste ,,darebáci“ − že
zkoušky flákáte, ale výsledek vždy
stojí za to. Začínali jste jako batolící
se nemluvně a nyní…???
Škoda jen, že jsou z vás už inže−
nýři, doktorky, manželky, pracu−

jící… a chcete být ještě lepší a lepší.
Nějak nám to batole rychle roste pod
rukama. Škoda, že nejste stále ty
16tileté děcka!!! Ale to je život, a ten
plyne a plyne – tak, jak věk Ratiš−
kovské Doliny.
Takže, kdo může v úterý a v pá−
tek − na zkúšce Juchúúúúú!!!

Festival

Vedoucí R.D.

„

D

Dárek

k narozeninám

ěcka, už došly info z Dambořic.
Téma – Boj o jablko aneb vztah
mezi mužem a ženou!“ Tak ně−
jak zněla věta na zkoušce, když jsem
dostala do ruky první pokyny na již
3. soutěžní festival folklorních sou−
borů Dambořice 2010. Festival se
konal již potřetí a my – Ratiškovská
Dolina − ani jednou nevynechali.
První ročník 2006 měl téma – ŘE−
MESLA: tehdy jsme udělali chybu
v názvu. Nazvali jsme ho ,,Čí to lúčka
nesečená“ − což není řemeslo − a ,,ko−
sáci“ se nám zas nehodilo k řemes−
lu. Taky dalším tmavým bodem bylo
upozornění od odborné poroty na „za−
bodnutí nože do chleba“, neboť chléb
je Boží dar! (ale tréma zahraje svou
roli). Ale i tak, porotou jsme byli vy−
hodnoceni mezi tři nejlepší soubory,
bohužel − vítěz je jen jeden.
Druhý ročník 2008 byl ve zna−
mení – NEŘESTI. My jsme si vybrali
téma Smilstvo. Tehdy jsme do pásma
zapletli ,,cigány“, proto taky dodnes
tohle pásmo takto nazýváme. Byli
jsme z tohoto pásma nadšeni, a ne−
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jen my. Z vystoupení jsme měli
opravdu dobrý pocit i díky aplausu
publika i díky konstatování ostatních
souboráků v zákulisí, že jsme prý
nasadili vysokou laťku. Tak trochu
jsme pošilhávali i po vítězství, ale
u poroty jsme tentokrát neuspěli.
Zklamáním ukápla i slzička, ale jde
se dál. Tancujeme rádi a pro zábavu.
A jak to vypadalo letos? Co si asi
každý představí pod názvem BOJ
O JABLKO ANEB VZTAH MEZI
MUŽEM A ŽENOU? Já osobně: Eva
– jablko, Adam – had. Tak jak si to
představil pan MUDr. Radim Uzel,
CSc.: ,,S potěšením jsem zazname−
nal, že námětem hlavního soutěž−
ního pořadu 3. festivalu folklorních
souborů v Dambořicích bude ,Boj
o jablko‘, pojednávající o vztahu mezi
mužem a ženou. Pořadatelé snad
nemohli zvolit více atraktivní a nad−
časové téma. Mně pak nezbývá než
litovat, že se nemohu do této zábavy
také aktivně zapojit. Vztahem mezi
mužem a ženou se profesionálně za−
bývám už více než 40 let a věřím, že

bych v Dambořicích získal další pod−
něty a inspiraci. Téma je také ob−
zvlášť vhodné právě ve spojení s folk−
lórem, protože tato ušlechtilá činnost
vztahy obohacuje daleko lépe než
všechna učená sexuologická pojed−
nání. Účastníci festivalu jistě vědí,
že v tom biblickém příběhu jablko
za nic nemůže. Nevinní jsou pochopi−
telně taky Adam a Eva. Za všechno
může had. Ten byl také po zásluze
potrestán, takže v Dambořicích se ho
už nemusíte bát a klidně si můžete
do toho jablka kousnout…“.
A co teď s tím? Jaké tance tam
dát? Jaké písničky? Jak to ztvárnit?
Měli jsme nasazeného velkého brou−
ka! A čas plynul a utíkal a my ne−
měli vůbec nic v hlavě a už vůbec
nic na papíře. I když se stále bádalo,
studovali zpěvníky, hledalo, zjišťo−
valo… nic, pořád nic. Až najednou
přišla Horyna s nápadem: „Co s ja−
blkem − na štrúdle? (přání děvčat),
na gořalku? (jasná věc kluků)“. A už
to dostalo spád. S písničkami do
vínku přispěl Jarek, manželé Hoch−
manovi a taky Maruška Ostřížková.
A začínalo se to krystalizovat. Zbý−
val už ale necelý měsíc do vystou−
pení a výsledek − skoro žádný! Po−
řád tomu něco chybělo, nebylo to to
pravé ořechové. Pásmo jsme pořád
měnili na každé zkoušce, které byly
i díky přípravám blížícímu se výročí
vzniku souboru snad každý den. Po−
slední zkouška před „Dnem D“ a my
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

teprve řešili závěr pásma – jak z pó−
dia? Jak odejít? A tak jsme se smí−
řili s tím, že to nějak dopadne, šak
jedeme jen jako ,,účastníci zájezdu“.
A jsou tu DAMBOŘICE.
Vždy se o pořadí souboru na vy−
stupování v Dambořicích losovalo.
Letos − změna. Pořadí si určili orga−
nizátoři (pořadatelé) na základě po−
slaného tématického celku pásma.
A tak jsme se necelou hodinu před
zahájením dozvěděli, že Ratiškovská
Dolina začíná jako první! Tréma,
nervozita, rychlé přípravy. Naštěstí
jsme se rozezpívali při slavnostním
průvodu obcí Dambořice s krátkými
tanečními vstupy a taky lahodným
vínkem. A než jsme se nadáli, už sto−
jíme na jevišti.
Šlo to jako po másle. Janíček
s Aničkou i se zbytkem účinkujících
si vedli, jak mohli nejlépe, a najed−
nou už všichni stojíme za jevištěm
a napětí opadává. Konzultujeme,
hodnotíme, kritizujeme, smějeme
se… Tentokrát nás v zákulisí ale ni−
kdo neplácá po ramenou, že jsme na−
sadili vysokou laťku… a my to ani
nečekáme. Jsme spokojeni, že jsme
neudělali žádný kopanec, a jdeme
shlédnout další soubory. Rozcházíme
se každý jiným směrem, hledáme
volná místa a hodnotíme a porovná−
váme jiné soubory (Slovácký Krú−
žek Svatobořice−Mistřín, Hanýsek ze
Šakvic, Pentlu, Salajku z Dambořic,
Vracovjan, Slovácký soubor Kyjov).
Nesedíme, tak jak většinou, ,,Dolina
v guči“ − jsme každý jinde. Vidíme,
že folklór se v současné době ode−
bírá i tak trochu jiným směrem,
takže kromě zpěvu a tance je možno
shlédnout i divadelní projev, různé
druhy oblečení, ale taky různou
muziku − jako třeba z pohádek, fil−
mů… A tak se bylo na co dívat.
Skončil závěrečný soubor Svato−
bořice−Mistřín (vítěz prvního ročníku)
a porota se odebrala k hodnocení.
Těch 15−20 minut bylo nekonečných!
Ale hurá, krátce po půlnoci už při−
chází Ladik Šimeček (hlavní orga−
nizátor a konferenciér) s Vilémem
Trumpešem a oznamuje, že se bude
vyhlašovat. Všechny soubory nastou−
pily na podium a ve vzduchu jde cí−
tit napětí. Tentokrát bylo uděleno
rovnou 5 cen. Alespoň v jednu jsem
doufala, a to – za taneční projev.
Nikdy nám v tanci (v této soutěži)
nebylo nic vytknuto, ba naopak.
Doliňáci stojí i s Horynú na podiu,
Slávek, Jarek a já sedíme v hledišti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

a čekáme na verdikt. A už to sly−
šíme: Cenu
z za choreografii (v což jsme ne−
doufali) získává Slovácký soubor
Kyjov
z za taneční projev (chvíle napě−
tí...) získává Pentla Boršice (je to
v pytli − spadl mi úsměv na tváři)
z za hudbu Pentla Boršice (ale
i Maruška dostala velkou po−
chvalu od poroty, že hraje tzv. ,,ta−
nečníkům pod nohy“. A proto dík
Cangl − Javoru)
z cena diváků (úvaha − vždy vy−
hrály Dambořice) získává SK Sva−
tobořice−Mistřín.
Tak, a je to − ceny uděleny. A teď
už jsme jen s Jarkem uvažovali, kdo
bude ten šťastlivec: Kyjov nebo Svať−
ky? Už to ale neřešíme, i když jsme
měli k určitým věcem výhrady, ale
budiž − porota je porota (v čele s Doc.
Tyllnerem). A jen tak z povzdálí sly−
šíme:
Letošním vítězem se stává:
RATIŠKOVSKÁ DOLINA.
Ticho, nevěřící pohledy do očí
a pak… výbuch radosti! Ještě chvíli
jsme seděli na lavce, kdežto Doli−

ňáci už na podiu oslavovali, než jsme
se zmohli vstát a utíkat za nimi. Zpí−
valo se, drželo kolem ramen i ně−
jaká ta slzička (tentokrát štěstí)
ukápla. Prostě super pocit z vítěz−
ství.
A pak jen frčely SMSky, telefo−
náty a perličky z nich: „…tak ja
poprve nejedu a vy to vyhrajete!“,
,,…tak to bych teda nerekla, ze s ta−
kovym pasmem zvitezite!“, „si delate
pr…!!!“, v zápětí: ,,Oni to fakt vy−
hrali!!“, a další a další. Reakce byly
různé.
Dlouho jsem tomu nemohla uvě−
řit, připadalo mi to, jako bychom tu
cenu dostali z povinnosti k našemu
10. výročí. Ale porotci jsou opravdu
přísní a kritičtí, tak to bylo opravdu
snad zásluhou. No a pro nás to byl
krásný dárek a motivace na vý−
ročí, které se konalo hned na druhý
den.
A co na závěr? Děkujeme Doliňá−
kům, kteří se jakýmkoliv nápadem
podíleli na tomto pásmu, a snad ho
nezapomenete. My už ty hlavy máme
poněkud starší. Dík.
Za vedoucí Ilona Příkaská

Poděkování a gratulace

O

světová beseda Ratíškovice děkuje souboru Ratiškovská Dolina za
výbornou reprezentaci obce na 3. soutěžním Festivalu folklorních
souborů Dambořice 2010. Tento festival vyhráli a s ještě čerstvým
diplomem uspořádali akci „10. výročí založení souboru“, kde návštěvní−
kům předvedli svá nejlepší taneční čísla. Gratulace náleží všem členům
souboru a jejich vedoucím − Iloně Příkaské, Haně Šupálkové, Jaroslavu
Mackovi a Jaromíru Kotáskovi.
Do té další desítky Vám přeji hodně úspěchů, pevné zdraví, chuti do
tancování a aby z Vašich vystoupení chodili lidi tak spokojení, jako to
bylo v pondělí 5. července 2010.
Za OB Blanka Pokorná
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Vzpomínka

Všchno plyne...

