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S

lavnostní zahájení oslav 870. vý−
ročí první literární zmínky o obci
proběhlo u radnice v pátek 1. čer−
vence 2011. Zde byli přivítáni hosté
z tuzemska i zahraničí.
V rámci vzájemné dlouholeté
družby s francouzským městem Vou−
ziers přijeli významní představitelé
a jejich dechová kapela. Po slavnost−
ních fanfárách a vztyčení francouz−
ské a české vlajky s hudebním do−
provodem ratíškovické dechové
kapely Veselá muzika proběhlo ofi−
ciální zahájení a zároveň byla ote−

vřena vernisáž výstavy v prostorách
obecního úřadu s názvem „Stará
izba“. Zde měli všichni návštěvníci
možnost zabrousit do minulosti pro−
střednictvím vystavovaných historic−
kých exponátů.
Podvečerní hodiny patřily všem
příznivcům folk a country stylu.
V zajímavě sestaveném programu
vystoupil folkový zpěvák Vojta Kiďák
Tomáško, akordeonové dívčí trio
Neřešto a nestor folkového žánru
kapela Spirituál kvintet.
Pokračování na straně 5
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Rada obce...
Rada obce č. 16 ze dne 7. 6. 2011
Rada obce
z souhlasí s výší příspěvku na žáka
ZŠ a MŠ Ratíškovice 4 658 Kč.
Celkové neinvestiční náklady na
žáka činí 6 038 Kč, dotace z JMK
činí 1 379 Kč.
z rozhodla o zvýšení nájemného pro
provozovatele Restaurace Sport,
z projednala program příštího zase−
dání Zastupitelstva obce Ratíško−
vice,
z byla informována starostou obce
o jednání s vlastníky pozemků
v lokalitě Rubanice ve věci možné
výstavby rodinných domů,
z projednala průběh prací a rozsah
víceprací na akci zateplení kry−
tého plaveckého bazénu,
z rozhodla o rozsahu programové
skladby kabelové televize v re−
žimu analogového vysílání,
z na základě výsledků hodnotící
komise rozhodla, že osvětlení pře−
chodů v ulici Vítězná provede
firma Zámečnictví Stokláska,
která podala nejnižší cenovou
nabídku,
z souhlasí, aby v roce 2012 byl v Ra−
tíškovicích opětovně uspořádán
koncert hudební skupiny Tři sestry,
z stanovila prodejní cenu 50 Kč za
použitý betonový obrubník.

z projednala organizační zajištění
oslav výročí 870 let od první lite−
rární zmínky o obci,
z rozhodla o podepsání dodatku
smlouvy s firmou Telefonica
Czech Republic, a.s., ve věci zvý−
šení nájemného za provozování za−
řízení, jež je umístěno na střeše
budovy staré školy,
z vzala na vědomí přiznání dotace
od JMK na pořádání 43. Mezi−
národního festivalu dechových hu−
deb v Ratíškovicích,
Rada obce č. 18 ze dne 12. 7. 2011
Rada obce
z projednala prodloužení nájemních
smluv na bytovém domě č.p. 101
v ulici Ulička, s jedním nájem−
níkem nebude smlouva prodlou−
žena,
z projednala porušování domovního
řádu v bytovém domě č.p. 101
v ulici Ulička,
z rozhodla o pronájmu jedné míst−
nosti podnikatelskému subjektu
v budově bývalé staré školy,
z souhlasí se zřízením věcného bře−
mene ve věci umístění vedení NN,
z rozhodla o zakoupení vývěsní
skříně na hřbitov za účelem pre−
zentace pohřebních služeb,

z rozhodla o nákupu audiorecor−
deru pro Osvětovou besedu Ratíš−
kovice za účelem nahrávání no−
vého CD Mužského slováckého
pěveckého sboru Ratíškovice,
z rozhodla, že práce na přeložení
kabelu NN v úseku od smuteční
síně k čerpací stanici pohonných
hmot provede firma Kučaba Ener−
gomontáže Hodonín, s.r.o.
Rada obce č. 19 ze dne 26. 7. 2011
Rada obce
z projednala prodloužení nájemních
smluv s nájemníky na CHDPS,
z projednala návrh změny rozpočtu
obce č. 3/2011,
z vzala na vědomí Zprávu o hospo−
daření za 1. pololetí 2011 příspěv−
kové organizace ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice,
z v souvislosti s rekonstrukcí vo−
zovky v ulici Vítězná projednala
stavební úpravy autobusové za−
stávky na Baťovce,
z seznámila se s cenovými nabíd−
kami firmy Swietelsky s.r.o. na
úpravu ostrůvku přechodu u ZŠ,
vjezdu na hřbitov, vjezdu na par−
koviště u kostela a přechodu u kos−
tela,
z projednala umístění a technické pa−
rametry měřiče rychlosti u vjezdu
do obce od Milotic,
z na základě posudku firmy DekPro−
jekt s.r.o. Zlín souhlasí s částeč−
ným zateplením půdních prostor
krytého plaveckého bazénu,
z vzala na vědomí změnu otevírací
doby pobočky České pošty v Ra−
tíškovicích.
RŠ

Rada obce č. 17 ze dne 21. 6. 2011
Rada obce
z rozhodla o prodloužení některých
nájemních smluv s nájemníky
na bytovém domě č.p. 101 v ulici
Ulička,
z rozhodla na základě doporučení
sociální komise o poskytnutí fi−
nanční podpory a prominutí uhra−
zení poplatku pro sociálně slabé
občany,
z projednala administrativní nále−
žitosti na výběrové řízení na do−
davatele technologické části kom−
postárny,
z projednala rekonstrukci povrchů
prostoru hlavní autobusové za−
stávky a parkoviště u kostela,
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Zastupitelstvo
obce...

Redakce

Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 29. června 2011
z Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje změnu rozpočtu č. 2/ 2011.
z ZO schvaluje Závěrečný účet
obce za rok 2010 bez připomínek
a souhlasí, aby audit obce za rok
2011 provedla privátní auditorka
Ing. Gita Štolfová.
z ZO schvaluje rozpočtový výhled na
rok 2012−2014.
z ZO odročuje výkup pozemků v lo−
kalitě Rubanice.

z ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku v ul. Posvátná, k.ú. Ratíš−
kovice, p. č. 519/21 o výměře 3 m2.
Cena 62,47 Kč/m2. Celková cena
dle znaleckého posudku 190 Kč.
z ZO revokuje usnesení č. 7, zastu−
pitelstva obce č. 3 ze dne 2. 3.
2011, týkající se prodeje pozemku
v lokalitě Družstevní.
z ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku – v lokalitě Družstevní,
k.ú. Ratíškovice p. č. 1052/1 o vý−
měře 120 m2 − rozšíření zahrady.
Cena 91,52 Kč/m2. Celková cena

dle znaleckého posudku: 10 980 Kč.
Náklady na sepsání smlouvy
hradí kupující.
z ZO schvaluje nákup pozemku
v ulici Vítězná, k.ú. Ratíškovice
p. č. 2434/39 o výměře 35 m2. Cena
91,52 Kč/m2. Celková cena dle zna−
leckého posudku 3 200 Kč, dále
p.č.763/236 o výměře 44 m 2 –
vodní plocha, cena 10,00 Kč/m2.
Celková cena dle znaleckého po−
sudku 440 Kč. Náklady na se−
psání smlouvy hradí kupující.
z ZO Ratíškovice bere na vědomí
informace z Rady obce Ratíško−
vice.
z ZO schvaluje programovou na−
bídku analogového vysílání ka−
belové televize − ČT 1, ČT 2,
ČT 4, ČT 24, Nova, Nova Cinema,
Prima, Barrandov, Markíza, TV
Noe, ORF 1 a Infokanál Ratíško−
vice.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Ratíškovický Zvon

po sté

V

ážení čtenáři, dostává se Vám
do rukou 100. číslo dvouměsíč−
níku Ratíškovický Zvon, číslo to
relativně velké a navíc kulaté, což si
zaslouží malé pozastavení a zamyš−
lení.
První číslo Zvonu prošlo rotačkou
před 17 lety a bylo zdarma, druhé
číslo mělo 8 stran a stálo 3 koruny
české. Od dob těchto začátků se po−
čet stran navyšoval a s tím se i na−
vyšovala cena tiskoviny. V současné
době se počet stran pohybuje kolem
třiceti a cena již dlouhou dobu se−
trvává na výši 20 Kč, přičemž vý−
nosy z prodeje nepokryjí náklady
tisku, a to dopisovatelé ratíškovic−
kého dvouměsíčníku dodnes posky−
tují své příspěvky bez nároku na
honorář.
Počet výtisků obecních novin se od
počátku drží na přibližně stejné
úrovni 650 −700 kusů, což znamená,
že Ratíškovický Zvon si kupuje
každá druhá domácnost. To, že ná−
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klad Zvonu se nemění,
může nasvědčovat tomu,
že si stále nachází své
čtenářstvo, které v něm
shledává čtivo, jež infor−
muje či baví. Není však
možné uspokojit celé
spektrum zájmů oby−
vatel obce, proto se se−
tkáváme i s kritickými
hlasy vůči obsahové
skladbě Zvonu. Kriti−
kům lze jenom doporu−
čit, ať sednou ke stolu
a neanonymně napíší
článek podle svého gus−
ta. Vedle tohoto doporu−
čení máme i přání, aby se rozšířila
řada dopisovatelů, kteří mají dobrou
vůli a odvahu literárně se podělit
o své vzpomínky, zkušenosti, ná−
zory. Ratíškovickému Zvonu to jenom
prospěje.
Sto čísel Zvonu již vyšlo, a rychlé
plynutí času sedmnácti let jsme

„jaksi“ ani nepostřehli. Rychlému
pulsu času nezabráníme, ale díky
Zvonu, pakliže se budeme patřičně
snažit, máme možnost v tomto prud−
kém řečišti času vyskládat záchytné
body − kameny událostí, vzpomí−
nek, příběhů, představ, které nám
v každodenním kvaltování našeho
strana 3

Policie

živoření napomohou si uvědomit chy−
bování, strasti a radosti minulé,
nejednoduchost a víceznačnost pří−
tomnosti a obavy a radostná očeká−
vání budoucnosti.

kolegyně Vladimíry Hanákové. Za
tuto velmi dobrou spolupráci jim
patří naše poděkování.
PhDr. Radim Šťastný,
šéfredaktor obecních novin

hlídky OP na místo události došlo
ke zjištění situace, na místě se na−
cházely dvě zraněné osoby. Byla
přivolána RZS a PČR Hodonín.

Z deníku

obecní policie

Červen 2011
11. 6. Přijetí oznámení, že v ulici
Cihlářská někdo na dvoře zřejmě
pálí odpad, což je obecně závaznou
vyhláškou zakázáno. Bylo zjiš−
těno, že pan XY nepálí odpad, ale
větve, které měl na dvoře.
13. 6. Přijetí oznámení ve 20.43 od
paní XX, že jí její bývalý manžel
XY slovně napadá a nechce opus−
tit dům, kam přišel. Po přijetí
hlídky OP na místo došlo k uklid−
nění účastníků situace, pan XY byl
hlídkou OP odvezen domů.
14. 6. Přijetí oznámení ve 14.55 od
paní XX, že opět přišel před dům
jejich rodičů její bývalý manžel pan
XY a slovně ji napadá. Po přijetí
hlídky OP na místo se také dosta−
vila hlídka PČR Dubňany, pan XY
zde již nebyl zastižen, hlídka PČR
Dubňany přestupek sepsala a pře−
dala do komise veřejného pořádku.

Společenská rubrika

Závěrem je třeba dodat, že gra−
fický design i finální podoba Zvonu
je od prvního čísla, tedy již sedm−
náct let, zásluhou Tomáše Kubáka
z firmy KAM Studio Kyjov a jeho

15. 6. Konzultace s kriminální služ−
bou PČR Hodonín o zvýšeném vý−
skytu vloupání do domovů pro se−
niory.
24. 6. Přijetí oznámení ve 3.29 o na−
rušení objektu základní školy.
Proveden výjezd, obhlídka ob−
jektu spolu s ředitelem ZŠ.
25. 6. Přijetí oznámení ve 13.14 o spa−
deném stromu na vozovku mezi Ra−
tíškovicemi a Hodonínem. Hlídka
OP vyčkala na příjezd profesio−
nální jednotky hasičů z Hodonína,
hlídka OP prováděla řízení do−
pravy při odstraňování stromu.
26. 6. Přijetí oznámení ve 3.47 o na−
rušení objektu sběrného dvora.
Proveden výjezd a následná kont−
rola objektu s negativním výsled−
kem.
27. 6. Přijetí oznámení v 17.20 o do−
pravní nehodě na křižovatce ulic
Vacenovická a Přilehlá. Po přijetí

Červenec 2011
18. 7. Přijetí oznámení v 19.10 o po−
škození železobetonového sloupu
u benzinové pumpy. Po přijetí
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že sloup byl stržen na zem náklad−
ním automobilem, který měl zved−
nutou korbu a řidič si nevšiml
nataženého kabelu přes vozovku,
a tím došlo ke spadení sloupu, na
kterém byl umístěn radar na mě−
ření rychlosti. Hlídka OP o ne−
hodě informovala PČR Hodonín,
odbor dopravních nehod, a vy−
čkala na její příjezd. Celková škoda
byla vyčíslena na 60 000 Kč.
20. 7. Přijetí oznámení ve 12.40, že
před pohostinstvím U Pitkina do−
šlo k odcizení batohu s větším
obnosem peněz z nákladního au−
tomobilu. Hlídka OP provedla vy−
rozumění PČR Dubňany.
22. 7. Přijetí oznámení o narušení
objektu místní knihovny v 5.46,
proveden výjezd a následná kont−
rola objektu s negativním výsled−
kem.

