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álo uvěřitelné se stalo skut−
kem: skutečně po 5 měsících
uzavírky ulice Vítězná byla
tato komunikace II. třídy znovu−
uvedena do provozu. Původní silniční
těleso bylo odstraněno až na pláň,
poté byly položeny vrstvy štěrkodrti,
obruby, přídlažby a vrstvy asfaltů.
Zapeklitým dobrodružstvím se
stala stavba mostu přes Ratíško−
vický potok. Tekuté písky v úrovni
základové spáry přinutily projek−
tanty k novému návrhu založení

stavby pomocí železných štětovnic –
larsenů. Důsledkem tohoto nepláno−
vaného a komplikovanějšího zaklá−
dání bylo zpoždění rekonstrukce
mostu, což znamenalo, že 1. etapa
výstavby průtahu obcí, která zahr−
novala úsek od milotického železnič−
ního přejezdu po ulici Rohatecká, se
zkrátila a končila po ulici Dubňan−
ská. I přes zpoždění stavby mostu byl
konečný termín předání celého díla
komunikace, tj. 30. 9. 2011, dodržen.
Pokračování na straně 5
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Obec

z souhlasí s uzavře−
ním dodatku ke
smlouvě o provozu
šlapacích drezín
s firmou AWT, a.s.,
z souhlasí s nákupem
4 pozemků o celko−
vé výměře 118 m2
v lokalitě Slavín,
z se seznámila se sta−
vebními změnami při stavbě od−
stavných stání a nájezdech v ulici
Vítězná,
z rozhodla o rekonstrukci schodiště
v krytém plaveckém bazénu,
z souhlasí se spolufinancováním in−
vestiční akce „Rekonstrukce škvá−
rového fotbalového hřiště“ v roce
2012,
z souhlasí se zřízením a provozová−
ním kabelu společnosti Telefo−
nica O2 Czech Republic, a.s., na
pozemku obce.

Rada obce...
Rada obce č. 20 ze dne 9. 8. 2011
Rada obce
z souhlasí s podáním žádosti o do−
taci na rekonstrukci 2. NP staré
školy u drogerie z programu Lea−
der+,
z rozhodla o vyřazení HIM a DHIM
dle přiloženého seznamu,
z rozhodla o uzavření nájemní smlou−
vy s novým nájemníkem na byto−
vém domě č.p. 101 v ulici Ulička,
z projednala program VI. zasedání
zastupitelstva obce,
z rozhodla o rekonstrukci kazeto−
vého stropu v krytém plaveckém
bazénu včetně nástřiku,
z odsouhlasila grafické a barevné
řešení úpravy fasády krytého pla−
veckého bazénu,
z souhlasí s cenovou nabídkou firmy
SURGEO na provedení hydro−
geologického průzkumu podloží
v lokalitě Rubanice,
z jmenovala komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek
v rámci výběrového řízení na
„Strojní a technické vybavení za−
řízení biologického zpracování
bioodpadu a sběrného dvora od−
padů Ratíškovice“,
z projednala program prací obecní
pracovní čety,
z souhlasí s podáním žádosti o do−
taci z JMK na rekonstrukci ply−
nové kotelny MŠ v ulici Múdrá,
z se seznámila s cenovou nabídkou
firmy SKANSKA, a.s., na dobudo−
vání plochy autobusové zastávky
U Lipy na Baťovce.
Rada obce č. 21 ze dne 23. 8. 2011
Rada obce
z rozhodla o nákupu audiopře−
hrávače do obřadní síně obecního
úřadu,
z postoupila žádost občanů o uza−
vření ulice Ulička pro motorová
vozidla k vyjádření stavební ko−
misi a k projednání zastupitel−
stvem obce,
z vzala na vědomí ukončení nájem−
ních smluv na hrobová místa,
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Rada obce č. 22 ze dne 6. 9. 2011
Rada obce
z souhlasí s přidělením použité
dlažby z ulice Vítězná pro Kyno−
logický klub Ratíškovice,
z projednala a souhlasí se smlouvou
mezi Obcí Ratíškovice a Státním
fondem životního prostředí ČR
o přidělení dotace na akci „Revi−
talizace hřbitova v Ratíškovicích“
z OPŽP,
z souhlasí s rozšířením promítací
doby kina v Ratíškovicích i na so−
botu od 20.00 hodin,
z vzala na vědomí rezignaci vedou−
cí SPOZ paní Heleny Blahové,
z na základě doporučení odstupující
vedoucí SPOZ paní Heleny Bla−
hové jmenovala novou vedoucí
SPOZ, a to paní Milenu Buřinskou,
z souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a firmou
Telefonica Czech Republic, a.s., ve
věci navýšení nájemného za uží−
vání části půdy a střechy budovy
staré školy u drogerie,
z rozhodla o navýšení víceprací při
rekonstrukci plaveckého krytého
bazénu v Ratíškovicích,
z rozhodla o koupi hudebního ná−
stroje (keyboardu) do smuteční
síně v Ratíškovicích,
z se seznámila s návrhem rekon−
strukce dlažeb kolem kostela a ná−
vrhem vybudování bezbariérové
rampy ke kostelu. Tato stavební
akce bude realizována v roce 2012
a náklady budou hradit vlastníci

z
z

z

z

pozemků – Římskokatolická far−
nost Ratíškovice a Obec Ratíško−
vice.
rozhodla o výměně přívodního
kabelu elektrické energie v are−
álu sběrného dvora,
rozhodla o rozšíření prací na re−
konstrukci komunikace u hlavní
autobusové zastávky až k budově
pekárny, a to s ohledem na stav
této vozovky,
rozhodla, že v rámci rekonstrukce
objízdné trasy v části ulice Roha−
tecká bude provedena výměna ob−
rub,
rozhodla o provedení přepisu vi−
deokazet zaznamenávající udá−
losti ze života obce na DVD.

Rada obce č. 23 ze dne 20. 9. 2011
Rada obce
z schválila plán a termíny inventa−
rizace majetku obce za rok 2011
a jmenovala hlavní a dílčí inven−
tarizační komise,
z projednala a souhlasí se smlouvou
o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK pro Sbor dobrovolných ha−
sičů Ratíškovice ve výši 50 000 Kč
na opravu PPS, výzbroj a výstroj,
z souhlasí s pronájmem prostorů
zrcadlového sálu ve II. NP budovy
staré školy pro nácvik tance
(zumby),
z se seznámila s výsledky hydroge−
ologického průzkumu firmy SUR−
GEO v lokalitě Rubanice, který byl
proveden za účelem zamýšlené
výstavby rodinných domů. Na zá−
kladě výsledků průzkumu studie
nedoporučuje výstavbu v této lo−
kalitě. Výstavba by byla možná za
podmínky stavebně náročnějšího
a finančně nákladnějšího zaklá−
dání staveb (piloty).
z souhlasí s uspořádáním kulturní
akce − přehlídky sborů pro občan−
ské záležitosti před obecním úřa−
dem,
z projednala harmonogram plesové
sezóny v roce 2012,
z projednala program příštího zase−
dání ZO,
z souhlasí s vyhlášením volného dne
pro žáky ZŠ na pohodové pondělí
10. 10. 2011,
z projednala návrhy na udělení pa−
mětních medailí pro občany, již se
zasloužili o rozvoj obce,
z vzala na vědomí majetkoprávní
záměr na odkup parcel ve vlast−
nictví obce.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...
Usnesení z 6. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 16. srpna 2011

v 1. patře), studie lokality Náklo
a dovybavení Muzea ve vagónu
technickým zařízením.

z ZO schvaluje program 6. Zasedání
z ZO schvaluje za ověřovatele zá−
pisu paní Annu Foltýnovou, DiS.,
a Mgr. Michala Vybírala.
z ZO schvaluje za kulturní prvky
v obci veřejné studny − 1. studna
v ul. Řádky (u Holečkového, p.č.
1077/1), 2. studna v ul. Řádky
(u Šuralového, p.č. 1077/1),
3. studna v ul. Zelnice (u Loveč−
kového, p.č. 478/1), 4. studna v ul.
Posvátná (u Hebronového, p.č.
519/2), 5. studna v areálu ZŠ (za
garážemi bytového domu, p.č.
5/1), 6. studna na hřbitově (p.č.
338/1), 7. studna u obecního úřadu
(p.č. 993/1) .
z Do žádosti o dotaci v rámci pro−
jektu „Ubývá míst, kam chodí−
vala pro vodu – úprava veřejných
studní“ bude zařazena studna
v ul. Řádky (u Holečkového) a v ul.
Posvátná (u Hebronového). Stud−
ny budou obezděny ze starých ci−
hel, nebudou zastřešeny, okolí
bude vydlážděno a opatřeno lav−
kami.
z ZO schvaluje restaurátorský zá−
měr „Ubývá míst, kam chodívala
pro vodu – úprava veřejných stud−
ní“.
z ZO schvaluje podání žádosti na do−
tace pro vybudování cyklostezky
v ul. Vítězná a spolufinancování
této akce.
z ZO schvaluje předfinancování pro−
jektů, které budou zařazeny do
dotačního titulu Leader+, a to re−
konstrukce ZUŠ Ratíškovice (vý−
měna stropů, podlah v učebnách

Usnesení ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 21. září 2011

Navštivte obecní
webové stránky
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z ZO schvaluje program 7. zase−
dání se změnou programu.
z ZO schvaluje za ověřovatele zá−
pisu: Mgr. Bc. Josefa Hanáka
a Ing. Zbyňka Polišenského.
z ZO schvaluje uzavření ul. Ulička.
z ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 4/
2011.
z ZO schvaluje cenu ve výši 110 Kč/
m2 za prodej obecního pozemku
v k.ú. Ratíškovice, lokalita Slavín.
z ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku na Slavíně:
p.č. 2797/91 − 9 m2 − zahrada
p.č. 2797/92 − 5 m2 − zahrada
p.č. 2797/93 − 1 m2 − zahrada
Cena 110 Kč/m2 . Cena celkem
1 650 Kč. Náklady řízení hradí ku−
pující.
z ZO schvaluje nákup pozemků v lo−
kalitě Slavín. Jedná se o parcely:
p.č. 2797/115 − orná půda − 98 m2
− 15 Kč/m2 − 1 470 Kč
p.č. 2727/59 − ostatní plocha −
10 m2 − 85 Kč/m2 − 850 Kč
p.č. 2797/77 − ostatní plocha − 4 m2
− 85 Kč/m2 − 340 Kč
p.č. 2797/101 − orná půda − 6 m2
− 15 Kč/m2 − 90 Kč
Cena celkem 2 750 Kč, dle oce−
nění znalcem.
Náklady na řízení hradí kupující.
z ZO odročuje nákup pozemků p.č.
2304/23 a 2307/56.