O

dešel. V záplavě denních staros−
tí si obvykle až po jeho odchodu
uvědomíme, v čem nám bude
chybět. V jeho případě je to ještě slo−
žitější. Za svůj dlouhý život se stal
osobním svědkem událostí v životě
našeho národa i v životě obce, o kte−
rých se dnes již děti učí v hodinách
dějepisu. Ale jedno je nesporné! Ne−
stal se jen trpným svědkem doby, za−
hrnující bezmála jedno století. Byl
jeho aktivním účastníkem, neboť
Ratíškovice a Vojta Koten – Vojta
Koten a Ratíškovice – to patřilo
k sobě.
Na svět přišel v době, kdy se ještě
obec vzpamatovávala z padlých
a raněných, kteří zůstali na bojiš−
tích 1. světové války. Byla to doba
vzniku samostatné republiky, ale
i doba, kdy byly stovky občanů Ra−
tíškovic nuceny ze sociálních dů−
vodů odejít do ciziny. Hned nato zase
v roce 1929 vypukla v Americe svě−
tová krize, která dolehla i na Ratíš−
kovice. Mnozí se ocitli bez práce. Ale
především – mladý Vojtěch Koten se
stal svědkem doby, ve které se obec
začala měnit z obce malozeměděl−
ského charakteru v obec průmys−
lově zemědělskou. Baťa a jeho Důl
Tomáš, možnost zaměstnání, ha−
víři, jejich písně, ale i první mrtví
a ranění ...
V roce 1938 se stal svědkem
zrady Francie a Anglie, spáchané
v Mnichově na tomto národě. Vznikl
protektorát Čechy a Morava –
Böhmen und Mähren. I on se stal
jedním z těch nuceně nasazených do
práce v Německu. Po svém návratu
intenzivně prožíval osvobození naší
obce sovětskou Rudou armádou a tě−
šil se, jak si založí rodinu. Ale krej−
čovina, živnost jeho otce? To k uži−
vení nebylo! Našel si zaměstnání,
tak, jako mnoho jiných kamarádů
v dolech. Vždyť doly dávaly nejen
práci, ale i značnou měrou podporo−
valy jeho milovaný fotbal, kterým
tehdy žila celá vesnice.
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Již za protektorátu došlo
v obci k události (paradox
dějin − že právě v době pro−
tektorátu), která vynesla
obec Ratíškovice ve známost
v celém protektorátu. Co ji
způsobilo? Fotbal! Doposud
jen dřímající genius loci obce
se díky mnoha mladým, ta−
lentovaným hráčům − fotba−
listům probudil a zazářil.
Němečtí okupanti měli zá−
jem, aby doly na uhlí – tato
strategická surovina pro ve−
dení války nepřetržitě běže−
ly, a to byl důvod, proč i na
Dole Tomáš sport podporo−
„Totální nasazení“ během II. sv. války − dole zleva
vali. Snažili se tím odvádět
krejčí Koten Vojtěch (Zapůjčil Vojtěch Koten, č.p. 471)
pozornost obyvatelstva od
boje proti nim.
1945 jsme jej mohli vidět po boku
Jména jako Petr Vybíral, Anto− Jožky Blahy, Petra Hasíka i při jeho
nín Voříšek, Rudolf Šmatlák, Petr turné do různých míst republiky.
Vacenovský – Vánola a další se Aby ne! Vždyť jeho národopisný pro−
tehdy stala slavnými. I Vojtěch Ko− gram doprovázela oblíbená Šupál−
ten se po návratu z Německa, po roce kova dechová kapela, ve které hráli
1945, zapojil do fotbalového organi− i jeho kamarádi. (Cimbálovka tehdy
začního dění. Když ne jako aktivní ještě v Ratíškovicích nebyla. Vznikla
hráč, tak alespoň jako organizační až zásluhou učitele Miroslava Ivana,
pracovník a později jako soudce.
který se naučil na cimbál, a primáše
Někdo řekne – no a co? Obyčejný Václava Kovaříka).
život! Ale Vojta Koten chtěl od sebe
Z čeho, z jakých zdrojů vyvěral
něco více, než zplodit syna, postavit u Vojtěcha Kotena tento neuvěři−
dům, zasadit strom a poctivě praco− telný pramen osobní aktivity? Mimo
vat. Nejen, že si v dolech doplnil chy− jiné i z genetických předpokladů.
bějící středoškolské vzdělání, aby Jeho otec, krejčí Bedřich Koten, se
mohl pracovat jako technik, ale do Ratíškovic přistěhoval po 1. svě−
mimo sportovní organizační činnost tové válce na přání umírajícího ka−
již od mládí působil v obci i v oblasti maráda − vojáka Vavřince Nesvadby
kultury. (Dnešním mladým připo− z Ratíškovic, aby si vzal, přežije−li
meňme, že tehdy neexistovala ani válku, jeho milou, Karolinu Hnilico−
televize, internet, mobilní telefon vou. Přání mu splnil.
atd. Proto taky tehdejší úroveň
Když se vzali, byli zrovna tak chu−
místní kultury závisela na dobro− dí, jako ti obyvatelé z Židovského
volné aktivitě mladých.)
uzlu, kteří bydleli kousek od jejich
„Byl všude“ − jako herec amatér− domečku. Proto brzy i Bedřich Ko−
ského divadla působil (bez ohledu na ten pomýšlel, jako druzí, na odstě−
zřizovatele) vedle již neprávem za− hování do Ameriky. Krejčovství
pomenutého herce a režiséra Janka v obci nevynášelo. Nic mu nebyla
Macka ze Staré Dědiny, později platná jeho krejčovská zkušenost,
Franty Antoše, Pepíka „Hadače“ Pří− získaná ve Vídni a jiných městech
kaského a dalších. Po obnově čin− Rakouska−Uherska. Zato, když lidé
nosti Slováckého krúžku po roce zjistili jeho zkušenosti s divadlem,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

Osobnosti

okamžitě si jej zvolili režisérem. Bys−
trý, veselý, inteligentní, okamžitě
zapadl mezi ně. Vojtova matka Ka−
rolina, pocházející z rodu Hniliců –
Kovářů, byla hluboce věřící žena. Ve
škole se dobře učila. O jejím talentu
svědčí, že již jako žačka byla vybrá−
na recitovat báseň v přivítacím pro−
gramu obce při příjezdu brněnského
světícího biskupa Huyna v roce 1907.
Jejich syn Vojtěch nepadl daleko
od stromu. Po otci zdědil inteligenci,
veselost a měl rád život. Po matce
úctu ke křesťanským duchovním
hodnotám, skromnost, ale i zásado−
vost. Nerad se dostával do sporů
s jinými lidmi, spíše se jim vyhýbal.
Dovedl si tím získávat u lidí oblibu,

bez rozdílu jejich politického, sociál−
ního či náboženského přesvědčení.
Spíše svým chováním a jednáním lidi
v obci sjednocoval, než rozděloval. To
ale neznamená, že byl smířlivý k růz−
ným jejich nedostatkům. Zejména
nesnášel ratíškovické „chvaliďupství“
– vyvyšování se nad ostatní a přílišné
zdůrazňování vlastního „Já“.
Měl v životě i štěstí. Potkalo jej
v podobě Růženky Kordulové, do
které se zamiloval a pak i vzal za
ženu. Ratíškovická krasavice, stejně
chudá jako Vojtěchova rodina, byla
dcerou známého, kdysi v obci slav−
ného Johanna Korduly, vojenského
trubače na Schönbrunnském zámku.
Bohužel – předčasně opustila tento

svět. Dala lásku Vojtovi a život
dvěma dětem. Vždy, když se chýlilo
ke konci muziky, přišel mezi nás
a museli jsme mu zahrát jeho oblí−
benou „Růženka moje, nejhezčí děvče
z vesnice…“. To vždy zjihnul, zesmut−
něl a odešel.
„Ratíškovická živá, chodící histo−
rie“ – tak jsem si jej pro sebe nazval,
když jsem se začal zamýšlet nad his−
torií naší obce. Vždyť bez jeho spo−
lupráce a nezištné pomoci, kterou mi
při psaní celá léta poskytoval, bych
byl na jedno oko slepý a na druhé
špatně viděl. Díky Tobě Vojtěchu, za
všechno! Měl jsem Tě rád! Tvůj ka−
marád z Plzně
Mirek Dekař

Ratíškovští

rodáci

V

neděli 13. června tohoto roku
měl v místním kostele sv. Cyri−
la a Metoděje houslový recitál
posluchač III. ročníku Státní konzer−
vatoře v Brně Marek Blaha (1992).
Stal se vítězem Mezinárodní hou−
slové soutěže mistra Josefa Muziky
v Nové Pace a získal ocenění za nej−
lépe provedenou povinnou skladbu.
Tomuto odpovídal také jeho před−
nes v našem kostele, který byl nád−
herný, a na konci koncertu při závě−
rečném poděkování padla věta, že
Marek je to nejvzácnější, co máme.
Dovolila bych si doplnit, že se jedná
o současnou oblast hudební kultury.
I když Ratíškovice mají statut „pou−
ze“ vesnice, pochází odtud spousta
dalších lidí, kteří jsou významní ne−
jen pro své rodiště. Jedná se jak
o minulost, tak i o současnou dobu.
Když vezmeme významnost jejich
postavení, na nejvyšší příčce bude asi
nejstarší z nich. V roce 1880 se na
č.p. 134 v naší obci narodil jako je−
den se 14 dětí Msgr. Viktor Mlej−
nek. Po obecné škole navštěvoval
strážnické gymnázium a později
brněnský seminář. Bohoslovectví
ukončil v Baltimore, roku 1910 byl
v USA vysvěcen na kněze a jeho
první místo bylo v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Plass. V roce 1935 byl
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povýšen na papežského preláta
a zemřel v roce 1969 po 59 le−
tech kněžství. Byl jediným kně−
zem narozeným v ratíškovické
farnosti. Církevnímu životu se
věnovalo také několik ratíškov−
ských dívek a Marie Kadlčí−
ková (1950), řádovým jménem
sestra Blanka, byla po několik
let představenou České provin−
cie Kongregace Dcer Božské
lásky.
Mezi významné rodáky v ob−
lasti vědy patří např. rektor Vy−
soké vojenské školy v Praze
Doc. PhDr. Vladislav Rybecký,
CSc. (1927−2000), jehož články o his−
torii známe i z Ratíškovického Zvo−
nu; Doc. RNDr. František Šťast−
ný, CSc. (1951−2000), přednášející
matematiku a fyziku na Přírodově−
decké fakultě Masarykovy univer−
zity v Brně, a František Bařina
(1897−1970), který pracoval jako fi−
nanční ředitel zemského úřadu, po
válce přešel na Krajský národní vý−
bor v Brně a jako první se ve svých
zápiscích pokusil zpracovat dějiny
obce. Autorkou obsáhlé knihy o Ra−
tíškovicích je Marie Macková−Frol−
cová (1922), která vycházela čás−
tečně i z jeho podkladů. Několik
publikací o historii naší obce vydal