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Kovář Jakub
Zemanová Simona
Michenka Tobiáš
Fukanová Adriana
Hřebačková Ella
Leváková Bianca
Holeček Lukáš
Šťastná Kateřina
Macek Oliver

Příkaský Jan
Příkaská Marie
Toman František
Tomanová Rosalie
Hačundová Marie
Kotásková Marie
Mikulčík Bernard

Ilustrační foto

JH & JV

80 let
85 let
91 let
95 let
85 let
80 let
85 let

Z našich řad odešli...
Uzavření sňatku...
Tomáš Stehlík a Lesja Bogačevska

Zlatá svatba
František a Božena Hochovi

Bábíčková Anežka
Kordulová Marie
Hačunda Oldřich
Nesvadbová Filomena
Dobiášová Marie
Koplík Antonín

88 let
92 let
87 let
84 let
84 let
60 let
Jana Kopáčková
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Obec Ratíškovice slaví 870 let
Dokončení z titulní strany
Dalším dnem oslav byla sobota
2. července s názvem „Den Ratíško−
vického pivovaru“. Tento den si při−
šly na své celé rodiny i s dětmi,
milovníci fotbalu uvítali turnaj do−
rostenců na místním kvalitním trav−
natém hřišti a pro ty nejmenší byly
připraveny v areálu Baník Ratíško−
vice zajímavé hry a pro rodiče pivní
soutěže a koulení o ceny. V hlavním
programu vystoupily mažoretky
Poupátka, Sweet Dance a taneční
skupina R. A. Dance z Ratíškovic.
Komu se nechtělo soutěžit ani závo−
dit, měl možnost ochutnat skvělé ra−
tíškovické pivo z místního pivovaru
a k tomu se zaposlouchat do roc−
kových melodií. Vystoupily kapely
Harmonie Municipale, Svatý Pluk,
Zylwar, M.A.D. Bzenec a Revival
Kabát Morava.
Tento den také proběhlo otevření
výstavy fotografií v místnosti nad
knihovnou pod názvem „Z minu−
losti po dnešek“, která byla otevřena
až do 6. července 2011.
Na neděli byl soustředěn hlavní
den oslav, který měl být zahájen
slavnostní mší svatou za rodáky
u obecního úřadu. Z důvodu velmi

špatného počasí se tato mše svatá
uskutečnila v místním kostele sv.
Cyrila a Metoděje. Mši svatou celeb−
roval brněnský biskup Mons. Vojtěch
Cikrle. Odpolední slavnostní průvod
všech krojovaných i nekrojovaných
souborů, sborů a zájmových krouž−
ků, kteří měli jít předem připrave−
nou trasou kolem obce směrem do
areálu hřiště Baníku Ratíškovice, byl
bohužel kvůli nepřízni počasí zcela
zrušen.
Podvečerní program, lidový jar−
mark a připravený košt vína byl
přesunut do tělocvičny ZŠ. V 17 ho−
din začal hlavní folklorní program
„…dyž sme sa tak zešli“, kde vy−
stoupily všechny krojované soubory
z Ratíškovic. Vstupenkou na tuto
akci byla památná stužka − kotilión,
kterou krojovaná děvčata prodávala
při vstupu do tělocvičny. Milovníci
dobrého vína měli možnost po zakou−
pení pohárku pít, co hrdlo ráčí, a vy−
chutnávat si tak lahodný mok míst−
ních vinařů. Po ukončení hlavního
folklorního programu následovala
beseda u cimbálu s cimbálovými
muzikami Náklo, Cangla a „Staro−
ratiškovskou cimbálovou muzi−
kou“.

V pondělí 4. července proběhla
beseda se spisovatelkou Naďou Ho−
rákovou v nově rekonstruovaných
prostorech obecní knihovny. Ve−
černí hodiny patřily divadelnímu
vystoupení brněnského spolku Klau−
nika − Don Quijote de la Ancha.
Úterý 5. července potěšilo všechny
milovníky nejenom vážné hudby.
V místním kostele sv. Cyrila a Me−
toděje proběhl koncert těchto hudeb−
ních seskupení – cimbálová muzika
Náklo, Ratíškovická schola, žesťový
kvartet a Marie Havránková – vio−
loncelo.
Poslední velkou celodenní akcí
spadající do oslav obce byl 10. červe−
nec − 43. ročník Mezinárodního fes−
tivalu dechových hudeb. Vystoupily
zde dětské, dospělé, tuzemské i za−
hraniční dechové kapely. Festival
konferovali Antonín Pavluš, Karel
Kopřiva a paní Růženka Dobešová.
Na závěr programu zazněl monstr−
koncert, tj. společný koncert všech
zúčastněných dechových kapel.
Věříme, že letošní 870. výročí bylo
náležitou oslavou a že si všichni
obyvatelé Ratíškovic i okolí vybrali
z bohatého programu to, co je jejím
srdcím nejbližší.

Oslavy

Blanka Pokorná

Propršená

neděle

O

slavám 870. výročí od první
zmínky o obci Ratíškovice před−
cházela téměř půlroční přípra−
va. Starosta obce vytvořil „pracovní
tým oslav“, který se zabýval přípra−
vou a realizací této velmi náročné
akce. Bylo třeba si nejprve ujednotit
termíny oslav, přičemž bylo ujedná−
no, že hlavní termín oslav bude při−
padat na neděli 3. 7. 2011.
V tento velmi slavnostní den byla
sloužena v 9.00 hodin mše svatá za
rodáky, která byla původně naplá−
nována před radnici, ale vzhledem
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ke špatnému po−
časí byla přesu−
nuta do kostela.
Hlavním cele−
brantem slav−
nostní mše byl
Mons. Vojtěch Ci−
krle, biskup br−
něnský a čestný
občan Ratíškovic.
Koncelebrovali hodonínský děkan
Mons. Josef Zouhar a náš otec Jiří
Čekal. Cti se dostalo i našim zastu−
pitelům, kteří při bohoslužbě četli
a přinesli obětní dary.
Je velká škoda, že se nemohl usku−
tečnit průvod obcí, který byl velmi
podrobně připraven jednou z hlav−
ních organizátorek − paní Marií
Bardúnovou. Podle detailně zpraco−
vaného scénáře se v průvodu měli
prezentovat spolky, folklorní sou−
bory a krojovaní občané. Všichni
měli možnost si před průvodem za−

koupit kotiliónek v ratíškovických
barvách, který zhotovila paní Bo−
ženka Vacenovská s dcerou Dagma−
rou. V čele průvodu se mělo dostat
cti hodovým stárkům z roku 2010 –
Veronice Bábíkové a Filipovi Kund−
ratovi, dále úspěšným a talentova−
ným sportovcům Hance Beranové,
mistryni republiky v kuželkách,
a Michalovi Balákovi – mistru repub−
liky 2010 v řecko−římském zápase
v kategorii kadet. Za nimi se čest−
ného místa mělo dostat občanům
ročníku 1920 − paní Boženě Příka−
ské, Marii Hebronové, Františkovi
Michenkovi, Františkovi Toma−
novi, pro které byl připraven kočár
s vozkou Josefem Voříškem. Další
část průvodu měla být tvořena kro−
jovanou skupinou, a to Dětským
folklorním souborem, Ratíškovic−
kou Dolinou, Konopou a nově vznik−
lým ženským souborem Ženušky.
V průvodu by nechyběli ani Robky
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ze Séčky, Mužský slovácký pěvecký
sbor, zástupci vinařů, krojovaní ob−
čané a tento blok měla uzavírat Ve−
selá muzika. V druhé části průvodu
se měli prezentovat nejen sportovní
kluby Baníku Ratíškovice, ale i ma−
žoretky, junáci, horníci, myslivci
a hasiči s technikou. Překvapením
průvodu měla být účast i firmy Zá−
mečnictví Stokláska. Závěr průvodu
měl patřit kapele Harmonie Muni−
cipale z družebního městečka Vou−
ziers z Francie.
Vyvrcholením nedělní akce měl
být kulturní program v areálu Ba−
ník. Krátce před polednem se zde
začali sjíždět prodejci na jarmark,
který organizačně zaštiťovala paní
strana 6

Eva Schüllerová a další děvčata,
která si neváhala přeložit i dovole−
nou, aby mohly důstojně připravit
průběh jarmarku, kde se měla pre−
zentovat tradiční řemesla – kovář,
hrnčíř, řezbáři, výrobci perníků, ska−
lických trdelníků, šperků, prodejci
čajů, koření, košíků, ratíškovických
dárkových předmětů, cukrovinek
a dalších nezbytných věcí pro do−
mácnost.
Ve dvě hodiny odpoledne, kdy
déšť neustával bylo definitivně roz−
hodnuto o konání kulturního prog−
ramu v tělocvičně ZŠ. Je zde nutno
velmi poděkovat všem, kteří se to−
hoto rychlého „stěhování“ zúčast−
nili. Jarkovi Kotáskovi, Jindrovi

Šťastnému, Tomášovi Foltýnovi
a klukom z Doliny za to, že ve velmi
krátkém čase přestěhovali židle, cim−
bál, víno, chlaďáky, myčky na víno,
pohárky, sety na sezení a panely.
Další část týmu pod vedením Radka
Pavelky připravovala tělocvičnu, aby
bylo vše připraveno na začátek pro−
gramu, který s mírným zpožděním
začal po 17.00 hodině.
Do tělocvičny se přestěhovala
i část prodejců, která byla ochotna
znovu věci sbalit a znovu připravit,
aby mohl na balkonu tělocvičny ZŠ
proběhnout alespoň minijarmark.
Na chodbu školy byl přesunutý i košt
vína, kde bylo od místních vinařů
darováno na 221 vzorků vína.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011
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Po programu francouzské kapely
Harmonie Municipale začal prog−
ram s názvem „…dyž sme sa tak ze−
šli“, který programově připravila
Jana Koplíková za velké pomoci ve−
doucích folklorních souborů a cim−
bálových muzik.
V první části se představila děv−
čata z Dětského folklorního sou−
boru s panenkami a s programem
„Škola“, které doprovázela CM Ná−
klo z Ratíškovic. Nostalgické až ta−
jemné vystoupení bylo v podání
Ženušek s pásmem Sudičky. Ty stří−
daly Robky ze Séčky s pěkným pás−
mem Křtiny. Ratíškovická Dolina
přítomné rozveselila humorným pás−
mem Odvedenci, soubor tradičně
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doprovázela CM Cangla z Hovoran.
Na scéně nesměli chybět ani chlapi,
tj. Mužský slovácký pěvecký sbor,
který zpíval jak písničky odvedenec−
ké, tak o víně. Dále se Ženušky před−
stavily s novým pásmem „Na mali−
nách“, kde humorným způsobem
ztvárnily jak to vypadá, když sa žen−
ské spolem sejdú. O tem, jak to zase
je, když sa chlap „zdrží“ na Slavíně,
zazpívali a zatančili členové bývalé
Konopy za hudebního doprovodu
Staroratiškovské cimbálové muziky.
Celý večer gradoval Fašaňkem, kde
Ratiškovická Dolina a Robky ze Sé−
čky ukázaly, že folklor v Ratíško−
vicích je stále živý a předává se
z pokolení na pokolení. Program

konferovala ostřílená dvojice, a to
Irena Foltýnová a Vojta Koten. Zá−
věrem si všichni účinkující a diváci
zazpívali společnou písničku „V dob−
rém sme sa zešli…“.
A o tem, že sme sa opravdu v dob−
rém mohli sejít patří velký dík všem,
kteří se podílely na přípravě nejen
tohoto programu, ale programu ce−
lých oslav. Komu se zrovna moc ne−
chtělo zpět do deštivého počasí, mohl
si zazpívat a zatančit u cimbálu, kde
měli mimořádnou příležitost spolu
hrát ratiškovští muzikanti všech
věkových kategorií.
Věřím, že návštěvníci si tak
mohli v průběhu pěti dnů najít pro−
gram, který byl jejich mysli nejblíže,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

shlédnout pěkně připravené výstavy
„Stará jizba“, kde hlavními kurátor−
kami byly paní Helena Vybíralová,
Marie Rybová a Žofie Hřebačková, ale
i fotografickou výstavu „Z minulosti
po dnešek“, kterou barevnými foto−
grafiemi okrášlil a „dnešek“ připravil
ředitel ZŠ Josef Hanák spolu s man−
želi Bařinovými, jíž připomněli „minu−
lost“ zajímavými fotografiemi z je−
jich rozsáhlého fotoarchivu, který
budují již deset let. Některé z barev−
ných fotografií se staly i částí přílohy
Zvonu 3/2011 s názvem „Ratíškovice
2001−11: Místa – Lidé – Události“,
připomínající obrazem nejdůleži−
tější okamžiky v obci za posledních
deset let.
Jana Koplíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

Upomínkové předměty z oslav
V rámci oslav byly vyhotoveny různé propagační a upomínkové před−
měty, které je možno zakoupit i nyní na obecním úřadě:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

skleničky s potiskem – malá ........................................................ 30 Kč
sklenička s potiskem – velká ........................................................ 50 Kč
propiska s logem obce ................................................................... 10 Kč
luxusní manikúra s logem obce................................................... 150 Kč
lovecký nůž s logem obce ............................................................. 140 Kč
kovový otvírák s dřevěnou stěrkou ............................................. 130 Kč
tričko bílé a modré všechny velikosti ................................ 120 −140 Kč
poštovní známky – arch ............................................................... 190 Kč
korespondenční lístek ................................................................... 10 Kč
barevná příloha Zvonu .................................................................. 10 Kč
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Družba