z ZO schvaluje nákup pozemků v k.ú.
Ratíškovice, lokalita Padělky.
p.č. 1497/122 − 14 m2 − 110 Kč/m2
− 1 540,00 Kč
p.č. 2433/11 − 37 m2 − 4 070,00 Kč
p.č. 2432/4 − 248 m2 − 27 280,00 Kč
p.č. 2432/72− 61 m2 − 6 710,00 Kč
p.č. 2432/289 − 93 m2¨
− 10 230,00 Kč
p.č. 2434/63 − 802 m2
− průměrná cena 12,21 Kč
− 9 796,00 Kč
Celkem 59 626,00 Kč
dorovnání + 2,00 Kč
CENA CELKEM − 59 628,00 Kč
Náklady na řízení hradí kupující
obec Ratíškovice.
z ZO schvaluje nákup pozemků
v k.ú. Ratíškovice, lokalita Pa−
dělky:
p.č. 2433/14 − 3 m2 − 110 Kč/m2
− 330,00 Kč
p.č. 2432/286 − 475 m2
− 52 250,00 Kč
p.č. 2432/291 − 148 m2
− 16 280,00 Kč
p.č. 2434/65 − 830 m2
− průměrná cena 12,31 Kč/m2
− 10 222,00 Kč
p.č. 1476/79 − 107 m2
− průměrná cena 62,39 Kč/m2
− 6 676,00 Kč
p.č. 1476/27 − 431 m2
− průměrná cena 62,39 Kč/m2
− 26 889,00 Kč
CENA CELKEM − 112 647,00 Kč
Náklady na řízení hradí kupující
obec Ratíškovice.
z ZO odročuje schválení Stanov Mi−
kroregionu Hodonínsko.
z ZO schvaluje Stanovy Mikroregi−
onu Nový Dvůr.
z ZO bere na vědomí informace
z Rady obce Ratíškovice.
z ZO souhlasí se spoluúčastí na vy−
budování travnatého hřiště ve výši
1 024 275 Kč pouze v případě, že
bude poskytnuta dotace z ČSTV.
Celkové náklady na rekonstrukci
činí 5 121 377 Kč.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

www.ratiskovice.com
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Policie

Z deníku

obecní policie

Srpen 2011
10. 8. Přijetí oznámení v 8.26 hod.
od PČR Dubňany, že se po obci po−
hybují občané romské národnosti
a nabízejí zboží. Po přijetí hlídky
OP na místo, kde by se měli pro−
dejci nacházet, zde již prodejci
nebyli zastiženi. Hlídka OP pro−
vedla kontrolu obce a upozornila
občany prostřednictvím rozhlasu.
21. 8. Přijetí oznámení v 11.00 hod.
od operačního důstojníka PČR
Brno, že u kolejí v lese směrem
na Rúdník se sebeuspokojuje muž
přímo u cesty. Proveden výjezd,
následná kontrola okolí cesty a vy−
těžení osob, které se v místě na−
cházely.
30. 8. Přijetí oznámení v 8.46 hod.,
že se po obci pohybují občané rom−

Společenská rubrika

převezena na její žádost na PČR
Dubňany, kde chtěla napadení
oznámit a podat trestní ozná−
mení.

ské národnosti a nabízejí z moto−
rového vozidla bílé barvy motorové
pily. Proveden výjezd a následná
kontrola okolí obce. Osoby byly
v obci přistiženy a vykázány na
místo prodeje za radnicí. Nato
osoby obec opustily.
Září 2011
6. 9. Přijetí oznámení v 13.38 hod.
od PČR Dubňany s žádostí o po−
skytnutí součinnosti, kdy paní XY
ohlásila, že je na zdravotním stře−
disku Ratíškovice na ošetření
po napadení bývalým manželem
a bojí se vyjít ze střediska ven, je−
likož tam na ni čeká opět manžel
a ona má strach, že ji bývalý man−
žel opět napadne. Po příjezdu
hlídky OP na místo byla paní XY
ošetřena a i s lékařskou zprávou

17. 9. Přijetí oznámení v 11.55 hod.,
že se po obci pohybují občané rom−
ské národnosti a vykupují staré
kroje. Po následné kontrole hlíd−
kou OP byli spoluobčané zasti−
ženi v ulici Školní a upozorněni na
porušování obecně závazné vy−
hlášky. Po poučení o možnosti
nákupu a prodeje v obci výkupčí
obec opustili.
25. 9. Přijetí oznámení o poškození
pneumatik na vozidle transit, kde
došlo k propíchnutí pneumatik. Po
poučení majitele vozidla byla věc
postoupena PČR z důvodu pode−
zření na trestný čin.

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Struhárik Jakub
Hartlová Veronika
Chytil Miroslav
Kotásková Julie
Marčáková Tereza
Hebron Aleš

Brundová Marie
Cigánková Marie
Gajdíková Anděla
Příkaská Marie
Růžičková Marie

Ilustrační foto

JV & JH

80 let
91 let
99 let
80 let
85 let

Uzavření sňatku...

Z našich řad odešli...

Bohumil Kobliha a Eva Kratochvílová
Jiří Antoš a Tereza Macková
Petr Kotásek a Dita Buriánová
Jan Němčanský a Markéta Buřinská
Rastislav Šikra a Šárka Kratochvílová

Toman Jan
Koplíková Jiřina
Nováková Libuše
Blahová Marie
Blahová Marie
Klimešová Františka
Melicharová Renata
Příkaský František
Macková Růžena
Melicharová Dagmar
Kotásek Josef
Šupálková Marie

Zlatá svatba
František a Emilie Hnilicovi
František a Františka Kotáskovi
Jakub a Alžběta Foltýnovi

Diamantová svatba
Isidor a Věra Zemánkovi
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7. 9. Přistižení pana XY na jízdním
kole značky Amulet fialové barvy,
které bylo odcizeno dne 16. 7. 2011
v ulici Mokré Řádky. Po prove−
dené kontrole jízdního kola bylo
zjištěno, že se jedná o odcizené
kolo. Kolo bylo předáno maji−
telce.

nedožitých 67 let
74 let
71 let
84 let
73 let
nedožitých 94 let
36 let
64 let
76 let
62 let
79 let
72 let
Jana Kopáčková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Vítězství na Vítězné
Dokončení z titulní strany
Výstavba nové silnice i s mostem
byla pro o občany i stavitele o to slo−
žitější, že souběžně se silnící se bu−
dovala smíšená komunikace pro
chodce a cyklisty v úseku kostel –
milotický železniční přejezd a dále
pak odstavná stání pro automobily
po obou stranách silnice a nájezdy
k nemovitostem po levé straně
v ulici Vítězná (směr Hodonín). Aby
toho nebylo málo, současně na této
levé straně byla zahájena rekon−
strukce chodníku splňující parame−
try pro pohyb zrakově a pohybově
hendikepované občany. Stavba sil−
nice je skončena. Práce na odstav−
ných stráních, nájezdech a chod−
níku však ještě pokračuje.
Uzavírka přinesla občanům něko−
likero problémů (parkování, vývoz
popelnic, přístup k domu…), zato
dětem spíše radost, na nové asfal−
tovce při zamezení dopravy mohly
bezstarostně a bezpečně bruslit a raj−
tovat na bicyklech a kolobkách. Na
hromadách hlíny a písku na So−
kolském zase hrát „můj hrad vele−
hrad“, z čehož zase neměly radost
maminky, když doma vysýpaly písek
z gatí.
Díky uzávěře silnice od Pánova
do Ratíškovic se stala ze silnice
II. třídy pohodlná a bezpečná cyk−
lostezka. Rajská pohoda pro cyklisty
však nenávratně skončila, opět nás
bude míjet 12 000 motorových vozi−
del denně.
Obec byla bezcharakterně okra−
dena neznámým lumpem, který uz−
mul žulové dlažební kostky, jimiž
jsme vydlažďovali zakončení škarp.
Bodejť by ho husa kopla!
Při malování vodorovného doprav−
ního značení na asfaltu byli někteří
ratíškovičtí i přespolní řidiči natolik
drzí, že nerespektovali značky zákaz
vjezdu na stavbu, odstraňovali zá−
brany i značky zákazu vjezdu a vjíž−
děli na novou vozovku, takže mu−
sela být povolána obecní police,
která několik hodin svou přítomností
zamezovala vjíždění do prostoru čer−
stvě aplikovaných nátěrů.
Ze zbytků materiálu při pokládce
asfaltového koberce byla v některých
úsecích zapravena místní komuni−
kace na Slavín. Nedodělané úseky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

byly zapraveny na náklady obce. Sil−
nička nyní není tolik hrbatá a díra−
vá, ale je o to na jízdu rychlejší, což
může být pro cyklisty vinaře, vino−
hradníky a konzumenty o to nebez−
pečnější.
Asfaltování se stalo tak popu−
lární, že byla na náklady obce za−
asfaltována i hlavní autobusová
zastávka a na náklady JMK poško−
zená část vozovky v ulici Rohatecká
a Zbrodek.
V této chvíli je třeba poděkovat:
z Jihomoravskému kraji, že se
správně rozhodl a účelně investo−

z

z
z
z

val své finanční prostředky do re−
konstrukce komunikace v ulici Ví−
tězná v Ratíškovicích,
Správě a údržbě silnic (pracov−
níkům z Brna i Hodonína) za
spolupráci při výstavbě komuni−
kace,
firmě Skanska, a. s., za dobře
a rychle provedenou práci,
pracovní četě obce za součinnost
při dokončování díla,
a také všem občanům, již byli při
stavbě omezeni na svých zvyklos−
tech, za trpělivost a toleranci.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Bazén
v novém

rytý plavecký bazén v Ratíško−
vicích oslavil letos 20 let pro−
vozu. K tomuto výročí pomy−
slně dostal jako dárek nový kabát,
neb tomu bylo třeba. Vždyť svým ze−
vnějškem tato budova byla nejne−
pěknějším objektem ve vlastnictví
obce. Fasáda byla zdegradovaná, vel−
koplošně opadávala a v minulosti

v důsledku kondenzace par pro−
nikajících do stěn došlo i k hloub−
kovému narušení páleného zdiva.
S ohledem na stav této stavby
obec zpracovala projekt opravy
fasády, včetně zateplení vnějšího
pláště, a k tomu i projekt reku−
perace vzduchu v interiéru ba−
zénu. Cílem bylo zlepšit tepelně−
izolační vlastnosti budovy, snížit
náklady na otop a esteticky zkultivo−
vat vzhled této stavby.
Projekt byl předložen na Státní
fond životního prostředí se žádostí
o spolufinancování z Operačního pro−
gramu životního prostředí. Žádosti
obce bylo vyhověno a realizace se tak
uskutečnila za výrazné finanční po−
moci SFŽP − byly vyměněny okenní

konstrukce, fasáda zateplena, pro−
vedla se rekonstrukce klempířských
prvků a instalovala se nová rekupe−
rační jednotka zajišťující výměnu
a ohřev vzduchu v interiéru. Sou−
běžně s těmito pracemi se na ná−
klady obce ještě provedla výměna po−
vrchů schodiště, podlahy vestibulu,
rekonstrukce hromosvodů a oprava
stropu. Náklady na uvedené práce
dosáhly výše 6 056 000 Kč.
Dne 5. září byl krytý plavecký
bazén znovuotevřen pro veřejnost.
Bazén tak může nadále sloužit k re−
laxaci, aktivnímu odpočinku a pře−
devším pak, čehož si obec považuje
nejvíce, k výcviku dětí v rámci pla−
vecké školy.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Chodník na Baťovku