Msgr. Viktor Mlejnek,
papežský prelát

také další ratíškovický „rodák“, mu−
zikant PhDr. Miroslav Dekař
(1929), pozdější ředitel Západočes−
kého kulturního střediska v Plzni.
I když se narodil v lednu toho roku
ve Vacenovicích, do naší obce se od−
stěhovala jeho rodina už koncem
roku a prožil tu významnou část
svého života.
V období II. sv. války se do dějin
obce významně zapsal Jaroslav
Kotásek (1917−1944). V prosinci
roku 1939 odešel z domova do Jugo−
slávie, odkud se pak dostal do výcvi−
kového tábora v Anglii, a roku 1944
byl při výsadku zastřelen nacisty.
Ministerstvem Národní obrany mu
byl in memoriam udělen Českoslo−
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venský válečný kříž 1939 a 17. 7.
1948 byl jako parašutista z divers−
ních akcí in memoriam povýšen do
hodnosti poručíka pěchoty v záloze.
Další osobností tohoto období byl
Vít Příkaský (1901−1942), který
spolupracoval při založení Jednoty
čs. Orla u nás a v okolí. Na jaře
roku 1924 byl zvolen župním náčel−
níkem Jihomoravské Orelské župy
Tomáše Šilingra. Za okupace dal
všechny své síly do služeb orelského
odbojového hnutí, byl vedoucím zpra−
vodajské skupiny v odbojové orga−
nizaci Obrana národa a s nejbliž−
šími spolupracovníky vybudoval
orelskou odbojovou organizaci Luti−
nov. Zradou zatčených členů jiné
odbojové skupiny byla jeho činnost
prozrazena, dne 12. srpna 1941 byl
zatčen gestapem a 1. července 1942
zemřel v Mauthausenu. V říjnu roku
1945 mu prezident in memoriam
udělil jako uznání bojových zásluh,
které získal v boji za osvobození
republiky z nepřátelského oble−
žení, Československý válečný kříž
1939.
Mezi významné rodáky patří
i Václav Kadlčík (1919) – podplu−
kovník v.v. čs. vojenské jednotky
RAF v Anglii. V roce 1940 emigro−
val a přihlásil se do zahraniční ar−
mády. Zpočátku pracoval ve vojen−
ské misi na středním východě, ale
pak se stal pilotem čs. bombardo−
vací perutě. Za svoji odbojovou čin−
nost obdržel mimo jiné také Česko−
slovenský válečný kříž 1939, medaili
Za chrabrost před nepřítelem či brit−
ské vyznamenání 1939−1945 Star
nebo Africa Star. Dosud žije v Ka−
nadě a s jeho jménem se setkáme na
štítku umístěném u pomníku obě−
tem II. sv. války, na jehož úpravu
přispěl nemalou částkou. V součas−
ném vojenství je to také Ivo Pří−
kaský (1968), důstojník vojenského
námořního letectva USA.
Protože žijeme na Moravském Slo−
vácku, tak z oblasti kultury je nám
asi nejbližší ta národopisná. Tou se
zabýval Prof. PhDr. Václav Fro−
lec, DrSc. (1934−1992). Během
svého života vydal na toto téma ně−
kolik knih a v květnu 1989 mu byla
Mezinárodním kuratoriem ve Vídni
udělena cena za přínos humanistic−
kým bádáním o lidových kulturních
tradicích slovanských národů a roz−
víjení vědeckých a kulturních styků
národů střední, východní a jiho−
východní Evropy. Byl členem řady
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redakčních rad, vědeckých
muzejních rad, zastával
funkci generálního tajem−
níka Mezinárodní komise
pro studium lidové kultury
v Karpatech a na Balkáně
a byl členem Národopisné
společnosti čs. při ČSAV.
Jeho jméno je mimo jiné spo−
jeno také s Mezinárodním
folklorním festivalem ve
Strážnici a Vlčnovskými
slavnostmi.
Dalším z řady našich ro−
dáků je František Toman
(1924−1981) − lidovec, který
pracoval v Čs. červeném kří−
ži, České mírové radě a řadě
dalších organizací. V roce
1964 byl zvolen poslancem
František Kordula,
Národního shromáždění,
divadelní režisér
roku 1968 poslancem České
národní rady a 1. ledna 1969
se stal ministrem práce a sociálních volán, ale nadále působil jako re−
věcí ČSSR. Roku 1976 byl místopřed− žisér a později přešel na hudební
sedou České národní rady a v roce scénu operety Státního divadla
1981 byl pověřen funkcí ministra v Ostravě. K divadelní současnosti
Vlády ČSSR. Měl nemalé zásluhy na patří Ivan Příkaský (1959), který
rozvoji Ratíškovic (i díky němu do− začínal v ratíškovickém Rozmarýn−
dnes navštěvujeme naše zdravotní ku, po absolvování taneční konzer−
středisko) a svoji lásku k rodné obci vatoře přijal angažmá v baletu Ná−
vyjádřil ve svých knihách Ratiškovské rodního divadla v Brně a od roku
1988 zde působil jako sólista. V roce
lesy, Veselá je dědina a Jeden den.
Ke Slovácku neodmyslitelně patří 1995 byl nominován na Cenu Thálie
i písnička – té se doposud věnuje a v roce 1999 ji získal za roli Sira
František Kotásek (1934), dří− Walsinghama v tanečním dramatu
vější kapelník závodní dechové Marie Stuartovna. V baletu ND Brno
hudby a zakladatel taneční skupiny působí od roku 2000 jako baletní
ZKRAT (Závodní klub Ratíškovic). mistr a asistent choreografie. Mimo
Je autorem téměř stovky skladeb jiné se podílel i na nastudování ba−
a jeho zpívaná polka „Vám přátelé“ je letů v SND Bratislava a v ND Praha.
Do Ratíškovic patří i tři rohatečtí
známá všem milovníkům dechovky.
Ratiškovským muzikantem byl i uči− rodáci. 25. 12. 1869, na den Božího
tel Miroslav Ivan (1914−2005), narození, posvětil v našem kostele
který se v r. 1946 ujal vedení hu− farář Blattný sochu Panny Marie
decké muziky a posléze se stal pri− s Ježíškem, kterou vyřezal místní
mášem cimbálové muziky. Byl však stolař Josef Štica (1834−1906).
také vášnivým amatérským archeo− Stála v zádveří kostela, v pozdějších
logem; kamenný sekeromlat z jeho letech byla prohlášena kulturní pa−
sbírky, nalezený jeho bratrem Bohu− mátkou a nyní čeká na své zrestau−
slavem na Vrbkách, nám říká, že rování. Dalším „rohačákem“, který
území naší obce bylo patrně osíd− do Ratíškovic přišel za prací a poz−
leno i v pozdní době kamenné.
ději se tu také oženil, je Josef
V Ratíškovicích se mimo jiné na− Blaha (1901−1993). Byl aktivním
rodil i herec Těšínského divadla divadelníkem a dobrým malířem
František Kordula (1930−1991). (mimo jiné se znal i s Martinem Ben−
V řadě inscenací jsme se s ním kou nebo Jožou Uprkou); vyzdobil
mohli setkat i ve funkci asistenta sgrafity sklepy na Slavíně a tympa−
režie a později režiséra. V roce 1960 non hřbitovní brány, založil u nás
se stal uměleckým ředitelem a pod Slovácký krúžek a stal se také vý−
jeho vedením prožilo divadlo éru znamným informátorem pro sběra−
svého největšího uměleckého roz− tele lidových písní a tanců. Působil
květu. V roce 1968 byl z vedení od− v Národopisné společnosti česko−
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slovenské jako aktivní dopisovatel
a díky němu je ve sbírce Jana Po−
láčka Slovácké pěsničky uchováno
mnoho starých „ratiškovských“. Tře−
tím z Rohatce je Josef Novák (1929)
− muzikant, který se do Ratíškovic
oženil, roku 1975 založil Veselou
muziku, byl uměleckým vedoucím
dechové hudby Dolanka (vítěze ce−
lostátní soutěže mladých dechových
orchestrů O zlatou křídlovku z roku
1990) a již v roce 1967 stál u zrodu
Festivalu dechových hudeb.
Do oblasti lidové kultury patří
i kraslice a s nimi Marie Kordu−
lová, roz. Burešová (1912−1999),
která je Umělkyní lidové tvorby ve
škrábání kraslic, a Kateřina Gas−
nárková roz. Šlahůnková (1926), jež
stále získává ocenění za svoji tech−
niku a na pozvání ji předvedla i na−
šim rodákům v USA.
Patří sem i šansoniérka a jazzová
zpěvačka Marie Příkaská (1951).
Žijí zde fotograf Cyril Gajdík (1944)
− držitel zlaté medaile FIAP (Mezi−
národní federace umělecké fotogra−
fie) a umělecký sochař Miroslav
Kovářík (1955) a jeho manželka,
keramička Ludmila Kováříková
(1953). Od nás pochází i lidový umě−
lec Mikuláš Kovářík (1922−2007)
a keramik a muzikant Václav Ko−
vářík (1926−1996). Na mnoha výsta−
vách (mimo jiné i na EXPO v Bruselu
a Montrealu) nás reprezentovala,
a v mnoha domácnostech dopo−
sud dobře slouží, keramika Karla
Němce (1931−2010), držitele doživot−
ního titulu Mistr lidové umělecké vý−
roby. Na ratíškovickém Festivalu de−
chových hudeb se v roce 1988 hrál
i Hrnčířský valčík Miloše Machka
a Keramická polka Františka Maňa−
se, které mu za jeho práci a umění
byly věnovány.
K naší oblasti patří i výtvarné
umění, proto nesmíme zapomenout
ani na malíře Josefa Tomana (1927),
člena sdružení výtvarníků−samouků

„Olomoučtí“, a lidové malíře Fran−
tiška Chvostala (1897−1975), Jo−
sefa Mikuše (1909−1988) a Josefa
Čajku (1921–2004). K nim také pa−
tří kronikář Alois Holeček (1902−
−1978), který doplňoval naši kroniku
krásnými kresbami, a František
Antoš (1923−2005), autor plesové vý−
zdoby, divadelních kulis a plakátů.
Do Ratíškovic patří neodmysli−
telně i sport a na prvním žebříčku
v pořadí je fotbal. K historii česko−
slovenské kopané náleží jméno Jo−
sef „Pepik“ Vacenovský (1937).
Byl kapitánem ratíškovického muž−
stva, které v roce 1955 získalo titul
Dorostenecký přeborník ČSR v ko−
pané. Od roku 1956 hrál po třináct
sezón za Duklu Praha. V lize ode−
hrál 270 utkání a dal 67 ligových
gólů; v letech 1958, 1961−64 získal
mistrovský titul. Byl členem muž−
stva, které v roku 1960 získalo bron−
zové medaile na Evropském poháru
národů (předchůdce dnešního ME).
V roce 1961 Dukla vyhrála Ame−
rický pohár, který obhajovala po ně−
kolik následujících let. Hrál jako
pravá spojka v jejím nejúspěšnějším
období a v pozdějších letech byl hra−
jícím trenérem KSC Lokeren v Bel−
gii. Před devadesáti lety se v naší
obci narodil úspěšný ligový fotba−
lový rozhodčí Vojtěch Koten (1920−
−2010) a roku 1938 František Kor−
dula − fotbalový hráč ligové Dukly
Praha. Kopané se v současnosti vě−
nuje také předseda Výkonného vý−
boru Jihomoravského krajského
fotbalového svazu a člen VV Česko−
moravského fotbalového svazu Pa−
vel Blaha (1964), a Antonín Kor−
dula (1969) − rozhodčí fotbalových
profesionálních soutěží I. a II. ligy
a zároveň mezinárodní rozhodčí
UEFA (Unie evropských fotbalových
asociací) a mezinárodní fotbalové
asociace FIFA.
V kategorii kadetů dráhové cyk−
listiky nás reprezentuje mistr ČR