Přátelé z Vouziers

opět u nás

R

Tradice

ok 2011 je pro Ratíškovice vý−
znamným rokem, neboť obec
Ratíškovice slaví 870 let od prv−
ního písemného záznamu o její exis−
tenci, a to už je důvod k oslavě. I když
v tomto roce je hlavním úkolem obec−
ního úřadu zabezpečit pro své obča−
ny výstavbu nové silnice
a chodníků, nehodil oslavy
870. výročí přes palubu.
Do programu oslav po−
zvalo vedení radnice a pří−
pravný výbor pro oslavy
mnoho hostů, mezi nimiž
byli na jednom z prvních
míst pozváni i přátelé
z francouzského družeb−
ního městečka Vouziers.
Toto pozvání nezůsta−
lo bez odezvy. V pátek
1. července přijeli do Ra−
tíškovic představitelé

V

43. ročník festivalu

slováckých dechovek

neděli 10. července proběhl
v Ratíškovicích 43. ročník festi−
valu slováckých dechových hu−
deb. Letos Ratíškovice slaví 870 let
od první písemné zmínky o obci, a tak
i festival byl do oslav zahrnut. Areál
Baníku Ratíškovice, kde hlavní or−
ganizátoři akce (Osvětová beseda
Ratíškovice, Obec Ratíškovice, NI−
POS−ARTAMA Praha a Sdružení
dechových orchestrů ČR) očekávali
dechové kapely z České republiky
a Belgie, se začal plnit návštěvníky
již od brzkých ranních hodin. Pro−
gram byl rozdělen na dopolední a od−
polední část. Úvodní slovo patřilo tra−
dičně panu Josefu Novákovi, který je
nejen kapelníkem Veselé muziky, ale
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města v doprovodu kapely Harmo−
nie Municipale, která se na oslavy
důkladně připravila.
Občanům Ratíškovic se poprvé
představila 2. července jako účast−
ník „Dne Ratíškovického pivovaru“.
Hlavní vystoupení však mělo přijít až

také vedoucím festivalového organi−
začního týmu a jedním ze zaklada−
telů festivalu.
Dopolední část zahájila v 10 ho−
din mládežnická dechová kapela
Mutěňané − Čejkovjané. Po jejich
vystoupení následovali mladí muzi−
kanti z Nenkovic – Nenkovjanka.
Raritou je, že letos slaví neuvěřitel−
ných 65 let od svého vzniku. Po−
blahopřát panu kapelníkovi Janu
Antlovi přišel prezident SDO ČR
a odborný pracovník Nipos−Artama
Praha pan Václav Hlaváček. Další
kapelou, která slavila kulaté vý−
ročí − 30 let od založení − byla Dub−
ňanka pod uměleckým vedením
pana Ing. Petra Kadaňky. Následo−

den poté účastí na slavnostním prů−
vodu a vystoupení v areálu Baníku
Ratíškovice. Počasí však změnilo
plány nejen kapele, ale i všem organi−
zátorům a ostatním účinkujícím.
I když byla bleskurychle připra−
vena tělocvična základní školy, ne−
bylo možné realizovat vše tak, jak bylo
původně zamýšleno. Nové situaci se
okamžitě přizpůsobili i přátelé z Vou−
ziers, kteří předvedli divákům ales−
poň část svého programu, a tím při−
spěli ke zdárnému průběhu oslav.
Domů odjížděli spokojeni beze stop
smutku ze špatného počasí. Příště
se snad sluníčko umoudří.
Vlasta Kotenová

valo vystoupení zahraniční
kapely z Belgie – Kemp’ner
Musikanten.
Poslední kapelou v dopo−
ledním programu byla Kra−
janka z Prahy, která letos
oslavila krásných 20 let od
svého založení. K přání hod−
ně dalších plodných muzi−
kantských let se připojilo ve−
dení dechového festivalu − pan Josef
Novák a ředitelka Osvětové besedy
Ratíškovice paní Blanka Pokorná. Po
jejich poslední skladbě byl proveden
slavnostní křest kalendáře decho−
vých hudeb na rok 2012 panem Vác−
lavem Hlaváčkem. Jako kmotry si
pozval na podium ředitelku Osvětové
besedy v Ratíškovicích paní Blanku
Pokornou, vedení festivalového štábu
pana Josefa Nováka a Františka
Pavlíka a dopoledního moderátora
pana Antonína Pavluše.
Odpolední program zahájily ma−
žoretky Srdíčka z Vacenovic pod ve−
dením paní Jarmily Kristové. Sta−
rosta obce Ing. Josef Uhlík oficiálně
zahájil odpolední program. Kon−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

Osobnost

ferenciéři paní Růženka Dobešová
a pan Karel Kopřiva uvedli první ka−
pelu Veselou muziku z Ratíškovic
pod taktovkou kapelníka a vedou−
cího pana Josefa Nováka. Následo−
valy dechová kapela Vacenovjáci,
dále Vlčnovjanka, Šohajka, Mistří−
ňanka a ukončení patřilo dechové
hudbě Stříbrňanka. Ještě před jejich
vystoupením moderátoři předali
slovo a mikrofon jednomu z hlavních
hostů festivalu − hudebnímu sklada−
teli panu Karlu Vágnerovi. Ten si na
podium pozval významného hudeb−
ního skladatele pana Slávka Smišov−
ského, který letos dovršil 80 let ži−
vota. Za velkého potlesku a ovací

diváků přišel i se svou ženou Věr−
kou. Prvním gratulantem byl pan
Vágner, který jubilantovi předal
zlatou plaketu za celoživotní práci
a přínos v oblasti dechové hudby. Po−
přát k jeho významnému jubileu při−
šel celý festivalový štáb. Krásnou
tečkou byla píseň „Ty falešná fra−
járko“, kterou dirigoval Slávek Smi−
šovský.
Nejen muzikanti, ale také diváci,
kteří plně obsadili tribunu sportov−
ního areálu, se již těšili na společný
monstrkoncert všech zúčastněných
kapel. Taktovky se ujali dirigenti Jo−
sef Novák a Josef Ištvánek. Někteří
hudebníci se bohužel nemohli společ−

Slávek Smišovský oslavil

ného koncertu zúčastnit, ale i tak to
pro všechny byla krásná tečka za
43. festivalem slováckých dechových
hudeb v Ratíškovicích.
Díky příspěvku Ministerstva
kultury ČR, Jihomoravského kraje
a všem sponzorským darům mohl
festival proběhnout v takovém roz−
sahu, v jakém byl letos uskutečněn.
Děkujeme tímto sponzorům
a všem, kteří se jakýmkoliv způso−
bem podíleli na přípravách a orga−
nizaci 43. ročníku festivalu decho−
vých hudeb v Ratíškovicích, který
svým trváním i rozsahem nemá
v České republice konkurenci.
Blanka Pokorná

v kapelách swingových i de−
chových. Rád vzpomíná na
spolupráci se soubory i s ka−
pelami Bojané, Mistříňanka,
Stříbrňanka, Novovešťanka,
Moravanka, Frajérka (což
jsou moravští muzikanti pů−
sobící ve Filharmonii Brno)
a další.
Slovácko ho přijalo za své−
ho. Je autorem více než pěti
set prací. Psal pro dětské
sbory, písně taneční i posle−
chové pro dechové orchestry,
taneční hudbu, pastorely
a písně vánoční i chrámovou
hudbu. Muziku dělí na dob−
rou a špatnou. Ví, že tu zů−
stane jen to dobré − v každé
lidské činnosti.
Je vděčný za spolupráci
s asi třiceti textaři a básní−
ky. Známá jsou jména Fran−
tišek Kožík, Růžena Sypě−
nová, Václav Babula, Václav
Renč, Stanislav Pěnčík,
Vladimír Salčák, jeho žáci
Anička Kašpárková, Marie Kolomaz−
níková, Jarda Hájek i další. Rád, ale
jen zřídka, psal i texty k vlastní mu−
zice, jako např. Písničku pro mámu,
polku Jihlávka a jiné. Písničky Za
tichú Moravú, Zahrada Moravy,
Měšťanská hospůdka, Hodonínská
bažantnica, Pod dubňanskú horú
a hlavně „Falešná frajárka“ zlido−
věly. Jeho písně přijali i tam, kde ni−
kdy nebyl − za mořem.
Slávek Smišovský byl čestným
hostem 43. mezinárodního festivalu
slováckých dechových hudeb v Ra−
tíškovicích. Svoje poděkování vyjád−
řil v dopise, který od něj přišel po
festivalu.
Blanka Pokorná

osmdesáté narozeniny

H

udební skladatel Blahoslav
Smišovský se narodil 8. 3. 1931
v Dolní Cerekvi (okres Jihlava)
do muzikantské rodiny. Maminka
byla výborná zpěvačka a tatínek
dobrý bubeník. Starší bratr hrál na
bicí a na housle. Blahoslav začal
hrát jako malý kluk na bubínek ve
vý−borné Konířově kapele. U pana
Šticnara se učil na housle a u paní
učitelky Havleové na harmonium. Na−
konec se naučil hrát na harmoniku,
trombon a baskřídlovku. Na gymná−
ziu u prof. Matla i na basu v dudácké
muzice a u prof. Brabence si pak zvo−
lil nepovinný předmět klavír. Jako
desetiletý kluk napsal první sklad−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

bičku „Šípkový květ“. Poetický název
údajně našel pod lesem „Promperky“,
kde měli políčko a kde již jako větší
chlapec oral s kravičkami.
Muziku a češtinu studoval na Pe−
dagogické fakultě Masarykovy uni−
verzity v Brně. Na vojenskou zá−
kladní šlužbu nastoupil do Jičína
a po roce byl odvelen do Bzence. Zde
poznal jiný svět, slunce, teplo a bá−
ječné kapely, cimbálové muziky,
pěvecké soubory, chrámové sbory
i lásku, a tak v Uherském Ostrohu
u Uherského Hradiště se oženil a zů−
stal. Působil jako učitel i sbormistr
na středních školách, jako učitel
hudby na LŠU i jako muzikant
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Folklor

Dolina bavila

uplakanou Prahu
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dolním Václaváku
těsně před podiem
na několik okamži−
ků objevilo také
krabicové víno, což
některé interprety
z Doliny, také na několik okamžiků,
značně rozladilo. Závěrečné bonusy
ve formě Trefy a Klobúkového, kte−
rým předcházely kromě jiných pá−
sem i Skočné, Boršické a Podšable,
slavily již tradičně u všech diváků
velký úspěch.
Tímto vystoupením Dolina zakon−
čila první část svého pražského pro−
gramu a po zaslouženém obědě se
vydala v neustávajícím dešti na
Staroměstské náměstí. Tam před−
chozí folklórní pásmo ještě doplnila
o Straňanské a na závěr také obdr−
žela od organizátorů festivalu oce−
nění za účast − pamětní list festi−
valu. Toto ocenění patří také paní
Aleně Sládkové, která se do značné

míry podílela na organizaci a zajiš−
ťovala pro soubor potřebnou oporu
v místě konání akce.
Nečekané zázemí ale nalezla Do−
lina těsně po vystoupení na Staro−
městském náměstí také v prostorách
hlavního vlakového nádraží, kde
spolu s cimbálkou ukázala, že do−
káže pobavit obecenstvo nejen na ofi−
ciálně plánovaných akcích v kroji, ale
i jen tak bez přípravy v civilu.
Ve večerních hodinách opustil již
trochu celodenním deštěm zmožený
soubor z Ratíškovic naši stověžatou
matičku, kde během celého dne po−
dával v těžkých podmínkách kva−
litní „srdcařský“ výkon, a těšil se na
příští Pražské folklorní dny.
Jaromír Škola ml.

Region

R

atíškovská Dolina vyslyšela již
druhé volání Prahy a poctivě
připravovala během nabitého
léta na prknech ratíškovického kina
folklórní pásmo, které mělo repre−
zentovat Českou republiku na Praž−
ských folklórních dnech. Ani při již
druhé účasti na tomto festivalu ne−
nabídlo naše hlavní město svou
vlídnější tvář. Po loňském tuhém led−
novém mrazu i letos, v poslední
červencovou sobotu, vystoupení mlá−
dežnického souboru z Ratíškovic do−
provázela nepřízeň počasí, a to i přes
průběžné optimistické zprávy během
týdne přímo z místa konání.
Festival, který navštívila řada ta−
nečních a hudebních souborů z Ev−
ropy a Asie, a jediným souborem
z České republiky byl právě soubor
z Ratíškovic, pořádala agentura
Millenium Travel. I tentokrát vy−
užili zástupci Doliny po příjezdu
autobusem do Prahy výhodné logis−
tické dostupnosti hlavního vlako−
vého nádraží, a tam založili svůj zá−
kladní tábor.
Po krátkém přesunu v lijáku, za
který by se nemusela stydět ani
první anglická fotbalová liga, se
krátce před polednem sešel soubor
na dolní stanici Můstku a předvedl
svoje tradiční řemeslo. Ihned po prv−
ních tónech cimbálu, kolem kterého
se seskupila již tradičně spolehlivá
CM Javor, opustili především zahra−
niční turisté stánky s občerstvením
a hladově se vrhli na dolňácký doli−
ňácký folklór. To nepotěšilo ze−
jména zahraniční prodejce typických
českých klobás, v tomto případě bo−
hužel již spíše „kolbas“, kteří tímto
zaznamenali krátkodobý pokles v ná−
vštěvnosti u svých stánků. Mezi nad−
šené diváky se vměstnali také ro−
dáci z Ratíškovic pobývající většinu
roku v Praze. Poctivě fandili a tan−
čili i s deštníky nad hlavami, na po−
slední chvíli dorazil soubor podpořit
dokonce i loňský stárek. Mezi ryze
pražskými fanoušky, tedy ne mezi
ratíškovickými „krajánky“, se na