H

rbatý chodník z Baťovky, po
kterém se chodilo obtížně stříz−
livému, ne tak člověku scháze−
jícímu ze Slavína, na chvíli spolu se
silnicí zmizel a záhy nato byl znovu−
vybudován. Jde o smíšenou ne−
dělenou komunikaci pro chodce
a cyklisty. Její rekonstrukce byla
provedena firmou Swietelsky, a. s.,
v celkové hodnotě díla 1 237 000 Kč,
přičemž významným donátorem byl
Státní fond dopravní infrastruktury,
jenž na cyklostezku přispěl částkou
748 000 Kč, za což mu patří poděko−
vání. Spolu s novou silnicí tak i nová
cyklostezka s chodníkem usnadní
pohyb obyvatelům, návštěvníkům
Slavína i turistům a zvýší jejich bez−
pečnost.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Hody – milé hody,
už sem dohodoval...

„Eště byly čtyry týdně do hodů,
už ně milá nakázala pit vodu…“

T

áto pjesnička sa dycky nésla dě−
dinú, dyž si šohaj posteskl, že už
je po hodách a že kvůli nim je
nevyspaný a co všecko doma nestihl
podělat. Tož, aj ty letošní hody ne−
byly inačí. Ale v nečem sa přeca
enom od tych předešlých odlišovaly.
Měsíc před hodama sa začalo vy−
jasňovat. A lebo právě naopak – za−
tahovat. To už sa vědělo, že ty le−
tošní nebudú mět stárku ani stárka.
Veškerá snaha zehnat mezi mla−
dýma tento (z pohledu hodů) velice
důležitý pár vyšla naprázno. Mezi
lidma je zažité, že táto úloha by měla
byt enom pro děvčicu a kluka z krúž−
ku, včíl teda z „Doliny“. Ale tak to
přeca néni. Stárkú možú dělat aj
mladí z „Veseléj muziky“ lebo aj pár,
kerý ani netancuje, ani netrúbí. Dyť
ty hody sú přeca všeckých a pro všec−
kých! Jedna z hlavních příčin sa zdá
byt, že dělat stárka či stárku není
ve strachu, že by snáď při sóle a při
zvíhání na legátce mohli pľknút na
zem, ale bude to v tem, že stárko−
vání je moc drahé, že by ten špás
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stál moc peněz.
Enomže, do ta−
kýchto výšek sme
si to vyšrúfovali
sami. Jakdyby
nestačilo při zpí−
vání před ba−
rákama stárky
a stárka vynést
pár misí koláčků
a nekerú sklénku
vína.
Jak šly roky,
neznalo uctívání
hodařů u hlav−
ních hodových
domů mezí. Už sa
začaly stole prohybat pod tíhú chle−
bíčků, jednohubek, tlačenek, seka−
nek a gdovíčeho ešče. Ale přeca
každý hodař má břuch plný řízků,
kačen a svíčkových a určitě by to ho−
dové veselí a pochodování přečkal aj
bez „občerstvovacích stanic“. Jak−
dyby hlavním smyslem hodů bylo, jít
sa k nekomu do garáže najest a na−
pit, a to ostatní kolem teho byla
enom kulisa. Jakdyby sa dopochodo−
valo před radnicu pro slavnostní po−
volení hodů od starosty a tým hody

skončily, protože všecí už sú naje−
zení, napití a utáhaní a k muzice už
to nikoho moc netahne.
A potom ešče jedna věc téj před−
hodovéj přípravy nebyla dotahnutá
až dokonca… Je známé, že sa stárci
o svoju úlohu nigdy neuchýtali. A že
by sa hlásili do pořadí ostošest, také
nigdo nepamatuje. Jožina Fišerova
(Lokajova) lebo pan Franta Foltýn
měli dycky dědinu tolikrát projítú
a projetú, jak zháňali stárkú, že by
o tem mohli napsat aj knižku, co
všecko si u téjto záslužnéj práce vy−
slechli. Ale na druhú stranu to ne−
znamená, že sa letos pro zehnání
stárků nic neudělalo. Všelijakých
příčin by sa určitě našlo vjec, šak si
to občané mezi sebú vyříkali a každý
má svoju pravdu.
Tož, včíl aspoň, jaké ty hody
vlastně byly. Krátko před hodama sa
na radnici, v obchodoch a na nekerých
vývěskách objevily vyšperkované pla−
káty, keré sú dílem Mirka Koštuříka
a keré informovali o programu hodů.
Ve štvrtek sa zešlo pár zapálenců
a dali sa do vyrábjání voniček. V pá−
tek ráno začalo po dlúhéj době a po
krásných slunečných dňoch pršat
a v nejednej hlavě to zbudilo obavy,
že hody dopadnú tak, jak letošní čer−
vencové oslavy výročí obce.
V pátek už začalo hodové rozezpí−
vávání a roztancovávání naplno. Při
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Besedě u cimbálu s cimbálovú mu−
zikú Javor z Kyjova sa ukázalo, že
hody budú, aj dyby tragače padaly.
Maruška Ostřiškova v úloze primáša
navodila tú správnú hodovú atmo−
sféru, že na stopadesát účastníků
vyváďalo jak v hody. Převaha nej−
mlačí generace byla poznatelná,
a přesto sa při zábavě neudály
žádné ostudy ani výtržnosti. Po−
slední tanečníci odcházali dom ko−
lem čtvrtéj ráno.
Loňský stárek Filip Kundrata zvo−
lal na sobotu ráno partyju kluků,
převážně z Doliny, a koňařa Pepu
Voříška a vypravili sa do lesa pro
máj. Kolem jedenáctej dorazili se
zpěvem k radnici a po krátkém vý−
dechu a svačině, gdy pracující chasa
byla děvčatama počastovaná ra−
tiškovskýma hodovýma řízkama
(chleba omastěný sádlem s cibulú)
a k temu oharek a gdyž sa devčatom
podařilo okrášlit pantlama a turec−
kým šátkem vršek mája, dostal
prostor Zdeňa Zeman. Ten se svým
strojem a rutynú postavil máj na ur−
čeném místě. Všecí tovaryši sa po−
tom vydali k domovu, aby si do
večerní muziky očistili od živice za−
matlané ruky.
Večer sa v tělocvični, kerá nám při
všeckých hodových zábavách nahra−
zovala kulturák, hodaři radovali na
parketě při muzice skupiny Artemis
z Uherského Ostrohu. Žádné místo
neostálo neobsaděné a dyž už sa zdá−
lo, že sa mezi mladýma něco vyvrbí,
tož vystartovala ostraha šermířů
skupiny Memento móri a udělala
pořádek. Kromě vypuštěnej krvy
zařezaných husí a kačen inačí
strana 8

kapka nevytékla. Dyž byla kolem
třetí nad ránem zábava u konca, vy−
trácali sa hodaři do ešče nekerých
otevřených hospod.
V nedělu 9. října začalo o desíti
hodinách v kostele, kerý slavil 154. vý−
ročí vysvětění, slavnostní mša sva−
tá. Kostel byl zaplněný vyšňóře−
nýma hodařama a velebný pán Jiří
Čekal si pozvali posilu z Hodonína –
mladého kaplana Jiřího Jeniša, kerý
dal hodom slavnostní ráz a na závěr
dával novokněžské požehnání.
Po obědě sa začalo od Vaceno−
vic zatahovat a černé mračnisko sa
rychlo přibližovalo, až sa zatahlo
úplně a spustil sa vydatný déšť. Jak
trefno poznamenali strýc, kerého
sem pod palazórem nepoznal, − „svi−
ňa rok“! Měli pravdu, na Cyrílka
nevyšly kvůli počasí tak dlúho chys−
tané oslavy výročí Ratiškovic a včíl
ešče toto.
Ale aj přes všecku nevlídnosť sa
zešlo na hřišti hodně lidí v krojách
a déšť nedéšť sa
dali pochodovat
k radnici pro po−
volení hodů. Ce−
lý ceremonyjál sa
odbýval pod pa−
lazórama a děv−
čata navíc pod
igelitama, aby
jim nezmokly pá−
vovice.
Starosta Joška
Uhlík ze začátku
dělal ofuky, že
hody nepovolí,
dyž nejsú stárci,
že sa pro to ne−

udělalo všecko. Na „dépéesce“ sú prý
nachystané stárky, keré nikdo ne−
oslovil. Ale Filip Kundrata kontro−
val tým, že sa na poslední chvílu po−
dařilo stárka najít a že sa snáď aj
stárka mezi účastníkama dohledá.
Nato sa před chasu postavil nej−
starší člen mužského zboru pan
František Kordula – Trubka (ročník
1928) a silným hlasem odzpíval stár−
kovskú pjesničku „Tluču, tluču, ote−
vřete...“. A v tem sa z davu ozvala
jedna z Robek ze Séčky – Eva Haná−
ková (ročník 1941) a pjesničkú „Ne−
vzal, nevzal, můj stárečku, visí tam
na obci na hřebíčku...“ sa ujala úlohy
stárky. Filip Kundrata aj s chasú
moseli slíbit, že do krojového plesa
zeženú stárkú na příští hody. Teprv
potom starosta hody povolil.
Déšť nemilosrdně bičoval pala−
zóry poskovávaných hodařů, dyž sta−
rosta pozval všeckých do útrob rad−
nice. Dyby sa to spočítalo, určitě by
z teho byl rekord, kolik lidí sa na
obecní úřad vlézlo. Dyž ta sibérya
přešla, odjela část lidí přistaveným
autobusem a zbytek odešel pěšky do
tělocvičně, gde rozbalila svoje inštru−
menty „Slovácká dechová kapela
Romana Horňáčka“ z Rohaca. Sóla
si odtancovali starosta s manželkú
a loňský stárek s letošní „stárkú“.
O osvěžení v bufetě sa postarala
Alena Hudečková aj s celým štábem
děvčat. Muzikanti byli tak dobří, že
sa tanečníci ešče před třetí hodinú
ranní nemohli rozejít.
Šéfová Osvětovéj besedy Blanka
Pokorná děkuje všeckým, kerých
néni možné vyjmenovat, aby sa na
nekoho nezapomnělo, a keří sa za−
sadili o zdárný průběh hodů. Byla to
ona, kerá dodala všecky informace
a keré zpracoval Vojta Koten.
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Poděkování a přání
Poděkování patří:
z všem krojovaným, kteří se na−
vzdory nejistotě stran stárka
i počasí oblékli do krojů,
z Veronice a Filipovi za organizaci
a dovedení průvodu k radnici,
z paní Evě Hanákové a Františku
Kordulovi – senior−stárce a se−

nior−stárkovi za příjemné překva−
pení a milé i vtipné požádání o po−
volení hodů,
z autorům nápadu, aby stárek
a stárka ani letos nechyběli,
z divákům, kteří ať z jakýchkoliv
důvodů se došli podívat k rad−
nici.