Jakub Kratochvíla (1988) a ve spe−
edskatingu Michal Zelinka (1981);
žijí zde několikanásobní mistři re−
publiky v sajdkárkrossu Jiří Macek
(1958) a Karel Dobiáš (1960)
i úspěšný letecký modelář Zbyšek
Němec (1986), který v roce 2003 zís−
kal Diamantové C – nejvyšší mode−
lářské ocenění v ČR a 2. místo na
ME 2001 v týmech. Michal Balák
(1995) a Martin Gajdík (1994) se
jako mladší žáci ve své váhové kate−
gorii stali mistry republiky v zápase
řeckořímském. Mezi reprezentantky
Ratíškovic patří i gymnastka Dana
Buřinská (prov. Voříšková) (1964),
která v roce 1976 získala titul pře−
bornice ČR v kategorii žákyň. Iveta
Vacenovská (1986) je držitelkou ti−
tulu Juniorská mistryně Evropy ve
stolním tenise a díky ní měla Česká
republika čtvrtfinálové zastoupení
ve dvouhře na MS 2009. Mezi nej−
mladší dívčí sportovkyně patří sestry
Šabovy, které získaly první místo
na mistrovství ČR v karate (goju ryu)
− Aneta Šabová (1998) v kategorii
mladších žákyň 9−11 let a Domi−
nika Šabová v kategorii do 9 let.
Ke sportu patří také chov koní
a k nim už neodmyslitelně „koňař“
Jaromír Kotásek (1963), který tré−
nuje závodní klusáky. Jeho největ−
ším úspěchem je sedminásobné ví−
tězství českého klusáckého derby, 5x
vítězství ve slovenském derby a v jed−
nom malém německém derby – to vše
získal od roku 1998. Jeho nejznáměj−
ším koněm je Orlík, který patřil mezi
nejúspěšnější v českém tréninku.
Takže jak jsem psala už na za−
čátku − na to, že jsme „jenom“ ves−
nice, zdá se, že Ratíškovice jsou do−
cela úspěšná „líheň“. Co vy na to?
P.S. Doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla. Pokud ano, ozvěte se
mi, abych jej mohla doplnit do se−
znamu.
Irena Bařinová

Gratulace Veselé muzice

O

světová beseda blahopřeje k 35. výročí založení dechové ka−
pely Veselá muzika z Ratíškovic. Jejímu dlouholetému ka−
pelníkovi Josefu Novákovi přejeme hlavně pevné zdraví,
spokojenost v osobní životě, trpělivost se svými svěřenci a ještě
mnoho let hraní Veselé muziky pod jeho taktovkou.
Za OB Blanka Pokorná
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Festival

Dechovky
2010

V

neděli 11. července 2010 probě−
hl v Ratíškovicích již 42. ročník
Festivalu slováckých dechových
hudeb. Areál Baníku Ratíškovice, kde
hlavní organizátoři akce (Osvětová
beseda Ratíškovice, Obec Ratíškovice,
NIPOS−ARTAMA Praha a Sdružení
dechových orchestrů ČR) očekávali
dechové kapely z České a Slovenské
republiky, se začal plnit návštěv−
níky již od brzkých ranních hodin.
Program byl rozdělen do dopolední
a odpolední části. Úvodní slovo pa−
třilo tradičně panu Josefu Nová−
kovi, který je nejen kapelníkem Ve−
selé muziky, ale také vedoucím
festivalového organizačního týmu.
Dopolední část v 10 hodin zahá−
jila zahraniční dechová kapela Zá−
horáckí muzikanti z Popudinských
Močidlan. Po vystoupení slovenské
kapely, které trvalo 30 minut, násle−
dovali mladí muzikanti ze ZUŠ Hu−
lín, dále pak Mladá muzika Šardice
a dopolední program ukončili vítě−
zové Zlaté křídlovky 2010 a Mistři
České republiky dechových hudeb
Legrúti z Velkých Bílovic. Po jejich
poslední skladbě byl proveden slav−
nostní akt křtění kalendáře de−
chových hudeb na rok 2011 panem
Václavem Hlaváčkem – odborným
pracovníkem NIPOS−ARTAMA
Praha a prezidentem SDO ČR. Jako
kmotry si pozval na podium ředi−
telku Osvětové besedy v Ratíškovi−
cích paní Blanku Pokornou a dopo−
lední moderátory paní Růženku
Dobešovou a pana Karla Kopřivu.
Odpolední program zahájily
místní mažoretky pod vedením paní
Silvie Koštovalové. Konferenciér pan
Karel Hegner uvedl jako první ka−
pelu Veselou muziku z Ratíškovic,
která letos oslavila 35. výroční od
svého vzniku pod taktovkou kapel−

níka a vedoucího pana Josefa Nová−
ka. První blahopřání bylo od starosty
Ing. Josefa Uhlíka, kterého následo−
vali moderátoři, ředitelka osvětové
besedy a také všichni zúčastnění

muzikanti. Dalším důvodem ke gra−
tulacím bylo 25 let trvání dechové
kapely Dolanka, která následně ofi−
ciálně oznámila přerušení své čin−
nosti. Po všech gratulacích program

Tento projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika.
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pokračoval dechovou kapelou Láca−
rankou z Kobylí, dále pak slovenskou
Drietomankou, Žadovjáky a ukon−
čení patřilo dechové hudbě Stříbr−
ňanka.
Nejen muzikanti, ale také diváci,
kteří téměř plně obsadili tribunu
sportovního areálu, se již těšili na
společný monstrkoncert všech zú−
častněných kapel. Taktovky se ujali
páni dirigenti Vojtěch Horký, Josef
Novák a Antonín Pavluš. Někteří
hudebníci se bohužel nemohli společ−
ného koncertu zúčastnit, ale i tak to
pro všechny byla krásná tečka za
42. festivalem slováckých dechových
hudeb.
Díky příspěvku Ministerstva kul−
tury ČR ve výši 50 000 Kč a jiným
sponzorským darům mohl festival
proběhnout v takovém rozsahu,
v jakém byl letos uskutečněn.
Děkuji tímto všem, kteří se podí−
leli na přípravách, organizaci a prů−
běhu festivalu. Všem sponzorům
a drobným dárcům za jejich fi−
nanční či jiné příspěvky. Všem,
kteří se podíleli na zajištění občerst−
vení pro účinkující a návštěvníky již
42. ročníku festivalu dechových hu−
deb v Ratíškovicích, jenž svým trvá−
ním nemá v České republice konku−
renci.

Festival

Za OB Blanka Pokorná

vštěvníci koncertu měli
tak možnost si poslech−
nout pěkné skladby od na−
šich či zahraničních hu−
debních autorů. Po téměř
dva a půl hodině vystoupení dětí,
které hrály na rozmanité hudební
nástroje − flétny, kytary, housle,
trubky, klarinety, klavír, kontrabas
a cimbál, následovalo poslední hu−
dební číslo cimbálové muziky Náklo
pod vedením Marie Ostřížkové.
Dětem a jejich učitelům za pří−
pravu na závěrečný koncert děku−
jeme a přejeme jim pohodově strá−
vené prázdniny a budeme se těšit na
jejich hudební výkony v příštím škol−
ním roce.
Za OB Blanka Pokorná

Koncert ZUŠ
V
e čtvrtek 24. června 2010 se
uskutečnil závěrečný koncert
žáků Základní umělecké školy
v Ratíškovicích. Žáci se na toto vy−
stoupení připravovali pod vedením
svých učitelů hudby – Jany Blahůš−
kové, Marie Ostřížkové, Jana Haj−
ného, Josefa Příkaského, Leoše Va−
ďury a Evy Vaďurové. Na klavír je
doprovázely učitelky Marie Ostříž−
ková a Eva Vaďurová.
Počáteční nervozitu vystupující
děti a mládež brzy překonaly a ná−

XIX. Dětský folklorní festival

„Štěpy“

D

ětský folklorní soubor Ratíško−
vice se zúčastnil 6. června Dět−
ského folklorního festivalu
„Štěpy“, který se již 19 let pořádá ve
Veselí nad Moravou. Hlavní program
nesl název „Vandruju já do mlýnice
k mlynářovi do svodnice“ a měl se
původně konat v zámeckém parku,
ale z důvodu povodní byl program
přesunut před kulturní dům. V pro−
gramu dále vystoupily dětské sou−
bory z Bánské Bystrice – Malachov−
ček, Hroznové Lhoty – Kamejka, Čes−
kého Krumlova – Jitřenka, Bystřice
pod Hostýnem – Malá Rusava, Děcka
z Buchlovic, z Opavy – Úsměv, Za−
randul z Rumunska a domácí malá
a velká Štěpnička. Jana Koplíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010
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Koncert

Čechomor
podruhé

V

pátek 9. července se v areálu
Baníku Ratíškovice konal téměř
po 10 letech koncert české hu−
dební skupiny Čechomor v rámci ce−
lorepublikového turné „Kooperativa
Tour 2010“. Muzikanty ve 21 hodin
přivítali vřelým potleskem nejen „ra−
tiškovijáci“, ale i velký počet návštěv−
níků z blízkého a i vzdálenějšího
okolí. Návštěvníci koncertu si měli
možnost poslechnout a zatancovat
u písniček z alb Dověčnosti, Mezi
horami, Čechomor, Proměny, Co sa

stalo nové aj. Ti,
kdo měli zájem,
si mohli koupit
na památku ně−
které z jejích CD či DVD a podpořit
tím charitativní akci „Pomocné tlap−
ky“. Tato organizace vznikla v roce
2001 a zabývá se chovem, předvýcho−
vou a výcvikem asistenčních psů pro
tělesně postižené.
Jako vzácný host přijel se svou
cimbálovou muzikou přimáš Martin
Hrbáč, který vystoupil v polovině
programu a až do
konce vystoupení
zůstal na podiu.
Nejkrásnější mo−
ravské písničky
zazněly v podání
spojení Čecho−
moru a cimbálové
muziky, ke kte−
rým se přidávali
téměř všichni
zúčastnění. Po
ukončení kon−

certu účinkující na přání přidávali
své nejlepší skladby, kterými tak lidi
dostávali do varu a všem bylo líto,
že koncert po dva a půl hodině už
končí.
Věříme, že se všem návštěvníkům
koncertní vystoupení skupiny Čecho−
mor a cimbálové muziky M. Hrbáče
líbilo, kdo chtěl, tak si zazpíval nebo
zatancoval a z koncertu tak odchá−
zel s příjemným pocitem pěkně strá−
veného pátečního večera.
Děkujeme tímto všem, kteří se
podíleli na přípravách a organizaci
koncertu i mediálním partnerům:
Rádio Jih a Dyje.
Blanka Pokorná

Recitál

Marka Blahy

V

neděli 13. června, na svátek sv. Antonína, se konal
v kostele sv. Cyrila a Metoděje recitál talentované−
ho houslisty Marka Blahy. Marek v letošním roce,
jak již bylo zmíněno v minulém vydání Ratíškovického
Zvonu, získal jednu z nejprestižnějších ocenění v hou−
slové soutěži „O novopacký achát“, a to první místo po−
roty za nejlépe zahranou skladbu.
Vedle povinných soutěžních skladeb od Leoše Ja−
náčka „Balada“ a W. A. Mozarta „Houslový koncert D−dur“
se v ratíškovickém kostele dále rozezněly i skladby od
M. Ravela „Tzigane“, J. S. Bacha „Partita d−moll“, A. Co−
relliho „Sonate I“, J. P. Sarasateho „Cigánské melodie“
a Ch. Dancla Etudy č. 10, 11“. K uměleckému zážitku
přispěl mluveným slovem pan farář Jiří Čekal.
Markovi, přejeme hodně štěstí v dalším studiu i na
soutěžích a těšíme se na další z jeho koncertů.
Jana Koplíková
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Horňácké slavnosti