M

Mikroregion

informuje

ikroregion Nový Dvůr již po−
několikáté uspořádal 14. dub−
na 2011 v Restauraci Sport
v Ratíškovicích pro zastupitele jed−
notlivých obcí seminář zaměřený na
rekapitulaci akcí a získaných dotací
předešlého roku 2010. Součástí pro−
gramu bylo také představení dotač−
ních možností z programu Leader+
v podání paní Anny Čarkové, mana−
žerky MAS Kyjovské Slovácko v po−
hybu. Po semináři byl uspořádán
již tradiční turnaj obcí v kuželkách,
v němž suverénně vyhrála obec Ra−
tíškovice. Mikroregion Nový Dvůr

byl v uplynulém roce 2010 úspěšný
při získání těchto dotací:
z 400 000 Kč na opravu drobných
sakrálních staveb
z 140 000 Kč na vzdělávání
volených zástupců obcí
z 30 000 Kč na poradce
mikroregionu
z 52 500 Kč na pořízení dvou
chladících boxů na víno a jedné
myčky na skleničky
z 189 000 Kč na projektovou
dokumentaci cyklostezek
v mikroregionu – 4. etapa
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

z 290 000 Kč na Sochařské
sympozium aneb Umění mezi
vinohrady
z 91 000 Kč na sérii vzdělávacích
seminářů pro místní občany.
Stejně jako začala první májový
den turistická sezóna na tuzem−
ských hradech a zámcích, tak i v mi−
lotické zámecké konírně opět ožil
duch starých tradic. Letošní „Tra−
dice na zámku“ se nesou v duchu
zimního vánočního času, který ztvár−
ňuje na 19 slámových figurín odě−
ných do tradičních lidových krojů
našeho mikroregionu. Celá expozice
je doplněna o informační tabulky
s výkladem k dané krojové scéně
a zajímavé dobové rekvizity. Kro−
jová expozice potrvá v konírně až
do konce září, tak si určitě udělejte
čas a tuto jedinečnou výstavu na−
vštivte!
Závěrem Vás všechny srdečně zve−
me na již IX. Trh místních pro−

duktů a řemesel, který se usku−
teční 18. září od 10 hodin dopoledne
na nádvoří zámku Milotice. Je pro
vás připraven bohatý kulturní pro−
gram − budete moct vidět ukázky tra−
dičních lidových řemesel, ochutnat
místní krajové speciality, pro děti

máme připraveny drobné soutěže,
loutkové divadlo, dětský tvůrčí kou−
tek a mnoho dalšího.
Součástí Trhu je i kulturní vy−
stoupení jednotlivých obcí mikro−
regionu. Přijďte prožít s rodinou
pestrý den!

Knihovna

Mgr. Bc. Veronika Gasnárková Svobodová,
manažerka mikroregionu

Pasování prvňáčků

na čtenáře

V úterý 14. června 2011 proběhlo
v naší knihovně slavnostní paso−
vání prvňáčků na čtenáře. Přišly děti
obou prvních tříd v počtu 35, které

Počítačové minikurzy

pro seniory

doprovodily jejich
paní učitlelky Vlas−
ta Bůžková a Ja−
na Melichárková,
a také přišel děti
pozdravit pan ředi−
tel Josef Hanák.
Po úvodních pro−
slovech děti složily
slavnostní slib, kde
se zavázaly, že se
budou chovat jako
rytíři řádu čtenář−
ského, že budou
knížky opatrovat jako nejvzácnější
poklady, že je budou mít rády a bu−
dou se k nim chovat vždy opatrně
a s největší úctou. Každý prvňáček

poté předvedl, že už umí číst. Pak
už nebránilo nic tomu, aby mohl
být každý z nich slavnostně paso−
ván na čtenáře doopravdickým ry−
tířským mečem. Pasovací formule
zněla: „Pasuji tě na čtenáře krás−
ného slova, nechť je ti knížka moud−
rým rádcem“.
Na památku každý obdržel knížku
Zmizelá škola od Daniely Kroluppe−
rové, kterou naše knihovna získala
v rámci projektu na podporu čtenář−
ské gramotnosti „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“. Jde o pů−
vodní českou novinku, která byla
vytvořena výhradně pro účastníky
projektu a nelze ji koupit v běžné
knihkupecké síti nejméně po dobu tří
let. A taky každý obdržel čestnou
průkazku do knihovny s platností do
konce roku 2011.
Cílem této akce je rozvoj četby
hned od prvních měsíců školní do−
cházky dětí, vytvoření základů ná−
vyku pravidelného čtení a potřeby
využívat pro získávání vědomostí
veřejnou knihovnu.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Od září budou opět v knihovně probíhat počítačové minikurzy pro seni−
ory. Jsou určeny pro uchazeče, kteří zatím nemají žádnou zkušenost
s prací na počítači, tedy pro úplné začátečníky. Kurz vede knihovnice a je
zdarma. Přihlásit, či jenom poptat se můžete v knihovně.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Beseda se spisovatelkou

Naďou Horákovou
V

Vzpomínky

rámci oslav 870 let obce pro−
běhla v knihovně 4. července
2011 beseda s naší milou spiso−
vatelkou Naďou Horákovou. Naďa
při ní prezentovala svoji novou
knihu − detektivní román Kletba
markomanské královny. Tento ti−
tul získal v literární soutěži pro au−
tory původní české detektivky O po−
klad byzantského kupce krásné
2. místo. Gratulujeme!
O hudební doprovod se postarala
naše mladá a skvělá cimbálová mu−
zika Náklo pod vedením Marušky
Ostřížkové. Knihovna byla zcela za−
plněná posluchači, mnozí z nich si
knihu zakoupili, samozřejmě s Na−

K

Bibliografie Nadi Horákové:
z Tři v kruhu – psychologický
román s detektivní zápletkou
z Tajemství Anny z Lampersdorfu
– romanticko−dobrodružný
román z dávného středověku
z Starožitná krev / Tajemství
císařovy milenky – dva názvy
pro jednu knihu, historický
dobrodružně romantický příběh
z doby Rudolfa II.
z Ženy a lži – detektivní román
ze současnosti

Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

nestál dům, ale Holečkovi
tam měli dvorek s vozem,
kravkú a prasátkem – to
bylo naproti přes cestu. Ale
o to nejde.... Tá babička,
když šla k porodu, gde
věděla, že tam néni nic
moc k snědku a dětí dost,
tak nosívala eště půl pec−
na chleba s sebú a látku
kyšky nebo podmáslí. (Látka, to je
takový hliněný hrnec ze dvoma uši−
ma, gde sa dávalo mléko. Ten stál
ve sklepě na schodkách. Nikdy sa
mléčné věci nedávaly do plechových
hrnců.) Túto babičku měli šecí rádi
pro její dobrosdečnosť, jak šeckým

O stařence Holečkovej
a našej rodině

dyž čtu poslední náš Zvon, srd−
ce mňa bolí, jak píšete, kolik sa
narodilo dětí a že u porodu byla
dycky porodní bába Františka Holeč−
ková. Ano, to je pravda. Ale jestli
byla babička Boženy Němcové prav−
divá, tak babička Holečková byla
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diným podpisem a věnováním. Už se
všichni těšíme, až se začteme do její
připravované knihy Falešná kočička.

z Pro jméno a čest – historický
román z 13. století
z Vlk na vodítku – detektivka,
druhé místo v soutěži O byzant−
ského kupce
z Hrob třinácté panny –
detektivka, první místo v soutěži
O byzantského kupce
z Dáma v modrém – detektivka
z Kronika zapomenutého templáře
– historický román o osudech
templářů v čejkovickém konventu
z Bestie z Karlštejna aneb
Kronika hříšného kněze – histo−
rický román z 16. století
z Poslední princezna – román je
kombinací pohádky a dobrodruž−
ného příběhu pro starší děti
i dospělé
z Kletba markomanské královny –
detektivka, druhé místo v sou−
těži O poklad byzantského kupce
z Scénáře krimiseriálu Policie
Modrava
z Povídky – většinou detektivní,
dosud nepublikované

opravdická. A skoro by ju mohl
negdo přirovnat, že byla neco jak
Matka Tereza.
Bývala o tři baráky od nás, vedle
Hasíkového, co byl Petr, a Fanka
Hochova. Tam, jak teď býval Ludva
Křížek s Hedviků, tak tam tenkrát
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pomáhala. A obyčejně mosela donést
děťátko enom za Pán Bůh zaplať.
Manžela měla moc nemocného.
Já sem znala enom Fanku, její
céru, tá byla u nás vařená pečená,
jak sa říká. A zdálo sa ně, že sa jí
líbil můj bratr Karel. Učila mňa dě−
lat papírové růžičky na věneček ko−
lem kříža, co visál v jejich izbě a co
sa každý rok obnovovaly. Chalúpku
měli enom dochovú. Tá Fanka sa po−
tom vdala za pana Lokaja, byla sem
jim aj na jejich svaďbě. Jejich po−
slední syn Milan byl můj spolužák.
Ale bohužel tragicky zahynúl.
Já sem žila skoro jak jedináček,
protože sem sa narodila až po válce
a moji sourozenci byli skoro o 20 roků
starší. Byla nás veliká rodina, enom
pár jich popíšu. Z tatínkovej strany
Kačka Dolanská, Anna Vanďurková,
Edula a Pepek Křížkovi, Milena
a Bohuš Ivanovi. Enom s Mirošem
(Baťkú) sme sa eště hrávávali.
Z mamčinej strany Mařena Šupál−
ková, Tonuša Bařinová (babička tych
Bařinú, co mně toto budú moset pře−
psat, děkuju...), strýček Francek ze
Zelnic tych synů měli víc a dobře jich
vychovali aj bez maminky, co už
umřela. Matěj − tatínek Terky Piště−
kovej, Frantik Toman a jeho bratra−
nec Jiří Toman, co zahynul v Němec−
ku, Anežka Pišťákova. Všecí sme sa
rodinovali.
Eště o téj babičce. Co sem sa jí
naprosila a nažadonila, aby nám
také nejaké děťátko donésli. Že šak
súsedom nosijú každý rok a bárko−
mu, u Měchurů jich měli šest a eště
jedno slíbené. A na nás pořád zapo−
mínajú. Až jednú, dyž sem žadonila,
tenkrát mňa pohladili, tema jejich
usměvavýma očkama sa podívali
a říkajú: „Beruško, včíl, jak budu mět
to najpěknější děťátko, tak ho určitě
donesu k vám.“ A stalo sa – večer
mňa dali k súsedom spat a ráno, dyž
sem došla dom, tak sa mojej sestře
narodil chlapeček jak andělíček. Do−
vedete si představit to štěstí?
Promiňte, teď vám napíšu neco, co
vás třeba nebude zajímat, ale je to
sranda. Tenkrát sa švagr Vopelka
eště nesměl ženit, protože byl asi
délesloužící na vojně. Ale hned na to
dostal rozkaz jít na Slovensko do
Bardějova jako financ. To byla malá
chudá dědina, gde byl nad dědinú
velký dům a tam žily rodiny tych fi−
nanců pohraničníků (tam sa teprú
mohli vzít). Sestra psala, že je tam
ukrutná zima a oni mosijú nocama
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

Rodina Křížkova kolem r. 1929 ve dvoře domu č.p. 192 v ul. Humna. Vpředu zprava
Křížek Jan (*1877 Bučovice, zv. Žanek, vyučen pekařem, muzikant) a Křížková Marie roz.
Nedůchalová poprvé prov. Hanáková (*1877. Vdala se ve Vídni, kde sloužila − její první
manžel zemřel po roce manželství na tzv. kalupírku. Měla s ním syna Jaroslava, který
padl v 18 letech v I. sv. válce) a dcera Křížková Jaroslava prov. Blahová (*1923, po svatbě
zv. Gogonova), Vopelková Růžena roz. Křížkova, za ní manžel Vopelka Ludvík (*1902).
Vpravo Křížková Antonie prov. Vopelková, Křížek Karel (*1904), Křížek Cyril (*1912,
fotograf, zemřel v koncentračním táboře). Zapůjčila Jaroslava Blahová, č.p. 608.

po horách. Nedovedete si představit,
jak nám bylo po Ludoškovi smutno.
Ale rústl a nadešel čas, gdy mosel
do škole. V Bardějově škola nebyla,
Snina byla neco jak okresní město
a tam škola také nebyla. Nejbližší
škola byla až ve Škrompachách, a to
bylo tak daleko, že by ho tam moseli
dat cizím lidom. Tak psala sestra ma−
mince a Luďka začal chodit do škole
v Ratiškovicách. To byly ty naše naj−
šťastnější chvíle.
Za nejaké 3−4 roky sa stalo, že byl
vydaný rozkaz – do třech dní mosijú
všecí Češi opustit rychle Slovensko
(asi povstání), tož všecko naložili do
vagonu a poslali do Rohatca a dostě−
hovali sa k nám. Sestra myslela, že
bude vagón rozkradený, ale neztra−
tila sa tam ani užička, šecko došlo
v pořádku. Švagr potom zas dostal
rozkaz do Vacenovic, takže Luděk
chodil do škole eště ve Vacenovicách
a bývali tam; navrchu za kancelářem
měli zezadu byt. Luděk sa dobře učil,
tak začal chodit do Vracova do re−
álky a do hudební škole hrát na hu−
sle. Učitel hudebky říkal, že s tak hu−
debně nadaným chlapcem sa eště
nesetkal.
Já sem sa potem měla vdávat
a bargdo mně říkal – děvčico, v máji
sa nevdávaj, šak sa říká v máji na
máry. No svaďbu sem měla 17. květ−
na. Na fotkách sa liším trochu od