Čí sú hody... naše?
Tak čí sú?

D

oliny? Dřívější Konopy? Obce,
dědiny, mládeže? A čí sú teda
ty hody? Moje, Tvoje, její, jeho…
A přitom se říká naše! A tak se Vás
ptáme − proč musíme s přicházejícím
termínem hodů slyšet: „Dolina si
jezdí zadarmo a nedokáže sehnat
stárku a stárka?“ Co to ale je, že
Dolina jezdí zadarmo? Je nás v sou−
boru 25−30 členů, 2krát týdně zkou−
šíme, co se v Raťkách šustne ko−
lem kultury, jde většinou přes nás.
První místo, kde se hledají adepti na
stárkování, je u nás v souboru. Ty
starší už ale stárkovali a mladí ko−
lem patnácti jsou opravdu ještě mla−
dí. Je to podle nás malé procento
z počtu mladých lidí v Ratíškovicích,
kteří by mohli stárkovat. Tak proč
jen Dolina?
Když se dřív rozhlasem svolávala
chasa skrz hody, přišlo jen pár je−
dinců. Poprvé za 11 let existence
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souboru jsme poprosili obec o zvý−
šení rozpočtu na naší činnost. Byli
jsme rádi, že nám bylo vyhověno.
Jednalo se o zaplacení autobusu
a cimbálové muziky na mezinárodní
festivaly v Hradci Králové a Červe−
ném Kostelci. V čele průvodu jsme
nesli cedulku s názvem Ratíškovice.
Mezi soubory z Číny, Itálie, Sloven−
ska, Mexika, Řecka − a nevím odkud
ještě − jsme si odnesli 1. místo od di−
váků za nejkrásnější kroje – podle
nás VELKÉ poděkování všem ma−
minkám, babičkám a všem, kdo se
starají, aby se ta krása krojů do−
stala do všech koutů republiky.
Ředitelka mezinárodního festi−
valu v Červeném Kostelci nás po−
zvala po dvou letech znovu, i když
zastávají názor, že chtějí na festi−
valu české soubory střídat − vždy jen
jedna reprezentace. Ale řekla nám,
že jsme si za 20 minut vystoupení

Přeji nám, abychom měli dlouho
kolem sebe lidi, kteří jsou schopni
a ochotni udělat cosi příjemného pro
ostatní a aby to ti ostatní dokázali
ocenit. Protože: „Kdo chce, hledá způ−
soby, kdo nechce, hledá důvody“! –
Nebo ne?
Vlaďka Motlová

získali srdíčka diváků, to co některé
zahraniční soubory nedokázaly za
celý týden prezentace.
Mezi 40 soubory z celého světa
jsme jako jeden z mála souborů
z České republiky prezentovali Ra−
tíškovice v Praze na Mezinárodním
festivalu. Na Staroměstském ná−
městí jsme tancovali sice mezi kap−
kami deště, ale na místě, kde se
vítají i hokejisté po návratu z mis−
trovství. Byli jsme na to hrdí, i když
zmáčení a promrzlí.
Ano, pro svou činnost potřebu−
jeme zaplatit cimbálovou muziku
a autobusy (neboť teď těch vystou−
pení nebylo málo), ale pokud si to
přebereme lidským rozumem − je to
reprezentace obce a v Dolině je mlá−
dež, která navštěvuje střední školy,
donedávna základní školu, tak co po
nich chcete? Aby si zaplatily auto−
bus? V životě jsme žádné peníze
nedostali jen tak!) Ale oproti tomu, co
se musí maminky, babičky, tetičky
věnovat pravidelné přípravě kroje
a děcka se věnovat tanci, zpěvu cho−
reografii místo učení, pracovnímu
procesu …hm, to je opravdu zadar−
mo? Když se financuje v Ratíško−
vicích fotbal, sledujete, jestli jsou
hráči na prvním místě v tabulce nebo
uprostřed a jestli jsou dotace ade−
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kvátní jejich výkonu? Tak jak nás?
Nejlépe se kritizuje tomu, co
opravdu nic nedělá, a nebo dělá, ale
jen pusou. Co dělá Vaše dítě, vnučka,
vnuk…? Sedí u počítače! V dnešní
době nic nového.
V čem je problém sehnat stárků?
Peníze? Ano, to dokážeme pochopit,
ale proč? Obec se poměrně snaží při−
spívat. Proč vynášet kvanta jídla,
proč stárek na kácání máje se musí
ukázat a donést…? U stárky se před−
hánět, kdo teho bude mět víc…? Ale
lidi, to si děláte sami! Tolik je tu lidí,
kteří o hodech jen melú pusú, vyzdvi−

hujú, jaké jsou hody tam a tam −
a co proto udělají u nás? Jen kriti−
zují. To však dokáže každý. Vy ne−
máte děti?
Hody v Ratíškovicích byli po
dlouhé době znovu obnoveny a ne−
mají ty tradice, jak v jiných dědi−
nách. Ale ta snaha tu je. Možná
to není to pravé ořechové, ale proč
brát vítr z plachet těm, co se snaží −
jakkoliv oprášit kroj, zazpívat, zatan−
covat…!
Zkuste chodit po dědině tak, jak
to dělal i letos pan starosta s ředi−
telkou OB a jak jsme to dělali roky

Slovácký rok v Kyjově

„Ej, Kyjove, Kyjove
máš ty, co ti druzí né.
Slovácké ty roky máš,
aj sa s něma pyšníváš...“

V

letošním roce se konal v Kyjo−
vě jubilejní Slovácký rok. Jeho
první ročník se totiž uskutečnil
už před 90 lety. Program pořadatelé
připravili opravdu velmi pestrý. Ná−
vštěvníci již od čtvrtka mohli navští−
vit výstavy a vernisáže, jedna z nich
byla věnována i fotografiím pana
Vladimíra Židlického, který v minu−
lém roce fotil v Ratíškovicích a jeho
kniha je v současné době ještě k do−
stání na obecním úřadě.
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Páteční pořad byl věnován 70. na−
rozeninám Josefa Varmuži, zaklada−
teli rodinné cimbálové muziky. Stojí
jistě za zmínku, že tato známá cim−
bálová muzika na začátku 90. let
doprovázela i ratíškovický folklorní
soubor Konopa, který vedli manželé
Hochmanovi. V pěkně sestaveném
kulturním programu se představili
všechny „varmužovské“ generace
a jejich hosté.

my, pan Foltýn za Slovácký krúžek,
a přemlouvat rodiče, aby dali děcka
za stárku a stárka. Jak přemluvíte
člověka, když na to nemá finance,
nebo se stydí vyjít na veřejnost, nebo
mu životní situace nedává tu šanci
stárkovat, i když by třeba chtěl?
Takže ,,Čí sú hody?“ Jen Doliny
určitě ne. A pokud se Vaše dítě doma
nudí, tak ho pošlete do krúžku − tam
se nudit nebude. Ale musíte počítat
s tím, že z něj jednou bude stárek,
nebo stárka.
Ilona Příkaská a Hana Šupálková

Páteční pořad na letním kině za−
hájil oficiálně Slovácký rok. Pro−
gram, který vznikl pod vedením Jury
Petrů, byl, jak jinak, zasvěcen mla−
dým cimbálovým muzikám. Na po−
diu se tedy představily cimbálové
muziky z Kyjova, Svatobořic−Mistří−
na, Dubňan, Hovoran a Ratíškovic.
Monstrózní zakončení pořadu v po−
dání všech přítomných cimbálových
muzik bylo nejen pohlazením na duši
pro přítomné diváky, ale i jistě zá−
žitkem pro účinkující.
V sobotu se konal tradiční krojo−
vaný průvod městem, který byl zá−
roveň ukázkovou přehlídkou krojů
jednotlivých obcí. „Folklorní obec“
z Ratíškovic byla zastoupena nejen
nejmladší folklorní generací, tj. Dět−
ským folklorním souborem, ale i Ra−
tíškovskou Dolinou, ženským sbo−
rem Ženušky, CM Náklo, Mužským
slováckým pěveckým sborem, decho−
vou hudbou Veselá muzika a v prů−
vodu nesměli chybět ani zástupkyně
Robek ze Séčky s ostatními krojova−
nými. Celkový počet ratíškovických
krojovaných zástupců napsal tedy
číslo 125!
V programu Roztančené náměstí
aneb „Veselo v Kyjově bývalo, veselo
v Kyjově je“ vystoupil dětský soubor
a mužský sbor. U kaple sv. Josefa
v programu „Říkadla a přísloví −
všecko nám to napoví“ se s progra−
mem „Na maliny“ představily Že−
nušky a v pořadu tanečních souborů
„S nadhledem na KYJOVsko“ se
představila Ratíškovská Dolina.
Bc. Jana Koplíková

Osvětová beseda děkuje souborům Ratíškovské Dolině, Mužskému slovác−
kému pěveckému sboru, Dětskému folklornímu souboru, ženskému pěvec−
kému sboru Ženušky, cimbálové muzice Náklo, Veselé muzice, všem jejím ve−
doucím a ostatním krojovaným za vzornou reprezentaci naší obce v průvodu
a v jednotlivých programech Slováckého roku v Kyjově.
Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Mutěnické

vinařské dny
P
ozvání do Mutěnic na vinařské
dny, konané v neděli 4. září, při−
jala Ratíškovská Dolina, CM
Náklo a Dětský folklorní soubor z Ra−
tíškovic. Před obecním úřadem za−
čal slavnostní průvod, v jehož čele
jeli krojovaný pár na koních a další
krojovaní z Mutěnic, Ratíškovic
a Prachatic, průvod končil, kde jin−
de, než v areálu vinných sklepů „Pod
búdama“.
Kulturní program začal předsta−
vením mutěnických ochotníků hu−
morným pásmem „Zarážení hory“, ty