V

sobotu 24. červenca byli né
enom Veličané a Horňáci, ale aj
milovníci horňáckého folklóru
jak na jehlách. Předpověď počasí
nevěstila nic dobrého a aj slepý by
poznal, že tentokrát sa počasoví ha−
dači trefijú do černého. Velká nad
Veličkú byla nafúknutá účinkují−
címa, hosťama, stánkařama a au−
tama jak stelná kráva a všecí spo−
lečně obracali oči k šedivému nebi.
Dyž sa dal slavnostní průvod do
pohybu, už drobně pršalo a enom
hrstka posledních zúfalců věřila, že
sa to snáď rozfúká. Ale to už sa Kar−
paty úplně rozplynúly do šediska, co
visalo z nebe až po zem. Nezbylo než
dojezt obligátní púťový klobásek,
dopit pivo, dat si rozlúčkovú štam−
prlu slibovice a zamávat Veličanom
na rozlúčenú.
Ve dvoch autách sme sa radili, co
si enom počnem, dyž nám osud néni
vůbec naklóněný a tá slota, co je ko−
lem nás, sa nedá ani slušně pome−
novat. Padlo nekolik návrhů, že by
sa dalo zajít na Slavín a tam si po−
zpívat a neco u teho pokoštovat, ale
nakonec sa ukázal najlepším nápad,
že zakotvíme v Hospodě na Zelni−
cách, gde sú k temu účelu prostory
jak na míru. Já a moja Vlasta sme
byli první hosti (kromě jedného pi−
vařa), co to šli objednat a zařídit.
Pavel Gajdík s Joškú Koplíkem jeli
zavézt auto dom a obtelefónovat zná−
mých, že „Horňácké“ sú přeložené ke
Strnkom.
Vtem už přistálo druhé auto a do
hospody vešli Mařenka Ostřížková
(učitelka, co učí děcka hrát na hu−
sle), Riša Mokrý (cimbálista, co
hraje s Varmužama) a jeho Danka,
kerá prohlásila, že dom sa ít ne−
može, protože majú zaistěné hlídání
děcek a je to potřeba využit. Netr−
valo ani půl hodiny a díky mobilom
nás už bylo vjec jak třicet. Koldovi
kluci došli vybavení, jak sa patří:
Tadeáš s basú, Tomáš s huslama
a protože Riša Mokrý to má dom
enom 300 metrů, odběhl si a vrátil
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

sa aj s cimbálem. Mařenka Ostříž−
ková zavolala do Hovoran Báře Gr−
molcovéj a než bys řekl švec, byla
mezi nama aj s huslama. Mezitým
sa (také s huslama) dostavil veliký
ratiškovský talent Marek Blaha,
skoro celá „Dolina“, Pavel Gajdík
s Dášú, Tonik Kotásek s Laďkú, To−
máš Števuliák, Jarek Kotásek a aby
byla celá rodina v hospodě, tož aj
Joška Kolda s Janú.
To už aj servírka začala tušit, že
dneskaj bude dělat přesčas. Ze za−
čátku sa jí to moc nezamlúvalo, ale

Zámoří

Událost

Propršané

dyž sme brnkli majitelovi hospody,
že by snáď nebylo moc dobré pro jeho
kasu, aby odmítl takú delegacu a vy−
dal ju napospas živlom, promlúvil jí
přes telefón do duše a mohlo sa za−
čat.
Přezpívali sme snáď všecky pjes−
ničky z Horňácka, Strážnice, Ky−
jova a nevím, odkáď všady ešče.
Konzumační lístky na stoloch byly
počárkované, jak dyby tam negdo
čárl hrabjama a nikemu sa nechtělo
ít spat.
Týmto sa omlúváme všeckým spo−
luobčanom, esli kvůli nám nemohli
zamhúřit oka, ale na druhú stranu
sme zpívali tak potichučky, že to
snáď ani nebylo čut. Možu to potvr−
dit lebo sem take zpíval a byl sem
u teho až do samého konca. Enom
nevím, kolik bylo hodin, protože
venku byla tma jak v měchu a ke kos−
telním hodinám sme nedohlédli.
Vojta Koten

Staří
páni

T

ak, jak můj taťka hrával za sta−
rých pánů, tak nastal čas, aj
abych já hrál za starých pánů.
Nikdy nezapomenu, jak taťka nésl
na každý zápas petku. Tady je to to
samé, akorát nenosím petku. Dlúho
mně trvalo, než jsem našel to vhodné
mužstvo. Né, že by tady žádné ne−
bylo, ale já jsem hledal to pravé.
S Polákama sa hrát nedá (strašná
žízeň) a Latíno − ti strašně kopú.
Trvalo to nějaký pátek, ale jak sa
říká, kdo si počká, ten sa dočká. Naše
mužstvo je poskládané z celého
světa. Czech Republik, Germany,
Brazil, England, Ireland, Sweden,
Honduras and USA. Hráváme každé
pondělí hodinu a půl. Všechny zá−
pase hrajem v indooru, v centru měs−
ta. Už jsme odehráli první utkání
proti irskému mužstvu. Utkání skon−
čilo 6:6. Ale v hospodě jsme jasně do−
kázali, že naše mužstvo nemá slabi−
nu. Každý hráč v našem mužstvu
mosí mět 40. Už jsem měli aj první
zájezd: AC Milan − Chicago Fire.

Na zahájení mistrovství světa jsme
upékli prase a kúpila sa bečka piva.
Na finále jsme naplánovali to samé.
Jsme skvělá parta, srandy je nad
hlavu. Zatím nemáme webovku, ale
doufám, že sa někdo najde, kdo sa
o to postará. Možná, že nekdy seže−
nem sponzora a dojedem do Ratěk za−
hrát se starým Peňarolem. První bude
ale 2014 Brazílie − esli mňa Obama
pustí. Také chcu chlapom ukázat Ru−
munsko, ale enom z autobusu.
Good luck všeckým v dědině Dan
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Osobnosti

O

Za starší drúžkú...

manželke, mamke, neveste,
sestre, tetě, švagrinej, známej
a tehdejší nejlepší sportovkyni
Ratíškovic Marii Gášparovej, rod.
Kovaříkovej, která do 11. června
t. r. měla adresu Sídlisko KUP, Ja−
nigova 5, 040 01 Košice.
„KOVA“ – sportovní basketbalový
pojem v Ratíškovicích. Kova, spo−
jená celoživotním kamarádstvím
s dalším pojmem Ratíškovic – s MB,
čili Marunú Bardúnovú. Kamarád−
ky a „tváře“ nevyčerpatelného a furt
stejně vzácného daru, jakým je hu−
mor. Kova byla Maruně aj za starší
drúžku, a to byl o přátelství defini−
tivní podpis. Nevím, jestli to dobře
dokáži, ale chci Vám o sportovkyni
Kovaříkové – Kově, která s námi
na světě už není, protože přestoupila
do košíkářského nebe, něco napsat,
abyste o ní věděli více. Budu použí−
vat slova nesmutná, protože cítím,
že právě ona by si to tak přála.
Marie Kovaříková se narodila
v roce 1948. Vyrústla z ní chudá,
světlovlasá děvčica, o kerej vím, že
pokukovala po ratiškovském amatér−
ském divadle a „zoufale“ furt chtěla
byt v létě opálená. … Ale dyž ono to
tym světlejším tak neide a mazání
špekem k touženému výsledku ne−
pomáhalo a nepomáhalo…
Vysoká, pohyblivá holka se našla
v košíkové, která se hodně dobře
tehdy hrála v Kyjově. Kova byla u li−
gové slávy Jiskry Kyjov, byla spolu−
hráčkou Heleny Joškové, jedné z nej−
slavnějších basketbalistek těch let.
Byli jsme tady na Kovu (jinak ji nikdo
mezi nama neřekl) pyšní „až na půdu“
– postupně totiž patřila k nejlepším
hráčkám ligového týmu a přitom se
vůbec neměnila. Skromná, s poho−
tovým srandovním slovem furt dál.
Čas postupoval, basketbal v Ky−
jově doznal změn. Slavná Jošková
přestupuje do Košic, bere si s sebou
i naši Kovaříkovou a Kovin život do−
stává slovenskou podobu. Dokud to
šlo, basket neopustila, ale co hlavně
– našla si v Košicích životní LÁSKU
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Jozefa Gášpara, výborného prvoli−
gového fotbalového brankáře Loko−
motivy Košice. Naši skalní fanoušci
fotbalu ho moc dobře pamatují...
13. listopadu 1976 se na ratiškov−
ském obecním úřadě konala svatba.
Tam se báňský inženýr Gášpar stal
nejen novomanželem, ale navždy aj
Ratiškovijákem, nevadí, že „stíno−
vým“. (Autobus košických spoluhrá−
ček s basketbalovýma činovníkama
si ratiškovsko−košickú svatbu u Ko−
vaříků JO užil!)
Ze sportovního a dobrého manžel−
ství jsou dva (minimálně dvoumet−
roví) chalani. Viktor (jak také jinak)
a Martin. Tuším, že basketbalisté
z nich nejsou, ale „tati“, jak manže−
lovi Kova pěkně říkala, radost z „chy−
tání“ u druhorozeného zažil. Ostatně
on sám ještě donedávna fotbalovou
svatyni střežil, i když ne v první lize.
Kova naše Ratíškovice navštěvo−
vala, co mohla – s rodinou v prázd−
niny, později jistě na Dušičky. A co
tady milovala kromě rodiny a svých
dalších blízkých? Tak to byly naše
písničky a náš folklor – lépe to ne−
vyjádřím. Když měla splín, dávala jí

Marie Kovaříková a Josef Kordula

Maruna Bardúnová zpívat třeba
paní „Kolíčku“ do telefonu, a Eva
Hanáková se svým vřelým lidským
přístupem a zrovna takovým hla−
sem – jak tá ju zpěvem doma u stolu
potěšila! K slzám.
KOVI, loučím se. Děkuju za KA−
PITOLU, kterou jsi do ratíškovické
sportovní historie napsala. Je pro
mě vyznamenáním, že ji můžu
dokumentním inkoustem přepsat
do KRONIKY Ratíškovic. S úctou
Marta Kordulová, ratíškovská kronikářka

Nový ratíškovický favorit

A

mmon of Bohemia Balada – 2,5 letý ibizský podengo (ibizský chrt
málopočetného plemene) chovatelky Kateřiny Gasnárkové (na foto−
grafii s číslem 2) vybojoval v letošní sezóně nominaci na Mistroství
světa v Rábapatona v Maďarsku, která se bude konat 5. září 2010.
Ammonovi letošní výsled−
ky: vítěz Jarního poháru
(2. 5. 2010), 2. místo v soutěži
Lednický zajíc (27. 6. 2010)
a 2. místo v Grand Prix Eu−
kanuba CZ (Mistrovství ČR,
4. 7. 2010). Jeho nejlepší čas
byl 38 vteřin na Lednické
dráze, kde ovál měří 480 m.
Více o dostihovém sportu
na www.chrtilednice.cz.
Blahopřejeme.
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Šikovné ruce
V
dny, kdy píši tento článek, běží
v naší kabelové televize další
„díl“ volného seriálu o našich ši−
kovných. Marie Kotásková… často
označována svobodným příjmením
Nová, je právě současnou dámou ši−
kovných rukou. Lákalo mě zjistit, co
v tom je, že ji látky, nitě, nůžky, jeh−
ličky, střihy, různé šicí mašiny baví
a hlavně, že ji baví až doposud. Na−
víc jsem měla v hlavě otazník, jak je
možné, že paní Marie má práce dost.
Cože to furt šije? – Bez ohledu na dobu,
která dává přednost nákupu oblečení
v obchodech či stáncích. A také bez
ohledu na to, že je krize, slovo dnes
hódně používané. (Tak hodně, až
mám podezření, že se jím mnohdy
zastírá i jev jiný.) Ale zpět k mému
pátrání, při němž budete se mnou.
Marie Kotásková se narodila ve zna−
mení Lva, to předesílám. Snad od de−
seti let se drala k šicí mašině, stopy
prošití prstů jsou viditelné, ale to ji
neodradilo. Tatínek Bedřich Nový
říkával: „Ona je do našej rodiny, ona
sa k temu šití má“. Marie si dobře pa−
matuje na tety, tatínkovy sestry,
dámy v kloboucích a pěkných šatech,
k čemuž ony samy zručně přispí−
valy. Od maminky roz. Turzíkové,
která byla do 16 let v Americe, po−
chytila zručnost jakoby k čemukoliv.
Marie je ze čtyř sourozenců. Ona
sama je z dvojčat, polovina Františka
brzičko zemřela. Vyučit se ve Zlíně
dámskou krejčovou bylo pro ni to
nejlepší řešení. Do stříhání – což pa−
tří k velké náročnosti − měla hodně
odvahy hned. A já si myslím, že tam
se projevily geny dědečka Turzíka,
jenž měl v Americe uznány dva vyná−
lezy technického rázu. (Glejty o pa−
tentování jsem si s úctou prohlédla.)
V devatenácti letech se Marie
vdala za Petra Kotáska, postupně se
jim narodila dvě děvčata a na Roha−
teckej si postavili dům. Je z ní tedy
manželka a mamka, která šije pro
všechny, co o to řeknou. Ráda vzpo−
míná na šaty pro nevěstu, při kterých
bylo použito 60 m monofilu. A vůbec –
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