ratiškovských nevěst. Pracovala sem
ve Zlíně, jezdila na jeden týdeň dom
– moc sem si neporúčala, co mně
maminka nachystali, v tem sem sa
vdávala. Svaďba byla veselá. Enom
prý kerási dobrá duša říkala, že tam
mělo byt víc šnapsu (pálenky, liho−
viny). Nejváženější host byl můj
kmotr Cyrilek Příkaský, kmotřenka
už nebyla na světě. Měli s sebú
vzítého svojého vnuka Vojtíška
a chválili sa, že má na svaďbu ušitý
schválně slovácký obleček.
Stalo sa, že si Luďka stěžoval, že
ho bolí břúšek – doktor ho poslal do
Hradišťa do nemocnice, že slepé stře−
vo, ale byl to zánět pobřišnice a do
týdňa nám chlapečka dovézli v rak−
vičce. Ach Bože můj! Knězi byli vra−
covský, vacenovský a náš pan fa−
rář Valoušek. Drúžičky z Vacenovic
a ratiškovské drúžičky byly malé−
rečky, co pracovaly u pana Uhlíka,
tatínka našého dnešního starosty.
A nésly ho tam, jak sa zpívá v tej
starej pěsničce – „Hřbitove, hřbi−
tove, zahrado zelená, do tebe sázajú
najdražší semena....“
Eště bych podotkla, že v dědině
nebo v rodině sa staly bárgde udá−
losti, keré by stálo za to napsat. Proč
nemáte odvahu? Zaspomínalo by sa
a potěšilo. Šak ten náš Zvon néni
enom na ty suché čísla.
Jaroslava Blahová
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Vzpomínky
J
eden den se v naší poštovní
schránce objevil dopis, krasopis−
ně nadepsaný takovým tím sta−
robylým kudrlinkovým písmem −
„Paní Irenka Bařinová“. Hned jsem
věděla, od koho je. Psala ho paní Ja−
roslava Blahová, která se narodila
roku 1923 a ve škole ještě určitě měli
krasopis. Pokaždé, když chce psát do
ratíškovického Zvonu, přepisuji její
vzpomínky do počítače. Na konci
listu je zajímavá připomínka – „Za−
spomínalo by sa a potěšilo“.
Chtěla bych Vám říct, abyste ji
určitě poslechli! Letos je to už deset
let, co s manželem ukládáme do
počítače staré fotografie, doku−
menty, kroniky a jiné zajímavosti,
týkající se historie Ratíškovic. Ze za−
čátku to byly jenom samotné fotogra−
fie, pak se k nim přidaly i popisy –
protože k čemu je nám fotka, když
nevíme, kdo na ní je? A při popi−
sování fotek se lidem vybavovaly
vzpomínky na různé události, lidi,
místa... Z obecního úřadu nám po−
řídili diktafon a my jsme začali na−
hrávat. Při vypravování těch nejstar−
ších lidí (a nejenom jich) jsme seděli
v pracovně u počítače a většinou

u toho byly i naše děti a poslou−
chaly. Trošku mi to připomínalo ve−
čery, kdy se dřív drávalo peří, vyklá−
daly se pohádky a vzpomínalo se na
to, co bylo, když jsme my nebo naši

Irena Bařinová

Draní peří v jizbě u Michenků (dnes Tomanů – Konúpú, č.p. 121, u radnice), asi Slovácký
krúžek − zleva bokem Kotásková Ludmila pr. Blahůšková, Příkaská Anna (mléčkařova) pr.
Kovaříková, Tomanová Josefa r. ?, Tomanová Marie (Václavka) pr. Příkaská (Poldova),
Dobešová Antonie pr. Gajdíková, Holečková (Kašubová). Zapůjčila Macková Marie, č.p. 861.

Jak sem pékla

na Cyrilka koláče
P
okaždé, když sa má zejít celá
naša rodina, pékávám roky ro−
kúcí koláčky. Stejně tak sem
chtěla aj tento rok na moje „cyril−
kové“ narozeniny. Těsto dycky za−
dělávám podle starého receptu mo−
derní metodú – v hnětači mixéra. No,
ale nevydržala převodovka, a tak
sem poprvní těsto dala uhňéct do no−
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rodiče či stařečci byli mladí. Starší
dcera kdysi řekla, že je to bezva, když
„ideme s děckama po dědině a já
řeknu – tady bylo to, tady sa stalo
toto... A nigdo z děcek to neví, enom
já!“
Peří už se nedrává a místo vypra−
vování pohádek se díváme na tele−
vizi. Jako kdyby bylo málo času na
povídání. Nezapomeňte se ptát na
vzpomínky! Protože čím dál víc lidí
nám říká: „Když jsme byli mladí,
tak nás to nezajímalo. A teď, když
bysme neco chtěli vědět, už nám to
nemá gdo řéct...“

vého. Jak na potvoru − hnětač sa to−
čil, ale těsto na něho snáď bylo moc
tuhé nebo co, motal ho pořád doko−
lečka v jednej guči a né a né ho po−
řádně promíšat. Říkám si: „Šupnu
ho do mise a udělám ho postaru –
ručně vařejkú.“ Ale vůbec ně to ne−
šlo, olej pořád né a né sa pořádně
promíšat s múkú; jak sem to chvil−

ku nechála stát, hned ně to
v něm plavalo. Zkúšala
sem to nekolikrát a už sem
si ve zlosti říkala, že ho
snáď hodím slépkám.
Potom došel můj a říká:
„Prosim ťa, daj to sem, já
to zkusím...“. Prohlédl to
zkušeným okem technika,
v hlavě sa mu vybavilo,
jak sa vrtěl ten starý hnětač, strčil
ruky do mise a začal promňačkávat
a hňéct. Hleděla sem – za chvílečku
bylo těsto tak akorát, jak má byt,
a dyž začlo kynút, bylo přesně tak,
jak já dycky říkám – hlaďučké jak
dětská prdélka. Koláčky sa povédly.
Byly nadýchané jak peřinka. Ale já
sem si říkala – kruci, jak to spěš ty
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ženské zadělávaly, dyž já sem ho
pořádně nemohla prohňéct? Pa−
matuju si, jak naši stařenka dělali
těsto v malých necičkách, ale nikdy
sem jich neviděla těsto dělat, dycky
sme enom jak děcka vyškrábávali po
upečení zbytky těsta na dvoře slép−
kám.
Za pár dní sem potkala paní Kop−
líkovú „od břečťanu“, co pomáhá
s koláčkama paní Lokajovej. Nedalo
ně to, a tak sem sa na to optala. Ona
sa zasmíla a povidá ně: „Ja děvčič−
ko, spěš zadělávali těsto chlapi. Dyž
byla svaďba nebo neco, moselo byt
těsta z nekolika kilo múky a ženské
by na to neměly silu. No a tož brzo
ráno, než šli mužští do havírně,
umyli si ruky a těsto v neckách po−
řádně prohňétli, až bylo tak akorát.
No a potom už sa enom nekolikrát
promňačkávalo a promíšáválo – to
už byla lehčí práca.“ Tož tak, říkám
si – néni nad silné chlapské ruky!
Negdy aj při vaření...

Cestování

Irena Bařinová

Koláčkářky ve staré cukrárně „na Ivanovém“ (dnes Klimešova výroba pracovních
oděvů) na rohu ul. Rohatecká a Cihlářská. Zprava Příkaská Františka (zv. Poldova) roz.
Michenková, Gasnárková Kateřina roz. Šlahůnková (*1926), Koplíková Marie (zv. tajem−
níčka) roz. Hnilicová (zv. kovářova), Kalivodová Marie roz. Blahová (*1936, zv. Caroňova
− pošťačka), Kotásková Terezie roz. Macháčková, Hochová Františka roz. Hasíková.
Zapůjčila Františka Hochová, DPS.

Mexiko 2011

D

ovolená v Mexiku? V dnešní
době žádný problém, pokud
máte jen trochu našetřeno. Ale
strávit v této zemi měsíc v nefalšo−
vané mexické rodině, to už se hned
tak někomu nepoštěstí.
Já a moje 2 kamarádky jsme to
štěstí měly, a tak jsme 15. dubna
2011 odlétaly do Mexika plny očeká−
vání, co nás během našeho pobytu
potká a nemine. Pozvání do této země
plné indiánské historie, chilli papri−
ček a tequily jsme obdržely od našeho
kamaráda Oscara, který bydlí ve
městě Cuernavaca, asi jednu hodinu
od hlavního města Mexico City.
Bydlely jsme přímo u Oscara
v malém domku na předměstí, kde
spolu s ním bydlí také maminka
s tatínkem a bratrem a taky tři pej−
sci, právoplatní členové rodiny. Ma−
minka nás ihned přijala jako své
3 dcery, které si vždy přála, a z ta−
tínka se vyklubal stejný šprýmař
a srandista jako z Oscara.
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Protože byl první týden našeho
pobytu také týdnem jarních prázd−
nin v Mexiku, mohli jsme všichni
odjet na týden do Acapulca – města
na pobřeží Tichého oceánu, které je
známé především v Americe, jako
oblíbené zahraniční letovisko plné
zábavy a nočního života. Tady jsme
si dosyta užili koupání v oceánu, tan−
cování, nákupů a všeho, co město
nabízí, a mohli se spokojeně vrátit
„domů“ do Cuerny.
Další tři týdny probíhaly ve zna−
mení výletů po okolí, kdy jsme na−
příklad navštívili pyramidy v Xochi−
calcu a Cuernavace, vystoupali na
horu v Tepotzlanu nebo nakupovali
v městěčku Taxco, kde se těžilo stří−
bro a dodnes je městečko plné trhů
se stříbrnými výrobky. Také jsme si
na pár dnů zajeli do hlavního města
Mexica D.F., kde jsme nemohli opo−
menout návštěvu jednak symbolu
Mexika – Angel de la Independen−
cia, a také zábavného parku Six

Flags, plného horských drah a dal−
ších atrakcí.
Díky pobytu v mexické rodině
jsme mohly zažít i spoustu oslav,
které jsou u nich typické a které rádi
dodržují. Na Velikonoční neděli jsme
byly zapojeny do programu v parku,
kde nás nastrojili do místních kos−
týmů (pro ně je to něco jako pro nás
kroj) a my potom s ostatníma tančily
za doprovodu hudby a ohňostrojů po
parku.
Byly jsme pozvány i na oslavu na−
rozenin Oscarovy malé sestřenice,
která slavila své 3. narozeniny.
V tomto věku jsou pro všechny hol−
čičky v Mexiku pořádány obrovské
oslavy s celou rodinou, kterým před−
chází obřad v kostele (nedokážu však
přesně popsat, co obřad v kostele
znamená, protože u nás nic tako−
vého není). Podobná oslava potom
probíhá při patnáctých narozeni−
nách dívek, kdy je pro ně v tento den
uspořádána také obrovská oslava
a ony se cítí jako princezny.
Během našeho pobytu se slavil
Den matek, který má pro Mexičany
také velký význam. V ten den nepo−
přejete pouze své mamince, ale pře−
jete všem maminkám, které znáte
a které jsou v ten den ve vaší blíz−
kosti. Bohužel jsme se zúčastnily
také smutné oslavy. V Mexiku se rok
po smrti svého blízkého rodina se−
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oplátku jsme maminku naučily va−
řit pravou českou rajskou s kned−
líky a sekanou, Oscar se naučil
zpívat píseň Nonstop od Michala Da−
vida a Mexiko od Tří sester a ta−
tínka pít naši slivovici a další český
alkohol. Jen to české pivo ještě ne−
ochutnal. Snad příště.
Doufám, že se mi ještě alespoň
jednou podaří tuto krásnou zemi

Škola

jde na hřbitově, kde nejprve na mrt−
vého vzpomínají a poté vezmou
dřevěný kříž z hrobu a při mši v kos−
tele, která ten den probíhá, je kříž
posvěcen. My byly svědky této „osla−
vy“ u maličké dcerky Oscarova brat−
rance.
Jak jde z předchozího odstavce po−
znat, pro Mexičany je rodina velmi
důležitá a vždy na prvním místě.
A to se netýká jen rodiny nejbližší,
ale i té vzdálené. Snad 3x do týdne
se schází u někoho v domě, vaří spo−
lečná jídla a stráví klidně i celé od−
poledne pospolu. Možná i díky tomu
se dá o Mexičanech říci, že jsou
velmi přátelští, alespoň co já jsem po−
znala. I kluci jsou tu na děvčata sluš−
nější a přátelštější než u nás.
Co se dá mimo jiné říct o Mexiča−
nech, je to, že mají na všechno čas,
stejně jako jihoevropané. Když se
u nich řekne, že se v poledne vyráží,
můžete si dát ještě kafe a přečíst
noviny, protože dřív jak v jednu se
stejně nic dít nebude. A taky ne
všichni Mexičani mají černé vlasy,
hnědé oči a tmavou pleť. Někdy jsme
vypadaly víc jako Mexičanky my,
Češky.
V Mexiku se také dobře nakupu−
je, a to nejen oblečení. Všechno je tu
levnější než u nás. Benzín je tu za
pár kaček, „značkového oblečení“
plné obchody, láhev kvalitní a pravé
tequily vyjde na nějakých 150 Kč.
Najíst se na tržnici můžete i za
40 Kč i s nápojem. A že jídlo na trž−
nici je zážitkem samo o sobě, ani ne−
musím říkat. Maso se tu prodává
v nevychlazených boxech, ve čtyři−
cetistupňových vedrech. Na tržnicích
se omáčky a dipy prodávají nekryté
před mouchami. To je ale Mexiko.
I když Vás ve všech průvodcích va−
rují před místní stravou nebo vodou
z kohoutku, nezažít pravou mexic−
kou kuchyni, to je jako byste tam ani
nebyli. Ochutnala jsem tu několik jí−
del, o kterých dodneška nevím, co to
vlastně bylo. A snad ani vědět nechci.
Bohužel je pravda i to, že v Me−
xiku není až tak úplně bezpečno. Na
vlastní oči jsem naštěstí nic podob−
ného nezažila, ale svědkem pár udá−
lostí jsem také byla. Ale tomu se
nevyhnete v žádné zemi.
Musím říct, že za ten měsíc po−
bytu mi Mexiko přirostlo k srdci, zís−
kala jsem zde spoustu nových ka−
marádů, zkusila si, jaké je to chodit
na mexickou univerzitu, poznala no−
vou kulturu, kuchyni a místa. Na

N

navštívit. Je tu ještě spoustu míst,
které jsem neviděla a které za ná−
vštěvu stojí. Už teď se ale těším na
Oscara, který má do České repub−
liky přijet buďto letos na podzim na
naše hody, nebo po Vánocích, aby
zažil pravou českou zimu a poprvé
uviděl sníh. Snad se mu u nás bude
líbit stejně jako mně u nich.
Magda Dobešová

Barevný týden

pro Afriku

a letošní „Barevný týden pro Af−
riku“, který se konal 13.−17. 6.
2011 a byl zakončen školní aka−
demií, jsme se připravovali už od
jara.
Domluvili jsme se, jaké výrobky
na prodej vyrobíme letos, aby byla
nabídka pestrá. Děti kombinovaly
různé materiály: keramiku, papír,
textil apod. Letošní novinkou byly
plátěné tašky s obrázky, které nám
pomohla vytvořit Lucka Schovan−
cová z Kyjova. Přivezla šablony
a barvy a děti pod jejím vedením na−
malovaly asi 30 tašek. Průběžně se
secvičovaly divadelní hry, pilovaly

písničky, básničky a tanečky. Tak
jako loni, jsme měli každý den oble−
čení v jiné barvě.
V pátek dopoledne jsme si vyzdo−
bili tělocvičnu a pódium, které nám
zapůjčil obecní úřad. Na akademii
přišly zatančit a zazpívat také děti
z mateřské školky. Byly úžasné, tak
jako i všichni ostatní účinkující. Celý
program moderovaly žákyně deváté
třídy.
Velmi nás potěšil zájem rodičů
i veřejnosti. Opět se vybrala pěkná
částka − celkem 12 121 Kč, přitom
za 10 000 Kč se dá pořídit nová
střecha na celou školní budovu. Pří−
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jemným překvapením byl pro nás dě−
kovný dopis od pana ředitele školy
z naší partnerské školy v Kise,
který přišel v době konání barev−
ného týdne.