Nečtiny
N

ečtiny je malá západočeská ves−
nička cca 40 km od Plzně. Tra−
diční vystoupení, které se po
sedm let konalo v krásném prostředí
zrekonstruovaného statku „Býkov“,
bylo zrušeno, a tak o náš folklor pro−
jevila zájem již v minulém roce obec
Nečtiny. Kulturní dění v této obci je
soustředěno kolem spolku hasičů,
a proto i první pozvání bylo právě
na svěcení sochy sv. Floriánka –
patrona hasičů. Naše „druhá“ ná−
vštěva se uskutečnila 24. září, a jak

vystřídal mužský
sbor z Mutěnic
a cimbálová muzika
Slovácko ml. z Mi−
kulčic. Poté přišly
na řadu naše folk−
lorní soubory. Děti
se představily s pás−
my „Spi Janíčku, spi“ a „Na školu“,
kde největší aplaus sklidil Adámek
Tomeček.
Zahanbit se nenechala ani cimbá−
lová muzika Náklo, která předvedla
své umění. Ratíškovská Dolina za

jinak, než na
pozvání samé−
ho pana sta−
rosty Ing. Jiří−
ho Křemenáka
a spolku hasičů. Po příjezdu do
Nečtin jsme byli přivítáni u hasič−
ské zbrojnice, kde byl pro nás při−
praven slavnostní oběd. Před třetí
hodinou jsme krojovým průvodem pře−
šli do místního kostela, kde byla slou−
žena mše svatá za hasiče a přátele
z Ratíškovic. Mši celebroval sám
Mons. Emil Soukup, arciděkan
z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.
Po hlubokém kulturním zážitku
(vystoupení plzeňských interpretek,
kde zazněly skladby převážně

doprovodu cimbálové muziky Cangla
z Hovoran vystoupila s pásmem
skočných, boršických a korytňan−
ských. U diváků největší ovace skli−
dily „klobúkový“ a „trefa“.
Bc. Jana Koplíková

B. Smetany, L. Janáčka), který jsme
si z kostela odnesli, jsme vystoupili
v areálu sportovního hřiště. Pro−
gram zahájila Ratíškovská Dolina
s pásmem „Odvedenci“, následovalo
vystoupení cimbálové muziky Náklo,
po nich vystoupily s pásmem písni−
ček nejprve Ženušky a pak mužský
sbor. Přišlo i na improvizaci pro−
gramu z důvodu, že basistovi při vy−
stoupení praskla struna, a tak mu−
sely Ženušky i chlapi přidat několik
písniček. Poté se opět představili
„Doliňáci“ s tradičním programem
písniček a tanců.
Závěr gradoval díky spojení cim−
bálových muzik Cangla a Náklo,
které společně zahrály nefolklorní
písničky, jako jsou například od
Metallicy „Nothing else matters“
a od The Beatles – „Yesterday“. Spo−
lečně s diváky jsme pak všichni za−
zpívali písničku Vínečko bílé.
Kolem půlnoci jsme vyrazili smě−
rem k domovu. Za všechny vystu−
pující skupiny bych chtěla poděko−
vat starostovi Nečtin a hasičům za
krásné uvítání a za péči, kterou nám
věnovali. Další poděkování patří
Pavlovi Gajdíkovi – GAMA ocel,
s. r. o., Mirkovi Kolářovi – MEGAS−
−P, s. r. o., díky kterým jsme se
mohli do Nečtin vypravit a předvést
zde naše lidové tance a zpěvy, navá−
zat nová přátelství a odnést si velmi
pěkné zážitky.
Bc. Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011
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Událost

S

Setkání sborů
pro občanské záležitosti

etkání SPOZ se uskutečnilo
25. 9. 2011 před radnicí, které−
ho se zúčastnily sbory z Milotic,
Vacenovic, Dubňan a Ratíškovic.
Přestože krásné slunečné počasí
přímo vybízelo, návštěvnost byla pro
mě velkým zklamáním. Díky mé na−
ivitě jsem doufala, že nás přijde pod−
pořit více občanů obce, členů obecní
rady, zastupitelstva, tak i věřících,
pro které náš sbor nejedenkrát zpí−
val v místním kostele. Dávám si za
vinu, že jsem je všechny nepozvala
osobně, možná na to čekali.
Na mě čekalo další překvapení,
když se na infokanále objevila zprá−
va, že v ten samý den i hodinu se
koná mše svatá u kapličky ve směru
na Rohatec. Pak se začátek mše po−
sunul na 14 hodin, ale kdo by z pří−
tomných mše šel na další akci?
Chtěla jsem širší veřejnost seznámit
s činností našeho sboru, s písnička−
mi, které při obřadech, jako jsou ví−
tání občánků, svatby, setkávání roč−
níků atd., zpíváme. Je mně z toho
smutno, zejména s ohledem na děv−
čata ve sboru, která se na toto vy−
stoupení připravovala. Nechala si
pro tuto příležitosti ušít nové kos−
týmky, jelikož v tomto roce uply−
nulo deset let od založení sboru. Dě−
kuji obecnímu úřadu, který na ně
z větší části přispěl.
Přemluvila jsem i svého vnuka
Marka, aby náš program zpestřil
hrou na housle, přestože má zdra−
votní problémy s rukou. Oslovila
jsem Hanku Strnadovou, roz. Růžič−
kovou, z Rohatce na recitaci a Irenu
Foltýnovou na provázení celým pro−
gramem. Tímto bych jim chtěla
ještě jednou poděkovat. Myslím si,
že jsem udělala všechno pro to, aby
se program líbil, ale malý zájem byl
pro mě velkým zklamáním.
Já jsem se rozhodla po 10 letech
skončit se zpíváním i s vedením
sboru a přenechat tuto činnost mlad−
ším a při této příležitosti se s členy
sboru rozloučit. Tak se i stalo, podě−
kovala jsem všem − jak těm mlad−
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ším, tak i těm starším − za desetile−
tou spolupráci a popřála, aby jim to
i nadále dobře zpívalo. Bylo to za tu
dobu hodně volného času, který jsem
jak já, tak i ostatní členové sboru
obětovali této činnosti při zkouškách
i při jednotlivých akcích.
V závěru programu zazněla spo−
lečná píseň Františka Kotáska

„Tam, kde teče Morava“ a poděko−
vání od starosty obce mně i všem
starším členům za dlouholetou
činnost ve sboru. Panu Františku
Kotáskovi, našemu dlouholetému
varhaníkovi, poděkujeme se staros−
tou dodatečně, jelikož se zotavoval
po nemoci v lázních.
Po skončení programu následovalo
malé posezení se všemi sbory, kde
se nejen hrálo a zpívalo, ale i vzpo−
mínalo. Ostatní sbory přijely s pod−
porou zástupců obce, z našich si na−
šel čas jen pan starosta a Anička
Foltýnová. Přeji všem nynějším i bu−
doucím členům Sboru pro občanské
záležitosti pevné zdraví, jasný hlas,
aby jejich zpěvy byly krásnou ozdo−
Helena Blahová
bou obřadů.

S martinským vínem

i mladý jazz

S

letošním listopado−
vým mladým mar−
tinským vínem při−
jede do Ratíškovic
i jazzové mládí.
S ostřílenými a od−
zkoušenými jistotami
v podobě bubeníka Ja−
romíra Helešice a kon−
trabasisty Františka
Uhlíře přijede i jazzo−
vý a swingový zpěvák
Jan Smigmator (*1986)
s keyboardovým dopro−
vodem Vladimírem Strnadem.
Přes své mládí řadí hudební na−
dání Jana Smigmatora k předním
jazzovým a swingovým interpretům

u nás. Jako sólista do−
provázel legendární or−
chestr Václava Hybše,
spolupracoval jako host
s Orchestrem Karla
Vlacha, Big Bandem
Kentonmania Rudolfa
Mráze, koncertuje však
i s řadou menších ko−
morních hudebních se−
skupení.
Takové seskupení
zavítá i k nám do Ra−
tíškovic, a to v pátek
18. listopadu 2011 tradičně v bu−
dově ratíškovického kina od 19.00
hodin.
Radim Šťastný
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Historie

Dva ratíškovické kříže

D

oba 120 let je z pohledu
života člověka velmi
dlouhá, ale z pohledu
„života“ historických pamá−
tek je to čas poměrně krát−
ký. Po tuto dobu stojí v Ra−
tíškovicích dva kříže, které
skoro každý den míjíme
a bereme je jako samozřej−
most, aniž bychom je plně
vnímali.
Prvním z nich je mramo−
rový kříž stojící na pískovco−
vém podstavci v ul. Dědina
u odbočky k Jezérku. Byl
slavnostně posvěcen „v ne−
děli XVIII. po sv. Duchu t.j.
20. září 1891 odpoledne před
sv. požehnáním“ místním fa−
rářem dp. Karlem Vojtěchem byl
„přiměřenou řečí k veřejnému uctění
odporučen.“ Byl postaven v ceně 140
zlatých rakouské měny na místě už
sešlého dřevěného kříže z fondu Jo−
sefa Nesvadby. Náklady k jeho stá−
lému zachování nesla ratíškovská
obec, která k tomu složila revers
v kostelní pokladně. Je zajímavé, že
podle farní kroniky byl postaven
„na cestě k Vacenovicím“. V dřívěj−
ších letech byla okolo kříže kovaná
ohrádka s ostrými hroty a rostly tu
čtyři kaštany. Ohrada musela být na
jaře roku 1974 kvůli bezpečnosti od−
straněna. Zápis v kronice obce sice
není, ale na podzim roku 1973 si
hrály okolo kříže děti a P. M., tehdy
žák III. třídy, při pádu ze stromu
spadl přímo na jeden z kovových
hrotů a propíchl si tvář. Na mra−
morovém dříku je také dosud vidět
místo, kde byl kříž slepen po zlo−
mení v důsledku automobilové ne−
hody.
Druhý kříž stojí v ulici Řádky před
Tomanovým. Byl slavnostně vysvě−
cen o týden později, tedy „v neděli
XIX. po sv. Duchu t.j. 27. září 1891
odpoledne před sv. požehnáním“
a podle zápisu ve farní kronice „stojí
‚na pískách‘, jelikož v té části obce
dosud žádného kříže nebylo“. Byl
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