ušila na sto svateb−
ních šatů! Další sor−
timent šití? Všechno,
ostatně jako u těch
dalších, co v dědině
šily. A práce bylo
dost a dost.
Ovšem po Sametové revoluci se
život u nás a v nás proměňuje. Při−
šly jinakosti. Některé hned, jiné po−
stupně. Bez velkého rozvádění...
Nastala doba, kdy práce v tomto
oboru ubylo a už to tak zůstalo. Ma−
rie Kotásková i přes tato fakta ale
ví, že náplní jejího života je šití.
A také jím i dál bude, protože je to
cesta k volné hlavě či k vhodnému
zabavení mozku, jak ráda sama říká.

Píše se rok 1999. Paní Marie do−
váží domů látky z velkoobchodů.
Ženy si vybírají u ní. „Jak ušit“ ráda
poradí, a tak panuje spokojenost
na obou stranách. Roky postupují.
Vietnamští a polští prodejci oble−
čení způsobují další změny v práci
krejčových. Ale je to i takto. V Ra−
tíškovicích je založen Mužský pěvec−
ký sbor, ve kterém zpívá i manžel
Marie – Petr Kotásek. A je TO TADY.
Mužský kroj! „Dyť chlapi sa také

rádi nastrójijú“ – říká mimo jiné
paní Kotásková reportérce Zuzaně
Černé do novin. Sbor ratíškovických
zpěváků je „obšit“. Kamarádka Ma−
rie Bardúnová objedná přes internet
vhodnou látku a Marie – a to je celá
ona vynálezkyně – nezapomíná pak
při šití na praktičnost. Začala použí−
vat tam, kde je to možné, geniálně
pohodlný suchý zip, za což ji chlapi
dávají velikou jedničku. Zohlední
u obleku uložení mobilu aj pohárku,
o rozdílech v postavách ani nemluvě,
to je žádáno hlavně, protože s našimi
předky se srovnat nemůžeme ani
výškou, ani vahou. Úžasností pro mě
bylo, že suknový oblek či pak halena
se šije jinak na muzikanta, jinak
na zpěváka. Jde o zákonitost, kterou
teď už znám i já. (Mařenko, děkuju.)
Zájemce o ušití mužského kroje,
či o jeho obnovu, má paní Kotásková
z celého regionu až po Kroměřížsko.
Není jenom u dospělých mužů. Ne−
dávno pošila – a zase i vylepšila –
kleriky pro naše ministranty. Už je−
nom to, jak jsou vzdušnější! A „za
peníz nízký“, což k ní ráda připi−
suju. Kostelu ostatně plní hodně
speciálních požadavků – nic není
paní Marii Kotáskové fakt zatěžko.
I když už je odpověď na moji otáz−
ku z první části článku – cože to furt
šije – zodpovězena, vše to o ní stejně
ještě není. Ona si totiž nedávno spl−
nila SEN – ušila k používání pro
milotický zámek oblečení pro zlatou
a černou zámeckou paní – tu jste
ostatně na infokanále koncem čer−
vence také viděli.
Co dodat. Kéž se paní Marii Kotás−
kové poštěstí šít další zámecké róby,
protože ona dobře ví jak.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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Vzpomínka

K

Zabijačka
v „Západním expresi“

ončila zima a nastupovalo jaro
roku 1990. Po velice dlúhých
rokoch první slobodné jaro!
Ešče furt u nás byli Rusi, ale komu−
nysti už čučali. Neporúčali, nezaka−
zovali a do ničeho sa neplétli, pro−
tože už měli tušení, že jejich éra
je u konca. O to vjec měli radosť
ostatní lidé. Nekeří ešče opatrně,
ale nekeří už plnýma dúškama hl−
tali to, co jim bylo tak dlúho odpí−
rané. Gdo chtěl vidět, jak to chodí
ve světě, zabalil svojích „pět švestek“
a klidně si odjel. Už sa nemosely
v noci a v mlze podlézat dráty na Šu−
mavě. Fčíl stačilo vyjet, porozhlédat
sa, neco malého si kúpit a klidně sa
vrátit bez teho, že by bylo potřeba
psat zprávy pro tych najchytřejších,
gde sme byli, s kým sme sa potkali
a proč sme vyjeli za hranice. A na to−
to sme čekali a na to sme sa při−
pravovali aj my dvá: Janek Kašuba
a já. Za pár dní sme měli vyříděné
volné ízdenky do Francije, Špa−
nělska, Belgije, Holandska a Ně−
mecka. A protože sme byli obá ma−
šinfíři na dráze, tož nás to ani moc
nestálo.
A tak jedného březnového odpo−
ledňa sme v Praze nasedli do nali−
gotaného vlaku, kerý sa menoval
„Západní expres“. Baťochy sme měli
nacpané k prasknutí. Vézli sme samé
potřebné věci: neco na přeslečení,
ručník, chleba, salám, slibovicu,
tramín, každý jedno Jarošovské
pivo a velice důležitú věc pro první
deň – zabijačku! Janek to nasklá−
dal do škatule od botů a nésl to jak
svátosť. Kadyma sme prošli, tam
sa za nama ohlédali a mlsně sa obli−
zovali.
Uvelebili sme sa v kupé, dali si
po štamprli a než sme stačili ty dob−
roty vybalit, tož si k nám přisedly
tři dámy. Tá první byla Francúzka
a byla profesorkú němčiny. Tá
druhá byla Němka a učila francúš−
tinu a tá třetí byla maminka téj
Němky. Byla to dáma jaksapatří.
Měla už asi hodně roků, možná aj
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o trochu vjec. Vlasy měla krásné,
stříbrné, zmotané jak vánočku. Kožu
na krku měla zvrapenú a zakrývala
to stojacím lémečkem hedbávnéj
halenky a velikánskú bróžú, na ke−
réj byl kameň jak plganec. Nabídli
sme jim po pohárku tramína a ty dvě
profesorky si daly řéct hneď, enom
tá starší pani nee. Rukama nohama
sme jim vysvětlili, že jedeme do Pa−
říža za našú kamarádkú Danú Vo−
říškovú a že je to naša první cesta
na západ, protože dofčilšku sme
mohli jezdit enom na Balatón lebo
do Drážďan. Bylo vidět, že jich to
chytlo, zajímalo jich to velice, ale co
sme jim mohli vjec řéct, dyž sme sa
ve škole učili enom rusky, a to nám
fčíl nebylo moc platné.
Tá stará dáma dělali, že sme
pro nich luft a nebylo možné jich
nečím zaujmút. Skúšali sme to za−
sej tým tramínem, ale bylo to mar−
né. Stařenka hleděli z okna a gdoví,
co sa jim hónilo v hlavě. Ty dvě
učitelky už s nama načínaly druhú
flašku a dyž Janek rozbalil škatulu
od botů a pani učitelky ucítily to,
k čemu si v životě nečuchly, tož jim
svítily oči jak kocúrom. Ze začátku
sa trochu ochúňaly, ale po štamprli
slibovice už si braly samy. Oškvarky
zakusovaly itrnicú, po chvíli si po−
krajovaly podbradek a k temu si
přidaly tlačenku. Dyž si do střídky
chleba opucovaly zamastěné prsty,
tož navrch jako dezert si daly kúsek
jelita. Nahlas o tem furt vykládaly
a mosela to byt velice pěkná řeč,
protože tá stará pani už nehleděly
enom z okna, ale semtam jim oko
sklúzlo aj k hodovému stolu. Všímli
sme si, že sa jim hýbe bróža, jak jim
poskakoval ohryzek.
A to už byla naša chvíla. Janek
před nich prostřel obrúsek a já sem
jim naservíroval ty dobroty až pod
nos. Netrvalo to dlúho. Stařenka
moseli byt vyhládnutá, protože
dáma – nedáma šupkali to do sebe
rukama, ani nepotřebovali stříbrné
náčení. Já sem sa jim snažil vysvět−

lit, že to néni enom tak. Mosí sa sem−
tam vypit aj nejaká štamprla sli−
bovice, aby to masnisko neudělalo
v břuchu nejakú paskudu. Madam
byli velice chápavá a mosím řéct,
že zabijačku a slibovicu zařadili
do jednéj roviny. Enomže Janek na−
skládal zabijačku do škatule od šes−
tek botů. Škoda, že neměl po ruce
škatulu aspoň od gumáků. Ale aj tak
byla radosť pohledět, jak trocha
ídla zbližuje národy. To by Mekdo−
nald hleděl, co dokáže Miša Šúral
udělat z obyčejného prasata, říkali
sme si.
Než sme projeli půl Německa,
naše kupé zářilo do krajiny né enom
světlama, ale aj pohodú a porozu−
měním. My dvá s Jankem sme zpí−
vali jak o dušu a ty tři dámy si pobru−
kovaly s nama. Stará aristokratka
si zpomněli, že dyž byli ešče malá,
tož u nich jedna služka zpívala po na−
šém a začaly nám notovat „Ješče
Polska nězgynuła“. Dyž sme sa blí−
žili k francúzkéj hranici, tož uči−
telky sa začaly pomály chystat, že
už budú vysedat, ale stařenka o tem
nechtěli ani čut. Byly rozhodnutá,
že s nama dvoma pojedú kolem
světa a že to budú sponzórovat. Dalo
nám velice moc práce jich dostat
z vlaku na perón. Moseli sme jim
s Jankem slíbit, že až pojedem
zpátky, že sa pro nich určitě sta−
víme. Dyž sa vlak rozjížďal, všecky
tři paničky mávaly, jak ešče snáď
nikemu. Staréj dámě sa liščí kožuch
zvézl z ramen, stříbrná vlasová vá−
nočka sa jim rozmotala a bylo na nich
vidět, že sa vrátili aspoň o sendesát
roků zpátky. Dofčilšku máme ten
obrázek před očima jak živý.
Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