Moc děkujeme všem, kteří se do
Barevného týdne pro Afriku zapojili
nebo jakkoliv přispěli a podpořili
žáky naší školy v této úžasné chari−
tativní akci, která nejen pomůže

konkrétní finanční částkou, ale sou−
časně učí zábavnou formou naše děti
nebýt lhostejný k chudobě a těžkým
životním podmínkám, ve kterých žijí
africké děti.

Mgr. Jana Lovečková a Mgr. Hana Straková

Pozdravy a vděčnost
Překlad dopisu ředitele školy z Tanzánie
Drahé dámy a pánové, my učitelé a žáci ze základní
školy v Kise a celá komunita z Kisy jsme moc rádi, že
máme takové přátele v zahraničí.
Drazí bratři, děkujeme Vám mnohokrát za peníze,
za něž jsme zrekonstruovali naše staré třídy, které teď
vypadají jako nové. Bůh Vám za to žehnej!
Bratr Ondřej Horecký, když přijel, tak nám vyprá−
věl, co zamýšlíte s námi a našimi žáky. Také hovořil
o tom, jak jste založili fond, který jste nám poslali.
Jsme vděční za tuto dobrou spolupráci.
Historicky je naše škola jedna z nejstarších škol,
byla vybudována misionáři římsko−katolické církve
v roce 1956 a od té doby nebyla nikdy opravována,
proto Vám moc děkujeme.
Přeji si, abyste nás jednou navštívili a mohli se se−
známit s celou historií naší školy. Zkráceně: máme
8 učitelů − 5 mužů a 3 ženy a 617 žáků. Máme taky
jednoho učitele v mateřské školce, která má 94 dětí.
Doufám, že se brzy uslyšíme.
Váš Usaje Kasitu, ředitel základní školy v Kise
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011
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Hola, hola

školka volá
T
ři roky utekly proklatě rychle
a váš mrňousek brzy udělá
ohromný krok k samostatnosti
a nastoupí do mateřské školky. Do−
sud jste svého drobečka vodili stále
s sebou a teď byste to nejcennější, co
máte, měli svěřit neznámým lidem
a „vrhnout ho mezi vrstevníky do
boje o místo na slunci“. Pokud váhá−
te, zda své dítě umístit do školky, při−
pomeňme si výrok slavného dětského
psychologa profesora Zdeňka Matějč−

ka. Tvrdil, že „…jesle
jsou zařízení pro rodiče,
ale školka je zařízení pro
děti“. Jinými slovy − tří−
leté dítě už kolektiv dětí
potřebuje, aby získávalo nové pod−
něty.
Pro dítě zvyklé na klidné domácí
prostředí a stoprocentní maminčinu
pozornost je nástup do školky bez−
pochyby velkým krokem a stresem.
Rodiče však na tom nejsou o nic lépe

a mohou být nervóznější než jejich
drobeček. Máma s tátou by se také
měli připravit na myšlenku, že na
pár hodin jejich náruč osiří. Naučte
se svému dítěti důvěřovat, že novou
situaci zvládne. Maximálně podpo−
rujte jeho sebevědomí a chvalte je za
každý úspěch. Kdykoliv do školky
odejde bez protestů a nářků, neza−
pomeňte je pomazlit a zdůraznit, jak
je skvělé. Ranní loučení před třídou
moc neprotahujte. Ztěžujete situaci
sobě i svému dítku. Věřte, že jak−
mile se za vámi zaklapnou dveře, mr−
ňousek zralý pro školku zapomene
na stesky, bez problému se začlení
do kolektivu a po mamince či tatín−
kovi ani nevzdechne.
Jsme přijati! Hurá!!!
Pokud na vás vybylo místo ve
školce, máte první důvod k oslavě.
A jestliže se vaše dítě mezi kama−
rády těší a s úsměvem od ucha
k uchu vám každé ráno zamává, pak
máte druhý důvod k oslavě.
Včasný trénink!
Podstatné je vaši holčičku či chla−
pečka s dostatečným předstihem
motivovat, aby se mohli těšit na nové
přátele, zážitky, dovednosti a neokou−
kané hračky. Mluvte s nimi o tom,
jaké to je ve školce a co paní učitelky
s dětmi podnikají. Pokud chcete pod−
pořit jeho sebevědomí zdůrazněte, že
věříte, že svou nejistotu překoná. Ob−
líbený plyšák nebo autíčko v drobeč−
kově ruce strach z odloučení může
zmírnit. Neustupujte slzičkám.
Jakmile se rozhodnete dítě do
třídy přivést, neodvádějte je zase zpět
domů. Tím jen prodlužujete adaptaci
dítěte na novou situaci. A především −
dítě školkou nestrašte. Mělo by tam
přece chodit rádo a ne za trest. Přijď−
te za námi, moc se na vás těšíme.
Eva Flajzarová,
vedoucí učitelka MŠ U Jezérka
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Výstavba

Investiční

výstavba v obci

Kompostárna 2011
Práce na kompostárně v areálu
sběrného dvora byly zahájeny. Chy−
bějící zemina byla navezena, pláň
byla zahutněna.
Další stavební aktivity byly zasta−
veny v důsledku špatného počasí.
Etapa nákupu technologického vy−
bavení kompostárny se nachází ve
fázi výběrového řízení ze strany
SFŽP.

Výstavba mostu
Přemostění „Hadačova járku“ má
již své řešení. Po rozebrání mostu
a dlouhé časové odmlce byly ko−
nečně zahájeny stavební práce.
Na základové spáře byla založena
betonová deska, provedeno armo−
vání, bednění a betonáž svislých
stěn.
Práce pokračují dle nového har−
monogramu a měly by být ukončeny

současně se završením
druhé etapy rekonst−
rukce silnice (od ulice
Rohatecká po Revír),
tedy do 30. září 2011.
Souběžně s opravou
vozovky v ulici Vítězná
probíhá rekonstrukce
smíšeného chodníku
s cyklostezkou na Ba−
ťovku. Práce provádí firma Swie−
telsky, s. r. o., která zahajuje
i práce na vybudování odstavných
stání a nájezdů. Na tyto stavby
navazuje firma Strabag, a. s., která
vybuduje v této ulici od kostela po
zastávku U Cihelny nový chodník,
splňující požadavky pro pohyb zra−
kově a pohybově hendikepovaných
občanů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Krojovaná publikace

již v prodeji
Na obecním úřadě je možnost
zakoupení jedinečné krojované
publikace nafocené světoznámým
fotografem Vladimírem Židlic−
kým s názvem „KYJOVSKO −
Lidé – kroje – tradice“. Kniha má
rozměr 24x30 cm, skládá se ze
400 stran a je zde zastoupeno
42 vesnic a měst kyjovského
Slovácka. Ratíškovice v ní mají
11 stránek s šedesáti krojova−
nými fotografiemi.
Jedná se o výjimečnou publi−
kaci, která svým rozsahem a po−
čtem fotografií nemá v tuzemsku
konkurenci. Kniha je též vhodná
jako dárek pro své blízké nebo
známé rodáky žijící v zahraničí
a může být hodnotným dárkem
k narozeninám nebo vánocům.
Počet kusů k prodeji je omezen,
cena knihy činí 880 Kč. Knihu lze
zakoupit na sekretariátu obec−
ního úřadu a v kanceláři Osvě−
tové besedy, vždy v pracovní době.
Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011
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Mykologie

J

Mykologická generalita

v Ratíškovicích

ako aperitiv před setkáním čes−
kých, moravských a slovenských
mykologů, uskutečněného 17.−19.
6. 2011 v Lednici na Moravě, si vý−
znamní představitelé České myko−
logické společnosti dopřáli návštěvu
Ratíškovic. Mimo jiné i s nadějí, že
by mohla ještě růst velmi vzácná
a tajemná bílá jarní muchomůrka.
Toto přání bylo splněno i díky zku−
šenostem místních houbařských nad−
šenců, a proto také předseda ČMS

Ing. Jaroslav Landa, jednatel společ−
nosti JUDr. Aleš Vít, mykoikonograf
(fotograf a malíř) Antonín Bielich
i ramariolog (znalec rodu ramaria −
kuřátka) a kuchař specialista Old−
řich Jindřich mohli tuto zvláštnost
dokumentovat. Vědecký tajemník
společnosti RNDr. Jan Borovička,
PhD, ji studoval a početné vzorky si
odvezl o týden dřív.
Domácím se povedl dokonalý
„majstrštryk“, když se podařilo na−

jít i další zvláštnost, a to Xero−
comus armeniacus var. luteolus
čili žlutavou formu hřibu me−
ruňkového a k tomu ještě pro
porovnání „obyčejnější“ hřib
meruňkový. Pro upřesnění − bílá
jarní muchomůrka a žlutavá
forma hřibu meruňkového byl
popsány v ČR pouze z okolí
Ratíškovic!
Část těchto nálezů se pak ocitla
i v Lednici na Moravě, kde patřila
k nejvíce fotografovaným houbám
a konkurovala i velmi vzácné trep−
kovitce šafránové. Ta byla dosud na−
lezená v ČR jen v Podyjí – přírodní
rezervace Ranšpurk a Cahnov a v Bo−
řím lese u Břeclavi.
Shodou okolností při přípravě na
neuskutečněný slavnostní průvod
(houbaři chtěli jít v nových poloko−
šilích a s košíky hub) byly dvě plod−
nice trepkovitky šafránové nalezeny
v Rúdníčku, jak potvrdili odborníci
z Moravského muzea. Takže Ratíš−
kovice jsou zase na mykologické
mapě a nejen to. Přerovský Jirka
Polčák ji graficky zpracovává, aby
se mohla natisknout na přítisk
korespondenčního lístku k letošní
XXXI. výstavě hub. Tato výstava
bude na hasičské zbrojnici ve dnech
24.−26. září a jejím mottem (námě−
tem) bude přísloví ze XIV. století,
z doby Karla IV: „Ktož nemá peněz,
húby jez“. Takže na všechny, co ne−
mají peněz nebo si to alespoň myslí,
se těší
Václav Koplík, prezident MK Ratíškovice

Zleva – Ladislav Špeta, Jaroslav Landa, Václav Koplík,
Antonín Bielich, Aleš Vít a Oldřich Jindřich.