postaven z fondu Josefa Nesvadby,
a proto je možné, že financování sta−
rého dřevěného kříže u Jezérka
a nového železného v ul. Řádky ne−
sla jedna a tatáž osoba. Náklady na
jeho vystavění byly 86 zlatých ra−
kouské měny − z fondu bylo povo−
leno vydat 50 zlatých, „ostatních
36 zl. dáno obecním představeným,
jemuž dobrovolné dárky peněžité od
jednotlivých občanů doručeny byly“.
Kříž dlouhá léta stál na protějším
rohu, ale v roce 1969 začala stavba
„Bumbálku“ a „v souvislosti s touto
stavbou byl přenesen... z rohu místa
určeného dnes ku stavbě, které by
překážel“. V současnosti je tento kříž
jednoduchý a bez ozdob, je na něm
pouze litinový korpus Krista a reliéf
Panny Marie; podle farní kroniky na
něm však při jeho vysvěcení byla
také lucerna gotického slohu, jež
měla cenu 6 zlatých.
Oba dva kříže roku 1891 vyhoto−
vil kamenický a sochařský mistr
František Štábla (1868−1933) z Ho−
donína. Ten vytvářel sochy společně
se svým bratrem Ferdinandem.
Z jejich dílny pochází i vyřezávaná
socha sv. Antonína Paduánského
(posvěcena roku 1902), socha sv.
Františka Serafínského (posvěcena
roku 1903) a dřevěná polychromo−

vaná socha Krista Pána z roku 1905,
které jsou v místním kostele, nebo
železný kříž, který byl vysvěcen
15. srpna 1896 u cesty vedoucí k ro−
hateckému cukrovaru.
O tom, že ratíškovští farníci byli
s prací bratří Štáblů spokojeni,
svědčí i to, že roku 1903 byl rozebrán
v místním kostele starý zpuchřelý
stůl hlavního oltáře a nahrazen byl
novým kamenným mramorovaným
stolem z jejich dílny, s vrchní plot−
nou z kararského mramoru. Podle
zápisu „práce ta trvala 7 dní. Stravu
měli pomocníci (kameníci 2 a sochař−
ský 1) ve faře (snídani, oběd a ve−
čeři) jakož i nocleh. Mistr kame−
nický i jeho bratr mistr sochařský
též několikráte ve faře obědvali a ve−
čeřeli“. Oltář měl pouze tři „spon−
zory“ – „zvláštním dobrodincem kos−
tela stal se ženich Pavel Zemánek
1/4 láník s nevěstou Josefou Anto−
šovou darem ...100 zl. r.m. Ostatní
obnos (390 zl.) zapravil místní farář
K. Vojtěch.“
Určitě není bez zajímavosti ani to,
že bratři Štáblovi vytvořili oltář
nejen v Ratíškovicích, ale také ve
známé poutní kapli sv. Antonína Pa−
duánského v Blatnici, lidově zvané
Antonínek.
Irena Bařinová
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Region

Mikroregion má za sebou již

IX. Trh místních produktů

T

řetí zářijovou neděli uspořáda−
ly obce Mikroregionu Nový Dvůr
v pořadí již devátý ročník Trhu
místních produktů a řemesel, a to na
tradiční adrese − na nádvoří zámku
Milotice.
Pokud jste tam toho dne byli, mo−
hli jste vidět nejen ukázku tradičních
lidových řemesel v podobě prodej−
ných řemeslných výrobků, ale také
bohatý doprovodný program, který
skýtal zábavu zejména pro ty nej−
menší návštěvníky. Bylo pro ně při−
praveno loutkové divadlo, dětský
workshop, v němž si děti mohly vy−
robit vlastní šperky, vymodelovat si
z marcipánu figurky, které záhy
s neskrývanou radostí zkonzumo−
valy, nechat si pomalovat obličej do
podoby nejrozličnějších zvířátek či
fantaskních postav, vyřádit se u ha−
sičských soutěží, zkusit si práci
s keramickou hlínou či zručnost

při aranžování drobných suchých
vazeb.
Pamatovali jsme však i na ty
dříve narozené. Pro ně byl připra−
ven košt vína, do něhož vzorky vě−

Děkuji všem zúčastněným řemeslníkům, kteří reprezentovali svou
zručností obec Ratíškovice, vystupujícím souborům a jejich vedoucím,
hasičům, zdravotnicím, pracovní četě a všem, kteří se jakýmkoliv způso−
bem podíleli na přípravách a průběhu celé akce.
Blanka Pokorná, Osvětová beseda Ratíškovice
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novali místní vinaři z mikroregionu,
nově mohli také využít lazebnu, v níž
jim bylo zkušenými pohyby dvou ma−
sérek ulehčeno od bolesti a napětí
svalů. Zapomenout nesmíme ani na
bohatý kulturní program, v němž se
představily všechny obce Mikro−
regionu Nový Dvůr zastoupené
svými kulturními složkami. Nej−
větší zájem však byl, dle dlouhé fron−
ty, o místní gastronomii – teplé
škvarky, chleba se sádlem a kvašá−
kem, povidla na lízačku, perníčky,
laty, béleše… Letošní ročník byl na−
víc ještě obohacen o fotografickou
výstavu exponovanou v zámecké ko−
nírně, jejímž autorem je starosta
obce Vlkoš Ing. Jiří Flora.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem, kdo jste − ať už aktivní účastí
či ochotným přístupem − přispěli
k zdárnému průběhu Trhu místních
produktů a řemesel, a to i přes ztí−
žené podmínky, způsobené silným
větrem, který nám polámal a odnesl
většinu stánků na hospodářském
nádvoří. Opět jsme se tak přesvěd−
čili, že větru a dešti ještě stále ne−
poručíme. Věřím však, že ten příští,
jubilejní desátý ročník, přinese ne−
jen slunečné počasí, ale i nové a ne−
zapomenutelné zážitky.
Mgr. Bc. Veronika Gasnárková
Svobodová, manažerka mikroregionu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Na cestách

Fotbalový víkend

v Londýně

J

e pátek 19. srpna 2011, čas 16.55
hod., místo − brněnské letiště. Od
létáme − já a Marek − letadlem
společnosti Ryanair do Londýna.
V polovině srpna by si mohl jistě
každý říci no a co – jedou na dovole−
nou, co je na tom zvláštního? Ale my
s Markem neletíme na dovolenou,
ale na fotbalové utkání, které ode−
hraje Markův oblíbený klub Chelsea.
Utkání bude hráno v sobotu 20. srpna
na domácím stadionu klubu. Sou−
peřem bude West Bromwich Albion,
oba týmy hrají anglickou Premier
Ligu.
Po odbavení formalit čekáme
v letištní hale na odlet. Ani jednomu
se nechce nějak mluvit. Přemýšlím
nad tím, co nás v příštích dvou dnech
tak asi čeká. Fotbal znám doma, zá−
pasy Chelsea z televize a dooprav−
dickou „anglickou“ premiéru mám
právě před sebou. Nedovedu si před−
stavit, že za pár hodin budu sedět
na stadionu Chelsea Stamford
Bridge a budu prožívat atmosféru
tohoto velikého utkání.
Už sedíme pohodlně v letadle, to
stoupá a já v myšlenkách děkuji
všem, kteří nám tento fotbalový vý−
let umožnili. Hlavně bráchovi Danovi
za sehnání lístků. Let je příjemný.
Stříbrněšedá hladina kanálu La
Manche je krásná tak, jak potom
pestrá pevnina. Ale hlavně, na jed−
ničku se povedlo přistání letadla.
Jsme v pořádku na pevnině!
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Formality jsou za námi. Ma−
rek nachází správný autobus
a jedeme na shledání s druhým
synem Adamem, který tam mezi
tím spolu s dalšími dvěma ka−
marády přiletěl z Irska. Na jed−
ničku se pak povedlo i setkání
naší fotbalové skupiny. A hurá
na ubytovnu pod sprchu a do vytou−
žené postele. Móc se ale už těším na
zítřek.
Je sobota 20. srpna. Já se syny
vyrážím brzy. Vír Londýna i jeho
zajímavosti lákají. Světově známý
Big Ben, Buckingham Palace, kde
pohodově snídáme a fotíme se. Vi−
díme Parlament a před ním most
přes řeku Temži. Na něm mě zaujal
hrající dudák v pravém skotském
kroji. Vidíme obrovské London Eye,
procházíme se po Tower Bridge. Stojí
to za to vidět. Bohužel čas tlačí − je
to jenom málo z toho, co Londýn na−
bízí. Ale díky i za to. Mezitím se
ozývá hlad, který tišíme v příjemné
londýnské hospůdce. Vyjdeme ven …
prší, no a teď už můžeme říci, že jsme
opravdu byli v Londýně.
Konec turistické zábavy, honem
na metro směr − stadion. Čím jsme
mu blíže, tím více jsme v „modré
řece“ fanoušků, fanynek bez roz−
dílu věku. Mají vše modré v barvě
Chelsea. Snad veliké očekávání
v nás zahání déšť a my jdeme vstříc
vytouženým fotbalovým chvílím.
A jsme před stadionem Chelsea.

Kluci fotí jako o závod a je co. Když
je tak oba pozoruji, je mně z nich moc
dobře u srdce a už teď mám velikou
radost, že jsem tento den mohla
s nimi prožít. NÁDHERNÉ!
Čekáme na lístky, přijde Danův
kamarád? Přišel. Po této dobré
zprávě ještě jedna – míjíme našeho
fotbalistu Vladimíra Šmicra, který je
přímo milý. Samozřejmě, že násle−
duje fotografování. Konečně do mod−
rého moře můžeme vstoupit i my
z Ratíškovic. Tribuny se zaplňují. Už
teď je atmosféra k nepopsání. Vychá−
zejí vlajkonoši a za nimi hráči. Ma−
rek je jako u vytržení, jeho radost je
bez mezí. Hráče zná všechny, ale
hlavně je na hřišti jeho jednička −
osmička Frank Lampard.
Hymna a začalo se. Ale moc se
„našim“ nedaří. Ve 4. minutě do−
stala Chelsea gól. Jsme hluboce
smutní, i když se skóre v prvním po−
ločase nezhoršilo. Říkám si, snad
kvůli nám musí dnes Chelsea vyhrát.
V druhém poločase začalo jít „u na−
šich“ o úplně jiné výkony, a tím do−
šlo k vyrovnání. Zbývá pár minut do
konce… Je to neuvěřitelné, ale Flo−
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Škola

rent Malouda z „modrého“ mužstva
Chelsea vítězný gól dává! Teď už je
atmosféra v hledišti, v Markovi a v nás
k nepopsání úplně, protože prožít
vítězství „svých“ na vlastní kůži, to
je síla. Každému bych to přála.
Loučíme se se stadionem Stam−
ford Bridge, zahaluje se do večer−
ního hávu. Hladím očima „modrý“
znak Chelsea a v duchu pořád do−
kola děkuji za zážitek nejen fotba−
lový, ale i rodinný.