Junák

M*A*S*H 4077
5. RT – KPS – NV – JR – 2010

P

ro začátek vysvětlení této zá−
hadné zkratky: 5. Rodinný Tá−
bor – Klub Přátel Skautů – Nová
Ves – Junák Ratíškovice – 2010 leto−
počet
Tento jubilejní ročník rodinného
tábora se zcela nesl ve vojenském
a zdravotnickém duchu, prostě
M*A*S*H (v překladu: mobilní vo−
jenská chirurgická nemocnice). Pro−
to nedílnou a každodenní součástí
táborového života byly nástupy, vo−
jenská trička a kšiltovky, pořadová
cvičení, odznaky, vojenské knížky,
a zase nástupy a hlavně získávání
vojenských hodností za odborný
výcvik a zkoušky. Nutno podotknout,
že získávání odznáčků plně zasáhlo
i dospělce. Zde místo klasických od−
borných zkoušek bylo nutno provést
veřejnou produkci. Největší zájem
byl o odznak Starý Brůna, který zís−
kal pouze Obroda za narození syna
Mirečka, čímž tímto manželům Ka−
derovým dodatečně gratulujem.
Odborné zkoušky
pro táborové vojsko:
z brodění řeky Oslavy,
z zdravověda: absolvování čtyř
přednášek (první pomoc při drob−
ných poraněních, stabilizovaná

z
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z
z
z
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poloha, závěs ruky, anatomie, bod−
nutí hmyzem, úžeh, úpal aneb
slunko je sviňa, atd. Mladého Be−
netku například na zdravovědě
zaujalo nejvíce to, že člověk má
dva mozky, což nikdy nebylo ře−
čeno, ale hlavně, že si všichni pa−
matují alespoň to, že základem
dobrého hojení je strup.
starší děti (školáci): Jungle Park
Brno – všem vřele doporučuji
(www.junglepark.cz),
mladší děti (předškoláci): Bongo
Brno – snad pro všechny účast−
níky vrcholný zážitek. (V Jungle
parku fyzicky i psychicky náročné
zdolávání překážek v korunách
stromů a v Bongu řádění až do sko−
ro úplného vyčerpání.)
Slovanská epopej od Alfonse Muchy
v Moravském Krumlově (dnes to−
lik diskutovaná kvůli stěhování
do Prahy). „Napiš mi tam tu mou−
chu“ (do vojenské knížky).
noční stezka odvahy – k tomu
snad není co dodat,
přeplavání bazénu v Nové Vsi,
střelba, hody a vrhy na cíl (fla−
gačka, vzduchovka, šipky, šutry
a vrhací nože),
M*A*S*H 4077 – přednáška s pro−
mítáním legendárního seriálu,

která se v závěru za všeobecného
nadšení zvrhla v něco jako disko−
téku.
Zábava mimo jiné:
z Zbýšov – koupaliště (tři bazény
+ tobogán, ale pozor – studená
voda),
z batikování pytlíčků na diamanty,
které se získávaly za soutěže
a plnění drobných úkolů,
z přetahování lanem: družstva mezi
sebů a dospělci proti děckám,
z několikeré koupání se v místním
kryťáku, který nemá chybu (až
na kluzkou podlahu v šatnách),
z zpívání a hraní na perkusní ná−
stroje v tee−pee při kytaře,
z stavba hráze v řece Oslavě – zde
vynikal především Benetka st.
a Jirci,
z oslava narozenin (Maruška 9,
Mireček 0),
z večerní vypuštění deseti horko−
vzdušných balonů štěstí naráz –
krásný a intenzivní emotivní zá−
žitek,
z večerní táboráčky – družina ohňo−
rypů opět v akci.
Práca:
z nikdy nekončící sečení trávy a hra−
bání sena,
z stavba tábora KPS – 14 stanů,
1 tee−pee, 1 jurta, 1 kadibudka,
1 umývárka, 1x přístřešek typu
markýza,
z složení a natírání desek na nový
plášť bůdy + obnova nátěru baje –
od sprejerských výtvorů,
z kopání jam na latrýny a odpa−
dovku.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010
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Malá statistika:
z Počet účastníků 36, z toho 19 dětí:
Ratíškovice 22 ks, přespolní 14 ks
(Praha – 8 ks, Strážnica – 4 ks,
Vacenovice – 2 ks),
z Nejmladší účastník 2 roky. Nej−
starší jsme radši nezjišťovali.
Palis

Ukázka z táborového básnění:

Rodinný tábor 2010

MASH 4077
Oslava, Oslava
je hezčí než Vltava,
protože je u ní tábor MEŠ
a to není žádná lež!
Ráno lebedím si ve spacáku
v tom trubka zazní u baráku.
Honem vyhrabu se
ze spacího pytle
Palis troubí nástup,
rychle, rychle!
Nástup probíhá v pohodě
nic nenecháme náhodě.
Máme instrukce na celý den,
hurá, zas jdeme někam ven.

Skautský tábor 2010

Po snídani na úkoly různé
každý z nás se vrhne.
Někdy deme na procházku
k brodu, ke studánce
nebo narvat klásků.
K polednímu
zas slyšíme hlas trubky
k obědu bude polévka a krupky.
K tomu maso, něco k pití,
slunce nám tu pořád svítí.
Polední klid – ráj pro rodiče
my si radši hrajem s míčem.
Tak nám ten den letí,
než se nadějem, tak se setmí.
Večer mají rodiče poradu
kam asi zitra pojedu?
Většinou na krásná místa,
která jsou jedny ze sta.
Blíží se konec tábora
smutní jsme z toho docela.
Za rok se tu sejdem snad
co víc si můžem přát.
Terka Příkaská a spol.

Více informací a fotografií na:

www.junak−ratiskovice.cz
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tento rok se skauti z oddílů Troj−
ka Ratíškovice a Jižní kříž Mutě−
nice zúčastnili společného tábora
v Nové Vsi u Oslavan.
Letos bylo naším cílem získat po−
svátný totem, který by ochránil naše
území i s řekou plnou zlata. Toto
území se nám pokoušeli ukrást zla−
tokopové, a tak jsme museli doká−
zat, že jsme pravými indiány a máme
tak plné právo vlastnit toto území.
Zlatokopové nám ale nastražili
spoustu překážek a obtížných úko−
lů, které bylo nutné úspěšně spl−
nit k získání dalších částí totemu.
Každý den jsme dokazovali náčel−

níkovi, že ovládáme některou z dů−
ležitých schopností pro indiány.
Mezi vlastnosti, které musí pravý
indián mít, patří například schop−
nost stopování, kterou jsme doka−
zovali při hledání a odlévání stop.
Při dalších schopnostech jsme zkou−
šeli plně splynout s přírodou nebo
se najíst všichni na stromě, upéct
na ohni rybu, zkrotit všechny živly
a ještě plno dalšího. Asi největší
úspěch měla schopnost radovat se,
kterou jsme dokazovali v zábav−
ním parku Bongo a lanovém centru
Jungle Park v Brně, kde si někteří
z nás sáhli na fyzické dno.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2010

Jako každý rok i tentokrát jsme
si zahráli spoustu kolektivních her
– baseball, Člověče nezlob se, Kr−
vinky a nescházela ani tradiční in−
diánská hra lakros. Navštěvovali
jsme také bazén v Nové Vsi a nechy−
bělo ani koupání v řece, které bylo
příjemným zpestřením při extrém−
ních teplotách. Podnikli jsme také
výpravu k nedaleké rozhledně Ba−
bylon, na vodní nádrž Mohelno
a Hadcovou step. Tábora se zúčast−
nilo 35 dětí a 12 vedoucích.
Za všechno účastníkům, vedoucím,
organizátorům, sponzorům i všem
ostatním, kteří se na zdárném prů−
běhu tábora podíleli, moc děkujeme.
A už teď se těšíme na příští rok.
Laťka a Sýkor

„Mraveniště“
Tábor Tuláci a Squaw 2010

K

onečně! Už?! Tak rychle? Ško−
da! Tak snad příště... Takové
myšlenky se zřejmě honily dě−
tem při odjezdu domů. A o čem je
řeč? O táboře ratíškovických junác−
kých oddílů Tuláci a Squaw na tra−
dičním tábořišti u Nové Vsi. Letos
v duchu čistě přírodním, tedy v du−
chu Mravenců. Skupinky dětí před−
stavovaly jednotlivá mraveniště,
které podniknou cestu za hromadou
cukru. Zážitků sa nakupilo docela
hodně, já bych rád vybral jeden,
který zabral celé tři dny.
Takzvaná „trojdenka“ (třídenní
výprava starších skautů a skautek)
začala druhý týden v pondělí, kdy se
vyrazilo o půl šesté ráno z tábořiště
směr novovesská autobusová zastáv−
ka. Autobus nás vyplivnul v Tišnově
– cíli cesty. Hlavní atrakcí prvního
dne výpravy byla bezesporu návštěva
místního koupaliště, ale duševně nás
obohatila návštěva Porta Coeli, kte−
rou jsme si prohlédli pouze zvenku,
protože v pondělí je tato památka
uzavřena. Po 15ti kilometrovém po−
chodu jsme první den zakončili za
fotbalovým hřištěm v Lomnici.
Kvůli dešti se druhý den vyrazilo
až na poledňa, a proto sa taky ušlo
míň kilometrů než den předchozí.
Z důvodů vyčerpání, špatného po−
časí a krátké vzdálenosti do cíle se
pochod zastavil po osmi kilometrech
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v Doubravníku, kde jsme také
přespali v místní střelnici (vel−
ký dík starostovi této obce).
Třetí den jsme dosáhli vyty−
čené mety – hradu Pernštejn
(další osmi kilometrový po−
chod). Než dorazila mladší část
účastníků tábora, tak si osazen−
stvo naší výpravy vyzkoušelo
skutečné volání záchranné služ−
by a komunikaci s operátorkou.
Dramatické okolnosti nakonec
dopadly dobře a my jsme si
mohli užít speciální prohlídku
Pernštejna (díky Dochtore!).
I přes rozmary počasí, které nám
měnilo plány, se tábor zdařil a vě−
řím, že se děti i vedoucí nenudili. Jak
už jsem psal na začátku: Tak snad
příště!
Marek „Mařa“ Vybíral

Táborové
Post scriptum
Od určitého věku našich dětí se,
jako rodiče, o čas s nimi strávený
dělíme s dalšími – učiteli ve školce,
škole, družině, s prarodiči nebo ka−
marády. Ne tak vedoucí na táboře –
jejich starost o děti je plných 24 ho−
din denně a příslušný počet dnů
trvání tábora! A ať si to přiznáváme
nebo ne, je chování našich dětí do
určité míry obrázkem nás − rodičů.