Burza slováckého
oblečení a obuvi
Jednota Orel Ratíškovice po−
řádá Burzu slováckého oble−
čení a obutí pro děti i dospělé
v budově Orla na Zelnicách:
Sobota 10. 9. 2011
od 14.00 do 19.00 hodin
Neděle 11. 9. 2011
od 14.00 do 19.00 hodin
Příjem věcí na burzu bude v pá−
tek 9. 9. 2011 od 15.00 do 18.00
hodin a v sobotu od 10.00 do 12.00
hodin.
Informace o burze podá
Terezie Pištěková,
telefon 518 367 812,
mobil 605 840 381.
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Skauti

V plášti Harryho Potra
a klobouku Mafie

D

ostavte se prosím 10. 7. 2011
v 8:15 na nástupiště 9 a 3/4!
Tak zněla poslední věta dopisu,
který byl rozeslán účastníkům tá−
bora ještě před jeho začátkem. A tak
jsme se v neděli ráno všichni sešli
u skautské klubovny, odkud jsme vy−
jeli směr Škola čar a kouzel Nová
Ves.
Autobus nás vysadil v Oslavanech,
kde na nás čekali vedoucí, a odtud
jsme šli pěšky na tábořiště. Letošní
tábor byl oproti minulým trochu jiný,
a to v tom, že byl rozdělen na dvě
části − na mladší, kteří měli jako ce−
lotáborovou hru Harry Potter, a star−
ší, kteří pracovali celý tábor v uta−
jení jako Mafie.
Hned v neděli večer se uskuteč−
nil zahajovací ceremoniál, při kte−
rém byli mladší rozděleni do čtyř
kouzelnických kolejí, ve kterých
se pak už spolupracovalo po celou
dobu tábora. V prvním týdnu nás
čekaly etapové hry, první výtisk
táborových novin, táborák, koupání
v řece, bazén, noční hra, promítání −
jak jinak než Harryho Pottera −
a taky výprava do Ivančic k srdci
Evropy.
Na výpravu jsme vyrazili ve čtvr−
tek odpoledne autobusem z Nové Vsi.
V Ivančicích jsme se byli podívat na
rozhlednu a pak jsme vyrazili na asi
tříkilometrovou cestu k srdci Ev−
ropy. U srdce jsme měli zarezervo−
vanou klubovnu, ve které jsme
spali. V pátek ráno nás čekala cesta
z Ivančic do Moravských Bránic
a odtud pak autobusem zpátky do
Nové Vsi na tábor. Večer už jsme si
jenom zazpívali a šli spát.
Den před návštěvami proběhlo
praní, úklid, ale taky další hry a tá−
borák. A pak už přišla neděle −
dlouho očekávaný den návštěv,
který si každý z nás − doufám − pat−
řičně užil, večer se hrál famfrpál.
Famfrpál byla hra, kterou jsme hrá−
vali skoro každý večer. Je to něco
jako vybíjená, ale s upravenými pra−
vidly.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011
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Hned začátkem druhého týdne jsme byli na výpravě
na Veveří, kde se skládaly sliby, po noci na hradě šli
malí zpátky do tábora a starší pokračovali na trojdenní
výpravu, při které navštívili lanové centrum v Brně.
V druhém týdnu se hrály ještě etapové hry, souboje ko−
lejí, byla mafiánská svatba, dražba, bazén − a to už se
pomalu blížil konec tábora. V sobotu proběhlo vyhodno−
cení celotáborové hry a kolej s nejlepšími výsledky si
odnesla kouzelnický pohár. V neděli už se zbývalo je−
nom sbalit, uklidit tábor a počkat na autobus, který nás
odvezl zpátky ke skautské klubovně, kde už na nás če−
kali netrpěliví rodiče.
Závěrem už bych snad jen poděkovala všem, kteří se
na táboře jakýmkoliv způsobem podíleli, a doufám, že
i příští tábor bude alespoň stejně podařený jako ten le−
tošní.
Více fotek je na: www.junak−ratiskovice.cz

Rodinný tábor
Letos již pošesté!

Zapsala Eliška „Ela“ Příkaská, rádkyně oddílu Squaw

K moři? Na kolech!
...aj tak sa dá trávit dovolená. Kdybyste nevěděli,
tak na kole z Ratíškovic k moři sa dá dojet za 5 dní.
Palis

Více informací na stránkách

www.junak−ratiskovice.cz
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L

etošní, již 6. ročník rodinného tábora proběhl první
prázdninový týden v Nové Vsi za rekordní účasti
(45 účastníků) a po loňských dobrých zkušenostech
se opět nesl ve vojenském duchu – jak jeho název již
sám napovídá: S.V.A.T. („skautský výcvikový armádní
tábor“).
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2011

Informace

Změny v důchodovém pojištění
od 30. září 2011

Tzv. „malá důchodová reforma“
4. díl
řestože jsem v minulém článku při−
slíbila, že bych následující pokra−
čování o důchodech ráda věnovala
problematice invalidních důchodů, pře−
sto jsem nucena se k tomuto tématu
vrátit až v příštím článku. Důvodem je
kvapem se blížící připravovaná a novi−
náři nazývaná „malá důchodová refor−
ma“, která by měla vstoupit v platnost
od 30. září 2011. Vzhledem k tomu, že
prázdniny uběhnou velmi rychle, roz−
hodla jsem se Vám zprostředkovat as−
poň několik základních informací týka−
jících se změn v důchodech.
Již v předešlém článku jsem se zmí−
nila o nálezu Ústavního soudu č. 135/
/2010 Sb. zrušující ustanovení § 15 zá−
kona č. 155/1995 Sb. o důchodovém po−
jištění, který v podstatě celou tuto řadu
změn v důchodové problematice spus−
til. Z důvodu nedostatku místa zde ne−
můžu uvést podrobné informace o všech
změnách, která důchodová reforma při−
náší, ale ráda bych Vám zprostředko−
vala aspoň ty nejdůležitější z nich.
V předešlém článku jsem uvedla ori−
entační tabulku, podle které by se výše
vypočteného důchodu měla lišit při apli−
kaci nálezu Ústavního soudu pouze
v desetikorunách, pokud se nejedná
o důchod předčasný starobní. U těchto
důchodů totiž budou podle nové právní
úpravy podmínky jiné.
Pokud jsme však měli možnost na
internetových stránkách MPSV zjis−
tit při orientačním výpočtu důchodu
(pozn. na internetové adrese: http://
www.mpsv.cz/cs/2435 − důchodová kal−
kulačka platná pro rok 2011) by měl
rozdíl na výši důchodu být zhruba do
150 Kč za každý rok od roku 2011 do
roku 2014.
z V prvé řadě návrh zákona obsahuje
řešení již zmíněného nálezu Ústav−
ního soudu. Jeho podstatou je úprava
redukčních hranic osobního vyměřo−
vacího základu (OVZ = hrubé mzdy
zvýšené přepočítacími koeficienty pro
jednotlivé roky) pro stanovení výše vý−
počtového základu (VZ − po redukci je
z něj stanovena částka, ze které je
podle počtu odpracovaných let stano−
vena procentní výměra důchodu). Jak
je zmíněno výše, každoročně od letoš−
ního roku až do roku 2014 se budou

P
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výpočtové parametry pozvolna měnit
a budou se přibližovat k právní úpra−
vě, která bude platná od roku 2015.
Občanů s velmi nízkými příjmy (po−
kud tyto příjmy přepočítané koefici−
enty nedosáhnou hranice 11 000 Kč
měsíčně) se tato úprava nedotkne vů−
bec, ale doplatí na ni, bohužel, osoby
s příjmy středními.
Zvyšování důchodového věku. Je jed−
nou z nejvíce diskutovaných změn,
i když jde o změnu, která se nepro−
jeví hned, ale spíš ve vzdálenější
budoucnosti. Jde o postupný posun
důchodového věku u pojištěnců naro−
zených do roku 1976 až na 67 let, ale
i poté se bude dále posouvat, jen dů−
chodový věk již bude stejný jak pro
muže, tak i pro ženy bez ohledu na
počet vychovaných dětí.
Změna základní výměry důchodu.
Tato již nebude stanovena nařízením
vlády, ale pouze vyhláškou Minister−
stva práce a sociálních věcí a bude se
automaticky měnit s výší průměrné
mzdy. Částka bude činit 9 % z prů−
měrné mzdy (průměrná mzda pro rok
2011 24 740 Kč a z ní 9 % je 2 227 Kč,
současná výše základní výměry je
2 230 Kč). Výše procentní výměry
bude zaokrouhlována na celé deseti−
koruny směrem nahoru.
Zavedení dalšího pásma snížení pro−
centní výměry u předčasných starob−
ních důchodů. Mění se výše krácení
v případě odchodu do předčasného sta−
rob. důchodu o určitý počet dnů takto:
− 0,9 % výpočtového základu za obdo−
bí prvních 360 kalendářních dnů
− 1,2 % výpočtového základu za
období od 361 do 720 kalendář−
ních dnů
− 1,5 % výpočtového základu za obdo−
bí od 721 a více kalendářních dnů
Zkrácení období pro možnost obnovy
nároku na vdovský nebo vdovecký
důchod. Podle navrhované právní
úpravy dochází k výraznému zkrá−
cení doby stanovené pro opětovný
vznik nároku na tento druh pozůsta−
lostního důchodu ze současných pěti
let na pouhé dva roky. Změna se však
bude dotýkat nároků vzniklých až po
datu 31. prosince 2011 (tedy k úmrtí
osoby musí dojít až po tomto datu, na
dříve vzniklé nároky se vztahují pů−
vodní předpisy).

z Zrušení poskytování jednorázové
částky při sňatku vdovy nebo vdovce.
Vdovy a vdovci již nebudou moci požá−
dat o jednorázovou výplatu 12 měsíč−
ních splátek vdovského či vdoveckého
důchodu, na jejichž výplatu byl nárok
v případě uzavření nového manželství.
z Prodloužení rozhodného období. Dal−
ším poměrně častým dotazem žada−
tele o důchod je informace o počtu let,
ze kterých se při výpočtu výše penze
bude vycházet. Do roku 1995 byla výše
důchodu stanovena z výdělků za posled−
ních deseti let před přiznáním důcho−
du, ze kterých se vybralo vždy pět let
nejvýhodnějších. V současné době je
rozhodné období (RO = výdělkově hod−
nocené období) pro výpočet výše dů−
chodu vzato od roku 1986 a postupně
se zvyšuje až na 30 let, tedy do roku
2015 včetně. Pak se teprve projeví nyní
navržená změna, kdy se bude důchod
výdělkově počítat ze všech let od věku
18 let až po poslední rok před přizná−
ním důchodu. Jak je patrné z návrhu,
bude se jednat v budoucnu o výpočet
důchodu z celoživotních příjmů.
z Možnost odchodu do předčasného sta−
robního důchodu až o 5 let dříve. Vy−
užít této možnosti mohou občané
v případě, že je jim více než 63 let,
ale není možné odejít do důchodu před
60. rokem věku. Například důcho−
dový věk je 63 let a 8 měsíců, mož−
nost jít do penze je nejdřív o 3 roky
a 8 měsíců anebo je−li důchodový věk
64 let a 9 měsíců, může se žadatel roz−
hodnout odejít do penze až o 4 roky
a 9 měsíců dříve, než má nárok na
řádný starobní důchod. Vzhledem
k tomu, že dneska odcházejí občané
do důchodu o 3 roky dříve a důchod
je krácen zhruba od 1 800 Kč do
2 300 Kč, domnívám se, že by se žada−
telům o předčasný starobní důchod tr−
valé krácení penze až kolem 4 000 Kč
měsíčně zdálo příliš vysoké.
z Všechny uváděné změny se budou
týkat důchodů s datem přiznání
30. září 2011 a později. To znamená,
že se nemohou v žádném případě do−
tknout důchodů přiznaných od dřívěj−
šího data, tedy důchodů v současné
době již vyplácených nebo přiznaných
do tohoto data, což patří mezi velmi
časté dotazy klientů.
Připravila Bc. Ludmila Bábíková
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Fotbal

Slavia ovládla

Voříškův memoriál

Martin Valášek, Jiří Voříšek a Lucie Voříšková −Valášková

F

anoušci slavného pražského cel−
ku se nemusí o budoucnost mi−
lovaného klubu bát. Zatímco prv−
ní mužstvo fotbalové Slavie skončilo
v poslední ligové sezoně ve středu ta−
bulky, mládežnické týmy sešívaných
patří v České republice mezi nej−
lepší, což potvrdil i sedmý ročník
Memoriálu Ondřeje Voříška. Mladí
dorostenci Slavie Praha triumfovali
v Ratíškovicích po pěti letech, ve fi−
nále uznávaného dorosteneckého
turnaje přehráli slovenskou Žilinu
2:0. Třetí skončila na Hodonínsku
Sigma Olomouc.
Slavia ovládla turnaj suverénním
způsobem. „Mám radost z každého
gólu, z každé povedené akce. Když to
navíc skončí vítězstvím, tak o to je
to lepší,“ pravil kouč Slavie Petr
Karoch.
Bratra známého televizního spo−
lukomentátora těšila hlavně kvalita
soupeřů. „Jsem rád, že jsme během
dvou dní potkali pět těžkých týmů.
Kvůli reorganizaci dorosteneckých
soutěží budeme totiž hrávat pouze
s mančafty z Čech,“ uvedl Karoch.
Jeho svěřenci klopýtli ve dvouden−
ním klání pouze jednou. Slavia ztra−
tila ve skupině body jen s Nitrou.
Bezbranková remíza však posunula
do vyřazovacích bojů oba týmy.
Ve skupině A skončilo pět zápasů
výsledkem 1:0. Z prvního místa šla
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do semifinále Žilina, druhá byla ve
vyrovnané skupině Olomouc, která
porazila nejtěsnějším rozdílem
Spartu i Slovácko.
Semifinálové duely nečekaně
přinesly jednoznačné výhry Slavie
a Žiliny. Mladí šošoni si bez větších
problémů poradili s Nitrou 3:0.
V souběžně hraném duelu pražský
tým deklasoval Olomouc 6:1.
Sigma si spravila chuť v zápase
o třetí místo. Souboj o bronz sice
skončil remízou 1:1, ale v penaltové
loterii měli více štěstí mladí Hanáci,
kteří porazili Nitru 6:5. „Penalty jsem
neprožíval. Není to přece mistrovství
světa,“ culil se kouč Sigmy Michal
Coufal. Toho mrzela hlavně semifi−
nálová porážka se Slavií. „Trochu
nás rozebrala. Hořkost z těžké semi−
finálové porážky v nás určitě je,“ řekl
Coufal. Jinak byl kouč Hanáků spo−
kojený. „Turnaj byl velmi dobře při−
pravený. Pořadatelům jsem poděko−
val. Utkali jsme se s vynikajícími
soupeři. Konfrontace nejlepších čes−
kých a slovenských týmů nám roz−
hodně prospěla,“ konstatoval Coufal.
I finále přineslo zajímavý mládež−
nický fotbal. Slavia díky přesnosti
v koncovce vyhrála nad slovenským
týmem 2:0 a připsala si na memori−
álu druhý triumf. Další pražský ce−
lek, AC Sparta, skončil až sedmý. Po−
slední osmá příčka zbyla na Trenčín.