Vracíme se na stanici metra,
které nás odváží do ulic Londýna,
kde chceme společně vítězství osla−
vit. A tak se také stalo. Poté nám
ještě jednou poskytla azyl uby−
tovna.
Nedělní odpoledne patřilo cestě
domů. Vzdušná cesta dopadla dobře
a fotbalový víkend byl o něco poz−
ději ukončen pivem u Dalka. Skvělý
víkend.
Lada Kadlčíková s Markem a Adamem

Šachový trenér
a šachové plány 2011/12

V

nadcházejícím školním roce
jsou naše cíle mnohem odváž−
nější a náročnější. Abychom
tedy na ně nebyli sami, přibyl do
našich řad šachový trenér pan Josef
Šebesta, který se věnuje šachovým
talentům vždy v úterý od 16.30 do
17.30 hod. a s trpělivostí vysvětluje
PROČ takto ANO a PROČ takto NE
táhnout figurou. Učí vidět situaci na
šachovém plátně, učí hodnotit situ−
aci i předpokládat soupeřovy tahy
a záměry. Pokroky jsou znatelné
a není problém i pro méně zkušené
šachisty již odhalit vazbu, možnost
dvojího úderu nebo i odtažný šach.
Šachové umění zdokonalujeme,
základy již máme z předcházejících
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dvou let, vždyť jej budeme letos
potřebovat nejen v seriálu „Rapid
šachu“ (6 turnajů během školního
roku) a v brněnských, pravidelně se
opakujících turnajích „Druhé úterý“,
ale i v tzv. Základních turnajích
v Brně nebo v Okresním přeboru (OP
II), kde mají již možnost naši ratíš−
kovičtí šachisté získat své první Elo
body − tzv. výkonnost a výkonnostní
třídu.
Mezi dětmi jsou již znatelní ša−
choví talenti a naší snahou je na−
bídnout maximum příležitostí pro
dobrou reprezentaci nejen základní
školy, ale především Ratíškovic.
Mgr. Alena Kubáčková,
ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice

Nové osvětlení

P

řed několika měsíci byly
v okolí našeho obecního úřa−
du vyměněny lampy poulič−
ního osvětlení. Srdcem nových
svítidel je bílý zdroj světla, který
je obklopen několika stínícími
prstenci. Zatímco během dne
vypadají nová svítidla poměrně
dobře, v noci jsem si kladl otáz−
ku, jaký je vlastně jejich smysl.
Pouliční osvětlení má především
sloužit lidem pohybujícím se na uli−
ci. Má svítit na zem, zviditelnit
chodce, cyklisty či auta a umožnit
jim bezpečný pohyb po vozovce
nebo chodnících. Zmíněná svítidla
však dle mého názoru tuto funkci
příliš neplní. Jak je vidět z přilo−
žené fotografie (a jak si každý může
ověřit sám), bez řádného směro−
vání vyzařovaných paprsků svítí
jejich ostré bílé světlo především
do očí. Bohužel upoutají i z velké
dálky nebo při pohledu z horních
pater okolních domů.
Pokud je samotný zdroj světla
i z povzdálí viditelný přímo, je
mnohem jasnější než to, co by měl
osvětlovat. Výsledkem je oslnění
a špatná viditelnost samotné
osvětlované plochy. Navíc peníze
investované do provozu takového
osvětlení jsou z podstatné části
zbytečně vyplýtvány na svícení do
míst, kde to není potřeba (vodo−
rovně, vzhůru).
Věřím, že při následujících vý−
běrech nových pouličních lamp
bude zohledněna také jejich funk−
ce, aby se Ratíškovice mohly po−
stupně stát kvalitně osvětlenou
Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.
obcí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Zámoří

Vinařem

za dvě hodiny

P

sal sa asi rok 1999, kdy tehdy
ještě galánka Gilia volala, že
v jednom obchodě s vínem po−
řádajú školení pro konzumenty vína.
Neváhal jsem. Po zaplacení 20 do−
larů sem si mohl vybrat stát, ze kte−
rého chcu proškolit. Pokud mňa
paměť neplete, tak sem vybral Nový
Zéland, Španělsko a Chile. Nový Zé−
land sem vybral proto, že jsem sly−
šel, že vína odtúď sa hodně podo−
bajú našim − hlavně bílý sauvignon.
Protože byl rok 1999, tak sem měl
v paměti ten Žochúj, na kerý sa nedá
zapomnět. Chile a Španělsko sem vy−
bral kvůli galánce.
Do školící místnosti jsme dorazili
jako první. Vybral jsem místo hned
vedle přednášejícího, aby nám nic
neuniklo. Bylo eště času, tak sem
letěl „omáknút“ obchod s vínem. Do−
dnes si vzpomínám na nekteré ceny.
Nechtěl sem věřit, že někdo dá za
flašku 100, 200 a více dolarů. Samo−
zřejmě, že převládaly ceny nor−
mální (5−30 dolarů). V obchodě pro−
dávali aj sýry a uzeniny z celého
světa. Po dvoch rokách sem kúpil dvě
nožky maďarskej čabajky, aby mně
lepší bralo.
Nastal čas sa odebrat na školení.
Na stole už byly nachystané po−
hárky s vínem, kýble na vyplúvání,
papír a tužka. Místnost sa začala
plnit lidma. Při pohledu na oblečení
a hodinky sem okamžitě věděl, že
nejsú z ratiškovského Céčka. Ško−
lení mohlo začat. Paní profesorka
nám v rychlosti něco o sobě řekla
a už to jelo.
První víno byl bílý sauvignon.
Ukázala nám, jak sa má pohárek
správně držat a zatočit s vínem po
směru hodinových ručiček, aby sa
uvolnily vůně. Všecí začali točit
s pohárkama a pichat nose snáď ke
dnu. Pak následoval malý srk a hó−
nění vína po patře, navrch, dúle,
doleva aj doprava. Asi po minutě sa
paní profesorka zeptala, co ve víně
cítíme. Já sem cítil kopřivu, ale
k mojej smole sem nevěděl, jak sa
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

řekne anglicky. Tak sem byl potichu
a poslúchal, co cítili moji kolegové.
Stálo to zato. Vzduchem začaly
létat názvy chutí, o kterých sem
v životě neslyšel. To, co sem slyšel
od kmotra Ladika či Kordulíka, ne−
bylo nic proti tomu, co cítili ti noví
vinaři. Nikdy bych nevěřil, že v jed−
ném pohárku može byt tolik chutí
a vůní. A to si představte, že to byl
první vzorek a prvních 10 minut.
A vzorků bylo eště pět.

Po nalezení všeckého možného ve
vzorku č. 1 začala volná debata. Paní
přednášející sa mňa ptala jako prv−
ního. Bílý sauvignon sem pochválil,
ale řekl sem, že tam necítím v žád−
ném případě kulatá těla, různé ovo−
ce, ani tu zeleninu. Učitelka lapala
po dechu, borec vedle mňa zavrátil
oči – byl sem ve třídě za osla. Po
chvíli paní profesorka nabrala dech
a říká, že to néni bílý sauvignon, ale
sauvignon blanc. Takže néni ani tak
důležité vínu rozumět, ale mosíte to
správně vyslovit a nazvat.
Po zbytek školení už sem byl
radši potichu. Všecí degustátoři na−
šli a cítili chutě a vůně, co jim řekla
učitelka. Enom sem si říkal, kdyby
paní školící řekla, že je ve třetím
vzorku suchý kra….c, tak by ho tam
určitě našli také. Moje malé zna−

losti byly k ničemu. Duběnka už na
závadu nebyla, těkavky eště neexis−
tovaly a také sem si pamatoval sir−
ku, ale tú nikdo nenašel. Ale jedno
vím určitě. Ten borec vedle mňa po−
třeboval o hodinu vjec teho školení
a byl by schopný řéct, jakýma nůž−
kama byly ty vinohrady střihané.
Je to jedna velká hra. Kdo dobře
hraje a umí dobře kecat, tak má vy−
hrané. Nezáleží ani tak, jak temu ro−
zumíte, ale jak o tem dovedete mlu−
vit.
Žiju v USA už patnáctý rok, tak
vám možu řéct, že z vína je snobské
pití. V bohatších domech uvidíte
na víno skleněné ledničky, stojany
z nerezi, fajnové sklo atd. S obcho−
dama a degustacama sa doslova roz−
škubl pytel. Lidé sa kastujú na tří−
dy. První třída to su já. Stačí mně
víno od 5−10 dolarů. Další třída je
za 10−30 dolarů, no
a potom sú ti navr−
chu, a tam už cena
nerozhoduje. Dobré
na tem je, že tito
vínu možná tak
ani nerozumijú, ale
hrajú dobře.
V roce 2009 sem
navštívil region
Napa Valley and
Sonoma Country.
Asi každý ví, že je
to v USA největší
vinná oblast, co se
týče rozlohy a pro−
dukce. Během dvou
dní jsem prošel ně−
Ilustrační foto
kolik malých a vel−
kých vinařství. Nádhera, která sa
nedá dobře popsat. Protože su z té
první kategorie, tak sem sa neod−
vážil zasahovat do nejakej debaty
a enom sem koštoval.
Nezapomenu na to, jak před jed−
ním vinařstvím ležalo asi 50 nád−
herných 200 litrových beček. Byly
vyrobeny z francouzského dubu.
Nemohl sem z nich spustit oči a ptal
sem sa, proč sú ty bečky venku na
slunku. Náš kamarád průvodce mně
řekl, že sú k ničemu, protože už ne−
dávajú tú duběnku. Bečky idú po
třech letech „do šrotu“, sú řezané na
květináče. Říkal sem si, kde to
sakra spěje. Nemělo by sa ostát při
zemi? Při čtení vinných blogů na in−
ternetě si ale říkám, že sa na zemi
dycky nestójí.
Dan
Good luck.
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Osobnost