Měla jsem možnost (a děkuji za ni!)
být na několika táborech Tuláků
a Squaw, sledovat táborový život
a udělat si tento stručný závěr:
„Milí rodiče, můžete být na sebe
a své děti pyšní, protože jsou opravdu
moc šikovné! Každý z nich je osob−
ností a má co dát ostatním! Je úžasné
je sledovat, jak se rok od roku mění,
jak si pomáhají, učí se spolu vychá−
zet, respektovat se, chovat se k sobě
navzájem i okolí. A všichni vedoucí
i ti „kolem tábora“ si zaslouží dík,
protože věnují přípravě tábora a jeho
zajištění nespočet hodin práce, od−
povědnosti a starostí za děti. A po−
kud o tom pochybujete, klidně mi
zavolejte, dáme o tom řeč.“
Přeji nám všem, ať nám to dlouho
vydrží. Děti za to stojí!
VM
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Spolky

Šachový klub
Ratíškovice

Š

achový klub Ratíškovice při ZŠ
a MŠ Ratíškovice nabízí výuku
základů šachové hry ve spolu−
práci se šachovými trenéry II. a III.
výkonnostní třídy.
Obsah činnosti:
z Seznámení se základy šachu:
pravidla šachové hry, šachovnice,
figury, jejich chod a hodnota, zá−
kladní šachové pojmy – rocháda,
proměna pěšce, braní mimocho−
dem, mat, šach, pat
z Zahájení hry:
jak zahajovat hru a rozdělení –
otevřené, polozavřené, uzavřené
z Taktika:
dvojúder, odtažný šach, dvojšach,
vazba

z Šachové
koncovky:
základy
pěšcových
a věžových
koncovek
z Řešení příkladů:
mat 1. tahem, mat 2. tahem a kom−
binační motivy
Pravidelné schůzky se budou ko−
nat vždy každé úterý v 16.30 hodin
ve školní jídelně ZŠ Ratíškovice.
Poplatek činí 350 Kč na pololetí.
Možnost účasti na šachových tur−
najích.
Umožňujeme i individuální člen−
ství – jednotlivé výukové lekce s pří−

klady, informace o šachových tur−
najích (s naší účastí) budou zasílány
na e−mailovou adresu.
Po pololetí budou vyhodnoceni tři
nejlepší šachisté ŠK Ratíškovice.
Podrobnější informace získáte
na níže uvedených kontaktech:
Mgr. Alena Kubáčková
(šachový trenér IV. výkonnostní třídy)
ZŠ Ratíškovice
Tel.: 728 993 973
E−mail: alenakubackova@seznam.cz

Speciální barvářská soutěž jezevčíků

T

uto mezinárodní soutěž pořádal
ve dnech 19.–20. června Klub
chovatelů jezevčíků ve spolu−
práci s OMS Hodonín a MS Dúbrava
Ratíškovice. Na start se postavilo
pouze šest účastníků, ne každý si to−
tiž na tuto náročnou soutěž se svým
psíkem troufne.
První den soutěže, kde se zkoušely
disciplíny jako hlasitost na stopě, na−
hánění, odložení a vodění na řemeni,
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se dařilo všem výborně a rozhodčí
i vůdci byli jistě s výkony velmi spo−
kojeni. Druhý den se lámal chleba
na stopách. Jako první nastoupil
drsnosrstý jezevčík Ozy Kamenný po−
tok. Nástřel, který se hledá ve čtverci
50 x 50 metrů, sice dvojice nenalezla
(nalezení nástřelu povinné není, ale
dvojice tím ztrácí často rozhodující
body), ale po stopě vyrazili jistě a za
chvíli měli nalezen první marker.

Nadějně započatá práce ovšem brzy
skončila a vůdce soutěž vzdal. Na další
stopu nastupovala paní Zdeňka Leon−
hardtová s hladkosrstou fenkou Bella
z Tanaborku, jedna z prvních žen
účastnící se této soutěže. A nutno
dodat, že se jí dařilo. Fenka na−
konec srnce dohledala a vzhledem
k tomu, že holky přinesly i dva po−
vinné markery, je Zdeňka první že−
nou v historii soutěže, která takto
náročnou soutěž vůbec absolvovala.
Poté už nastupovali favorité. Nej−
dříve Ríša Zubatý s Hronem z Vesel−
ského zámku, který měl smůlu při
hledání nástřelu. Chybějící body na−
konec rozhodly o celkově druhém
místu, neboť dvojice dokončila dosled
v nejrychlejším čase a s nalezením
všech pěti markerů.
Vítězství z roku 2008 obhájil „ra−
tíškovický“ František Bábík, který
tentokrát startoval se psem Ben
Monymir. Přinesli sice pouze 4 mar−
kery, ale za rychlé nalezení nástřelu
získali více bodů i celkové prvenství.
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Další dvě dvojice již takové štěstí
neměly – Danny z Havlínského vrchu
Michaely Přibáňové zřejmě doplatil
na vysoký věk a únavu (psovi je tři−
náct let) a Kony z Rechte Romana
Kořenovského naopak na nezkuše−
nost a mládí. Přestože fenka nako−
nec práci nedokončila, podařilo se jí
nalézt alespoň dva markery.
Nakonec bych chtěla jménem
klubu chovatelů jezevčíků i jménem
vůdců poděkovat všem, kteří se po−
díleli na bezproblémovém chodu celé
akce, i těm, kteří se po dva dni per−
fektně starali o naše hladové žaludky.
Ing. Michaela Přibáňová
jednatelka Klubu chovatelů jezevčíků ČR

Causa houby aneb

Pozvánka na jubilejní výstavu

H

ouby provázejí lidstvo po celou
dobu jeho existence. Vždy byly
pro člověka čímsi vzrušujícím,
tajemným i démonizujícím. Vzrušo−
valy jej tvary, některé připomínaly
lidské orgány, jiné části těl zvířecích,
i barvy od rumělkově červené, přes ze−
lenou až po černou. Tajemný byl a je
dodnes – a tuto záhadu
si uchovaly i přes veš−
kerý technický pokrok –
jejich výskyt. Někdy
roste obrovské množství,
jindy nic. A démonizu−
jící byly účinky někte−
rých z nich, kdy osoby,
které je požily, proží−
valy neuvěřitelné, často
traumatizující chvíle.
Proto také je zajímavý žebříček
používání. V první řadě to byly již
zmiňované drogy. Následuje další fe−
nomén, a to jsou jedy, a další je je−
jich protipól, tím jsou léky, na které
tak trochu navazují afrodisiaka a ko−
nečně se dostáváme k „pokrmu chu−
dých“ čili potraviny. (S tzv. pokrmem
chudých lze polemizovat, protože
muchomůrku císařskou římská
šlechta vyvažovala zlatem.) Dokonce
o náhledu na houby z té doby se za−
choval výrok filosofa Senecy „Volup−
tuarim venenum“ – jed, který posky−
tuje rozkoš. Tento vztah se odrazil
i v zobrazování hub. Malovat houby
bylo dlouhou dobu tabu a jedním
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z prvních, kdo tento zákaz porušil,
byl Albert Dürer na obraze známém
jako Růžencová slavnost, či Panna
Maria Růžencová, který je v majetku
Národní galerie v Praze.
Houby se nevyhnuly ani filatelii.
Houbu věčného života – lesklokorku
lesklou nalezneme na známkách čín−
ského císařství z roku
1896, zakomponovanou
v ornamentu, a od roku
1958 jsou tématem i jiné
druhy. Pro některé stá−
ty či jejich poštovní sprá−
vy se vydávání známek
s houbami stalo výnos−
ným byznysem, když
vydávají nepříliš kva−
litní zobrazení s vyso−
kou nominální (neopodstatněně nad−
hodnocenou) hodnotou čili cenou. A
když jsme u té filatelie, v sešitku
Marty Semerdžievy Mycophilately
in Czechoslovakia z roku 1993 má
ratíškovická XII. výstava prvenství
v tom, že je první, kde je na kores−
pondenčním lístku s přítiskem. Pro
další sběratelský obor se musíme
přesunout na Dálný Východ, kde na−
příklad v Japonsku byla vydána celá
řada telefonních karet s tématem hub.
Minulý režim většinu produkce pa−
píru spotřeboval na Leninovy, Maovy
či Kim Ir Senovy spisy, a tak nebylo
ani houbařské literatury a už vůbec
ne kalendářů s tématem hub. Po roce

1990 začal hotový boom s atlasy, ka−
lendáři i houbařskými kuchařkami.
A hlavně z popudu mykologických
kroužků i jednotlivců začaly vznikat
nástěnné listové i kartičkové kalen−
dáře a některé z nich si budete moci
prohlédnout a porovnat na jubilejní
XXX. výstavě hub, která bude tra−
dičně na hasičské zbrojnici ve dnech
25. až 27. září. (Doufáme, že se hasi−
čům podaří dát do té doby hasičárnu
do „rychtyku“). Chybět nebude ani
houbařská poradna a další aktivity,
na které jsou návštěvníci zvyklí. Jako
další zpestření je připraven korespon−
denční lístek s přítiskem, na němž je
houba zavlečená ze Severní Ameriky
klouzek douglaskový – Landkammerův.
Sběratelsky i finančně náročný, ale
hlavně mezi turisty hodně rozšířený,
je sběr dřevěných turistických zná−
mek, kterých je již více než 1750 dru−
hů, a pro případné zájemce je připra−
ven 201 kus s logem mykologického
kroužku a jubilejní výstavy, jež je pa−
trně dalším prvenstvím, protože není
nic známo o tom, že by něco takového
některý kroužek vydal. Přijďte se po−
dívat, všichni jste zváni.
Sobota
25. 9. 2010
12.00–18.00 hodin
Neděle
26. 9. 2010
9.00–18.00 hodin
Pondělí
27. 9. 2010
9.00–14.00 hodin
Vašek Koplík, president M.K.
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Do Mikroregionu Nový Dvůr

se opět vrátili sochaři

D

ruhý a třetí týden v měsíci čer−
venci probíhalo na území Mikro−
regionu Nový Dvůr, konkrétně
v zámecké jízdárně v Miloticích, v po−
řadí již třetí sochařské sympozium.
Do mikroregionu se tak opět po více
než šesti letech vrátili sochaři, aby
zde z poskytnutého materiálu vytvo−
řili osobitá díla, která budou po skon−
čení výstavy impozantně dotvářet
místní prostředí.

V rámci projektu Umění mezi vi−
nohrady, na nějž jsme získali pro−
středky z programu Přeshraniční spo−
lupráce ČR−SR, a jehož partnerem
bylo město Holíč, došlo k realizaci čtyř
drobných a tří větších plastik ze žuly.
Vedle čtyř oslovených umělců z České
republiky a dvou ze Slovenska byl ještě
jako host přizván mladý, studující, ale
velmi talentovaný Jakub Jarcovják,
syn jednoho z přítomných sochařů.
Návštěvníci milotického zám−
ku tak měli jedinečnou mož−
nost vidět při tvůrčí práci Lu−
káše Grohmanna, Ivana Pa−
túce, Lubomíra Jarcovjáka,
Radima Hankeho, Martina
Ceplechu a Petra Horáka.
Náročná práce s nepod−
dajným materiálem byla od−
lehčena návštěvou a řízenou
degustací ve vinném sklepě
ve Vlkoši či „výletem“ do neda−
lekých Bukovan, kde se tyčí
svébytná křížová cesta, je−

jímž autorem je Lubomír Jarcovják.
Čtrnáctidenní sochařské sympozium
vyvrcholilo v neděli 25. července ver−
nisáží, jíž se vedle samotných autorů
a přizvaného hosta Ludvíka Ševečka,
zúčastnilo na sto příznivců umění. Pří−
jemnou atmosféru, plnou tvůrčích múz,
ještě umocnilo jedinečné hudební se−
skupení ze slovenského Holíče, a sice
jazzová kapela Four Glasses. Po za−
hájení vernisáže pak probíhal bohatý
raut a živý dialog všech přítomných.
Věřím, že to pro všechny bylo pří−
jemně strávené nedělní odpoledne.
Vystavená díla z letošního sochař−
ského sympozia můžete shlédnout
v galerii Penzionu u zámku v termí−
nech 25. 7.−8. 8. a pak ještě od 17. 9.
do 30. 9. 2010. Rozměrnější plastiky
pak naleznete před Komunitním
Centrem v Miloticích. Doufám, že se
nám i v následujících letech podaří
na myšlenku pořádání sochařských
sympozií v Mikroregionu Nový Dvůr
navázat, a že příští ročník opět ne−
zůstane bez odezvy.
Veronika Gasnárková

Mikroregion Nový Dvůr
Vás zve na tradiční
Trh místních produktů,
který se uskuteční
v prostorách milotického zámku
v neděli 19. září 2010.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Pozvánky
Srpen
19.−21. 8. Pěší pouť
na Velehrad
27. 8. 10 let výročí
Tenisového klubu
29. 8. Pohádkový les
Září
19. 9. Trh místních
produktů – Milotice
25.−27. 9. Výstava hub
Říjen
1.−3. 10. Krojované hody
27. 10. Lampionový průvod
k 92. výročí obce
28. 10. Beseda
nad kronikou
28. 10. Drakyáda
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