Moravské celky si to roz−
daly v boji o páté místo. Brno
hlavně díky precizně zahra−
nému rohovému kopu skon−
čilo o příčku výš než Slovác−
ko. „Kluky mám teprve dva
týdny. Byl to pro nás první
těžký a poznávací test. Nara−
zili jsme na silná mužstva.
Turnaj nám ukázal spoustu
nedostatků a slabin. Musíme ještě
tvrdě pracovat na tom, abychom se
na soupeře dotáhli,“ uvedl kouč Slo−
vácka Miroslav Hlahůlek. Ten měl
v Ratíškovicích k dispozici i nadané
hráče z Hodonínska. „Na podrobné
hodnocení je ještě brzy, ale s Micha−
lem Petruchou a Ondřejem Skočíkem
počítáme,“ uvedl Hlahůlek. Jen pro
doplnění, Petrucha je odchovanec
Vacenovic, dubňanský Skočík zase
hrával v RSM Hodonín.
Bývalý ligový fotbalista si doros−
tenecký turnaj pochvaluje. „U mlá−
deže pracuji jedenáctým rokem.
Každý rok se v Ratíškovicích před−
staví kvalitní týmy. Na memoriálu
hráli kluci, kteří už nastupují v lize.
Třeba Michal Trávník hrál před mě−
sícem na mistrovstí světa,“ upozor−
nil Hlahůlek. „Byla by obrovská ško−
da, kdybychom o tak kvalitní turnaj
přišli,“ doplnil. „Když mluvím s lidmi
kolem fotbalu, tak všichni do Ratíš−
kovic rádi jezdí. Doufám, že se tam
budeme potkávat ještě další roky,“
dodal Hlahůlek.
Sedmého ročníku populárního
mládežnického turnaje se zúčast−
nili hráči ročníku 1996. Stejně jako
v předchozích letech se hrálo na obou
hřištích. Na Slovácko zavítalo i ně−
kolik známých tváří. Diváci mohli
na tribuně potkat bývalého hráče
Sparty a Slavie Josefa Pešiceho nebo
známého slovenského fotbalistu Vla−
dimíra Leitnera.
Ceny předávali předseda ratíško−
vického Baníku Petr Příkaský spo−
lečně s Lucií Voříškovou – Valáško−
vou, sestrou tragicky zemřelého
fotbalisty, a ligovým hráčem Slo−
vácka Michalem Kordulou.
„Opět se musím opakovat, ale jsem
rád, že se na syna ani po sedmi le−
tech nezapomnělo a že Slovácko při−
pravilo společně s Baníkem další
ročník. Diváci viděli spoustu zajíma−
vých zápasů a budoucích ligových
fotbalistů,“ pronesl Voříškův otec
Jiří.
Libor Kopl
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Béčko Baníku postoupilo

do okresního přeboru
K
onec dobrý, všechno dobré a na
všechno špatné rychle zapo−
mněli. Béčko Ratíškovic po
dvou letech znovu postoupilo do vyšší
soutěže. V sezoně 2008/2009 ovládla
nově vzniklá rezerva Baníku nejniž−
ší fotbalovou soutěž Hodonínska, le−
tos stejný tým triumfoval i ve třetí
třídě.
„Každý postup je
úspěch. Jsem pře−
svědčený o tom, že
když se někomu
podaří nějakou
soutěž vyhrát, tak
to něco znamená.
Jsem moc rád, že
se nám to poda−
řilo,“ uvedl tre−
nér ratíškovické−
ho béčka Zdeněk
Blaha.
Letošní ročník třetí třídy sku−
piny B ovládly rezervy. První skon−
čilo béčko Ratíškovic, druhý byl zá−
ložní tým Vracova. Nikdo jiný neměl
letos šanci. „Dobrá mužstva měly
i Kozojídky, KEN Veselí nebo Lipov.
My i Vracov jsme však mohli využí−
vat hráčů prvního mužstva. Když za
nás nastoupilo několik hráčů áčka,
muselo se to na našem výkonu pro−
jevit,“ řekl Blaha. Jeho tým spoléhal
hlavně v podzimní části sezony na
výbornou defenzivu. Baník na rozdíl
od Vracova soupeře střelecky neničil.
Nejvyšší výhra Ratíškovic se zro−
dila v desátém kole, kdy doma Ba−
ník deklasoval rezervu Velké nad
Veličkou 6:1. Druhý Vracov dokázal
vyhrát hned třikrát vyšším rozdílem,
Novou Lhotu sedmnáctého dubna
potupil patnácti brankami. „Po tom
výsledku mně trochu zatrnulo,“ us−
mívá se Blaha.
Béčko Baníku se s Vracovem pře−
tahovalo téměř až do posledního
kola. „Soutěž byla dlouhá. Navíc
jsme měli těžkého soupeře, se kterým
jsme o postup bojovali až do konce,“
pravil Blaha. Podle něj rozhodly
o celkovém vítězi vzájemné duely
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obou favoritů. „S Vracovem jsme
uhráli čtyři body. Po podzimní re−
míze jsem začal věřit, že postup
zvládneme,“ pronesl Blaha. „Rozhodl
domácí zápas s Vracovem, kdy jsme
utkání za nepříznivého stavu 0:2 oto−
čili na 4:2. To byl nejdůležitější mo−
ment sezony,“ míní opora Baníku
Petr Koplík. Ten
se do mateřského
klubu vrátil z Ježo−
va, kde na podzim
hostoval. „Chtěl
jsem pomoct béčku
k postupu. Můj cíl
se splnil, proto
jsem spokojený,“
uvedl Koplík.
Ratíškovice
i Vracov však pou−
ze nevyhrávaly.
Bez hráčů prvního
mužstva se oba týmy trápily. I proto
nebyla nouze o překvapivé výsled−
ky. Ratíškovice doma klopýtly se
Sudoměřicemi nebo Moravským Pís−
kem, Vracov zase zaváhal v Petrově
nebo Tasově, kde hraje své domácí
zápasy rezerva Hroznové Lhoty. „Je
obrovsky těžké odehrát soutěž bez
porážky. I mužstvo takových kvalit

a s takovými hráči, jako měl Vra−
cov, ztratilo body,“ řekl Blaha. „Dů−
ležité byly i zápasy, ve kterých jsme
nastoupili bez posil. Třeba zápas
v Petrově jsme zvládli hlavně díky
bojovnosti,“ doplnil Koplík. „V těž−
kých zápasech jsme se semkli. Dali
jsme do toho srdce,“ dodal.
Mezi hlavní postavy ratíškovic−
kého béčka patřily brankář Miroslav
Foltýn, kapitán Martin Dekař, zku−
šený záložník Peter Kováč, univer−
zál Petr Koplík a útočník Radim
Kopl. „Žádné hráče bych nevyzdvi−
hoval. Je to úspěch celého kolekti−
vu,“ říká trenér vítězného mužstva.
Ratíškovice zakončily úspěšné jarní
tažení třetí třídou v neděli v Sucho−
vě. Baník porazil poslední tým sou−
těže 5:1 a zajistil si postup do okres−
ního přeboru. „Byl to podobný zápas
jako ve Svatobořicích, kam přijel
Radějov v deseti. Jedenáctý hráč
Suchova nastoupil až v desáté mi−
nutě. Domácí ale byli odevzdaní.
Mohli jsme vyhrát mnohem vyšším
rozdílem,“ pravil Koplík.
Ten si na podzim zahraje se
svými spoluhráči okresní přebor.
„Každá vyšší soutěž je kvalitnější
a na hráče má větší nároky. Ne−
chceme hrát v okresním přeboru pod−
řadnou roli,“ řekl Blaha. Pokud
zůstane úspěšný trenér u béčka Ba−
níku i v příští sezoně, dá šanci i ta−
lentovaným dorostencům. „Na to by
mělo béčko sloužit. Z dorostu vy−
chází osm kluků. Budu moc rád,
když se aspoň polovina z nich za−
řadí do kádru,“ uzavřel Blaha.
Libor Kopl

Změny na trenérských postech

B

éčko Ratíškovic dovedl v posled−
ní sezoně do okresního přeboru,
letos ho čeká náročnějších prá−
ce. Kouč rezervy Baníku Zdeněk
Blaha kývl na nabídku vedení klubu
a v příští sezoně povede v první
A třídě první tým. „Dlouho jsem nad
tím uvažoval. Nakonec jsem ale funk−
ci přijal. Chci zlepšit herní projev
mužstva a samozřejmě dostat Baník
do vyšších pater tabulky. Nikoho ne−
může bavit hrát pořád o záchranu,“
řekl Blaha. Sekretář Ratíškovic a člen
výkonného výboru FK Baník nahra−
dil na lavičce Pavla Vaculu, který
těsně před koncem loňského ročníku

na svoji funkci rezignoval. Béčko po−
vede v okresnínm přeboru Richard
Dobeš. Bývalý hráč Baníku a Milo−
tic vedl v minulých sezonách ženy
druholigového Nesytu Hodonín.
Kádry obou týmů mnoho změn
nedoznaly. Kariéru ukončil Zdeněk
Petrů, o dorostence Lukáše Koplíka
a Jakuba Bábíčka má zájem RSM Ho−
donín. Do Kyjova se vrátil Lukáš Mo−
žíš. Mezi staronové tváře patří Michal
Voříšek, který se do Baníku vrátil
z Vacenovic. Hostování skončilo ve
Vracově i Tomáši Voříškovi. O dalších
hráčích se v době uzávěrky Zvonu
teprve jednalo.
Libor Kopl
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Fotbalový turnaj dorostenců

ovládly domácí Ratíškovice
M

ládežnický turnaj,
který se v sobotu
uskutečnil k příleži−
tosti oslav 870 let od za−
ložení obce Ratíškovice,
vyhráli domácí dorosten−
ci. Svěřenci kouče Karla
Stoklásky si v základní
skupině poradili s Vace−
novicemi a Svatobořice−
mi, ve finále pak otočili
duel s Kyjovem. Po výhře
3:1 se mohli radovat ze
zaslouženého triumfu.
Bronzovou příčku obsadili
hráči Milotic, kteří v ut−
kání o třetí místo zdolali
sousední Vacenovice 4:2.
Na turnaji se předsta−
vilo šest okresních týmů.
Horní řada zleva: Dominik Vašek, Viktor Kačer (vedoucí mužstva), Tomáš Koneček, Roman Opluštil,
Skupinu A vyhrály bez Tomáš Koplík, Petr Kordula, Jiří Šťastný, Jiří Imrich, Marek Vacenovský, Jakub Bábíček, Karel Sto−
kláska (trenér). Dolní řada zleva: Petr Krist, Viktor Šimek, Jiří Kačer, Dalibor Voříšek, Lukáš Stokláska,
ztráty bodu favorizované Tomáš Vacenovský.
Ratíškovice, které potvr−
dily proti týmům z nižších soutěží, jsme si zasloužili,“ uvedl kouč Ba− projevilo právě proti Ratíškovicím,
Vacenovicím a Svatobořicím, roli fa− níku Karel Stokláska. Byl to právě kteří měli v týmu starší kluky,“ pro−
vorita a po výhrách 3:2 a 4:1 postou− on, kdo přišel s nápadem uspořádat nesl Gajdošík.
pily do finále. Ve skupině B trium− v Ratíškovicích dorostenecký turnaj.
Třetí skončily v Ratíškovicích Mi−
foval Kyjov, který nejprve remizoval „Po dlouhé době se u nás konal ně− lotice. Agro zakončilo skvělou sezo−
s Mutěnicemi 1:1 a následně si po− jaký turnaj. Musím poděkovat všem, nu, ve které vyhrálo okresní přebor,
radil s Miloticemi. Agro skončilo díky kteří nám pomohli. Jsme spokojení. výhrou nad Mogulem. „Turnaj jsme
těsné výhře nad vinaři druhé.
Pro nás i pro kluky je to krásné za− brali jako zpestření přípravy a roz−
Finálový souboj nabídl zajímavý končení sezony,“ pravil Stokláska, lučku s hráči ročníku 1992. V kon−
fotbal. Od úvodního hvizdu měli více který se rozloučil s hráči ročníku kurenci Mutěnic, Kyjova nebo Ratíš−
navrch domácí, ale šance Babíčka 1992. „V týmu jsme měli několik ši− kovic, které jsou o třídu výš, musíme
zůstaly nevyužity. Do vedení se tak kovných kluků, se kterými se dobře být se třetím místem spokojení“ uvedl
překvapivě dostal Kyjov, rychlý spolupracovalo. Doufám, že to neza− kapitán Milotic Petr Holub.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
brejk zakončil Tomáš Čada. Baník balí a že budou pokračovat mezi
domácí útočník Jakub Bábíček. Cenu
měl i nadále převahu, ale další šance muži,“ přál si Stokláska.
Jeho protějšek, Petr Gajdošík, si pro nejlepšího hráče obdržel mutě−
Bábíčka zmařil kyjovský gólman.
Mladíci z Ratíškovice se branky do− druhého místa vážil, neboť do Ra− nický Tomáš Závorka. Nejlepším
čkali až na začátku druhé půle. Vy− tíškovic přivezl hodně mladý výběr. brankářem byl zvolen Pavel Merkl.
rovnání zařídil Viktor Šimek. Obrat „Mladí kluci se neztratili a proti Ten hájil branku Vacenovic. Ceny
dokonal po rohu Bábíčka hlavičku− starší hráčům odehráli kvalitní zá− a poháry předali starosta Ratíško−
pasy,“ pochválil svěřence kyjovský vic Josef Uhlík, předseda OSF
jící Tomáš Vacenovský.
Výhru domácího týmu pečetil ka− kouč, který bral porážku s Ratíško− Hodonín Petr Kotásek a člen výkon−
nonýr Bábíček. „Kluci se po špatném vicemi s nadhledem. „Domácí vy− ného výboru FK Baník Zbyněk Poli−
úvodu probrali a proti Kyjovu před− hráli zaslouženě. My jsme dali šanci šenský.
Libor Kopl
vedli velmi dobrý výkon. Vítězství hráčům ročníku 1995 a 1996, což se
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