J

Marta Kordulová –
moje krevní skupina

estliže někdo řekne − „to je moje
krevní skupina“ (jak mě nazýva−
la celým večerem), myslí tím člo−
věka, který je mu hodně blízký,
v mnoha věcech podobný a hlavně
milý jeho srdci. Má tedy mnoho stej−
ných nebo podobných vlastností.
Mám taky takovou krevní skupinu.
Je to kamarádka, která se zabývá ve−
řejnou činností, a tím hodně času
tráví ve veřejném životě a na svůj
osobní život jí určitě nezbývá tolik
času jako třeba mě. Je to moderní
emancipovaná žena. Při posledním
setkání, mně tato moje krevní sku−
pina příjemně šokovala, a to hned
3x. Ukázala, že věci se dají řešit
bez velkých problémů, jednoduše
a v klidu.
Byla jsem pozvána na oslavu je−
jího významného jubilea s několika
dalšími kamarádkami. Vím, že naše
milovaná Martička je svým způso−
bem svá, ale tentokrát mě šokovala
(mile) a ukázala nám všem, že
oslava může probíhat i trochu ji−
nak, než je zvykem, a přesto to bude
krásné setkání a popovídání si. Pří−
pitek probíhal tak jako obvykle.
První šok byl při podávání jídla.
Pouze konstatovala, bude to páteční
oběd, a tím myslela polévku a ko−
láče. Polévka byla fazolová, výborná,
a koláče tvarohové s povidly, taky
výborné. Jedly jsme polévku a za−
kusovaly českými buchtami. Napo−
sledy jsem takový oběd jedla jako
dítě doma u maminky. To mě při−
vedlo k myšlence, že není vždy
nutné připravit něco zvláštního, ná−
kladného a neokoukaného. Byl to
příjemný oběd s fantazií, jaká mě
nikdy nenapadla. Jídlo jsme chvá−
lily a hlavně hospodyňku.
Druhý šok byl, když jako by mi−
mochodem naše hostitelka prohlá−
sila, polévku mně vařila ta a ta
kamarádka, buchty pekla druhá ka−
marádka. Jako by nám chtěla říci,
není nutné se honit za přípravou
oběda, když máš dostatek dobrých
kamarádů a já tolik práce, že bych

strana 18

byla zbytečně uštvaná, nevrlá
a nepříjemná společnice. V tom
měla opět pravdu a i tento po−
znatek si zapamatuji a někdy
bude dobré ho využít. Martička
nám dávala lekce moderní eman−
cipované ženy. Oslava probí−
hala podáváním dalších dobrot,
jako např. zeleninové saláty,
které připravila dcera hostitel−
ky, dva druhy sekané, které při− Foto Marie Bardúnová
pravila další kamarádka, káva,
zákusek, podávalo se bílé a červené mrkev jako noha“. Další den jsem
víno, vše kořeněné humorem vlast− z ní udělala mrkvový salát, byl vý−
ním naší hostitelky. Zábava byla borný, jako celé naše odpoledne.
vynikající.
No prostě Martička nás nezkla−
Třetí šok, který jsem od mé mala. Já bych nevěděla, jakým dá−
,,krevní skupiny“ dostala, byl dárek rečkem potěšit, a ona nás nejen
na rozloučenou. Přinesla dárkovou potěšila, ale i patřičně pobavila.
kabelku a ještě dodala „čistila jsem A v tom je ten podstatný rozdíl mezi
ji celou půl hodinu“. Této poznámce mnou a mou krevní skupinou. Pá−
jsem nějak nevěnovala pozornost. teční odpoledne a večer byl velmi
Myslela jsem si, že tam bude kočka příjemný a navíc poučný.
v pytli. Ale chyba. Když začala děv−
Martičko, dík za krásný večer
čata vytahovat první dárek, šla jsem a i když je po oslavě již několik dnů,
do kolen a smála se na celé kolo. Tato při vzpomínce na něj se usměji a je
nálada mně vydržela až domů. Dá− mně příjemně u srdce.
rečkem byla čistě očištěná a snad
S láskou Tvoje ,,krevní skupina“
i naleštěná mrkev. Já jsem si vytáhla Marie a kamarádky ze cvičení.
snad tu největší, jak se říká „byla to
M.T.

Poděkování
Toho není nikdy dost. A proto.
Nejen ti, co býváme u Jezérka, ale
všichni, co to vidíme nebo vidět bu−
dete. Děkujeme za lekníny, které
nám už druhý rok krásní vodu Je−
zérka. Nápad a výsadbu (a že není
lehká) provedla postupně rodina
Kovaříková. Ten vzadu u palaší je
růžový, druhé dva jsou bílé. Na pat−
náct květů jsem napočítala tomu
blízko u silnice…
Kronikářka přidává na závěr
svou vizi výsadby na hladinu. Dob−
romilka s Tonikem a Lidkou ke−

ramičkou na loďce vyjíždí sadit…
Z břehu řídí osádku pokyny
mamka Vita Kovaříková. Je nutné
vědět, kam lekníny umístit, aby
vznikl ve výsledku ten správný
umělecký dojem.
Podařilo sa jim to dobře. Kola
leknínů sú navíc dobře Jezér−
kem hýčkaná, sú větší a větší, furt
plná květů. Vím to. My z Ratíško−
vic Vám Kovaříkovi znovu děku−
jeme.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Mykologie

Šok

Š

ok a údiv − tyto pocity vyjadřo−
valo i slovy více jak 1 109 ná−
vštěvníků XXXI. výstavy hub
v ratíškovské hasičské zbrojnici po−
slední zářijový víkend. Tyto reakce
vyvolalo rekordních 332 druhů hub
v době, kdy návštěvník Dúbravy „ne−
zavadí o prašivku“. To byl také dů−
vod i elektronické komunikace s hou−
bařskými nadšenci z Čech, Moravy
a Slovenska.
Po vyhodnocení téměř bezna−
dějné situace část sběračů vyrazila
ku Praze a část na Vysočinu, zbytek
pátral v okolí Ratíškovic i ve Chři−
bech. Díky tomuto nasazení bylo pak
v pátek navečer na stolech vyzdobe−
ných Aničkou Prčíkovou a Bronisla−
vou Lacovou určených, roztříděných
a nainstalovaných víc jak 150 druhů
hub.
Do sobotního poledne, času žeh−
nání výstavy otcem Jiřím Čekalem,
už bylo těch druhů víc jak 250 a bě−
hem výstavy − i v pondělí − to číslo
dosáhlo již zmiňovaných 332 druhů.
A to i díky návštěvníkům a pomoci
Ivety Tomašekové, která přijela
„pěkně napakovaná“ exponáty ze
Šaštína i z Bratislavy.
Z tolika druhů se těžko vyzdvi−
hují jen některé, ale hřiby satany,

borové, přívěs−
katé či plavé
jsou v Ratíškovi−
cích ke spatření
málokdy, stej−
ně jako mucho−
můrka šiškovi−
tá, lanýže letní,
housenice cizo−
pasná, parazitu−
jící na jelence či
exotický května−
tec Archerův.
Ten byl pro svůj
zápach uzavřen
v zavařovací
sklenici, stejně
jako hadovka
valčická i její
sestra hadovka
smrdutá. Svou premiéru měl i klou−
zek tridentský a palečka zimní.
Zájem budil svým objemem i vato−
vec − pýchavka obrovská, trstnatec
oříš i vějířovec obrovský.
Pořadatelům vyšel i další tah. Tím
byly fotografie vzácných hub naleze−
ných v okolí Ratíškovic, zvěčněné
Ladislavem Špetou. Tak se mohli ná−
vštěvníci seznámit s houbami rostou−
cími časně na jaře − žlutou formou
ohnivce šarlatového, ucháčem svaz−

čitým, desticí žlutavou i okrouhlou,
či muchomůrkou jarní. To, že vý−
stavu navštěvují i děti z mateřských
škol a školy základní se stalo tra−
dicí, ale milým překvapením byla po−
slední vyučovací hodina pro třídu
paní učitelky Aleny Šupálkové, kdy
děti kreslily libovolnou houbu. A kdo
ví, jestli z Jaroslava Belance nebo
Jiřího Kuchařiče nevyroste nový
Jirka Polčák či Tonik Bielich.
Určitou samozřejmostí se už stal
korespondenční lístek s přítiskem
a kresbou od Jirky Polčáka, ke kte−
rému šla přikoupit známka s kupo−
nem vydaná k obecnímu jubileu. Na
pozvánku − plakát jsme s jeho svole−
ním „zneužili“ pérovku Antonína
Bielicha. Další novinkou byly „dre−
sy“ – polokošile se znakem kroužku
a jmenovkou jednotlivých členů, kte−
rou obdržel i čestný člen Alois Vág−
ner, jenž víc jak třicet let houby na
výstavě neúnavně určuje.
A aby byla mozaika z výstavy co
nejvíc kompletní, tak se v úvodu vý−
stavy vzpomenulo na Václava Kop−
líka staršího a Františka „Krakono−
še“ Voženílka, kteří na nás dávají
pozor s houbařského nebe.
Václav Koplík, prezident
Mykologického kroužku v Ratíškovicích
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Charita

Otevřené dveře

v pečovatelské službě

V

Skauti

Charitní pečovatelské službě,
která sídlí v budově Domova po−
kojného stáří, se v pátek 23. 9.
otevřely dveře všem, kdo měl zájem
si prohlédnout prostory k poskyto−
vání ambulantních pečovatelských
služeb seniorům v DPS nebo se chtěl
dozvědět více o naší terénní pečova−
telské službě od pracovníků, kteří
byli připraveni podat veškeré infor−
mace a zodpovědět otázky.

Z

Eva Frýdková, DiS.

Jak to bylo před 100 lety?

100 let českého skautingu

akladatelem skautingu v čes−
kých zemích a prvním starostou
skautské organizace byl středo−
školský profesor Antonín Benjamin
Svojsík, který začal v roce 1911 s prv−
ními pokusy. Inspirací mu byla
práce R. Baden−Powella v Anglii, ale
značný vliv na utváření českého
skautingu měl i americký přírodově−
dec, malíř a spisovatel E. T. Seton.
Při psaní knihy „Základy junáctví“
Svojsík oslovil současné české osob−
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Den otevřených dveří se konal při
příležitosti oslav Dne Charity a také
9. výročí otevření DPS a zahájení čin−
nosti Charitní pečovatelské služby
v naší obci. Tento den jsme si připo−
mněli i s otcem Jiřím Čekalem při
mši svaté, sloužené v Ratíškovicích
za Charitu a charitní dílo, které se
zúčastnili nejen pracovníci a obyva−
telé DPS, ale i pracovníci Oblastní
charity Hodonín.
Doufáme, že
příští rok se při
oslavě Dne Cha−
rity sejdeme
v DPS v hojném
počtu, už proto,
že DPSka bude
slavit kulaté 10.
výročí a hodo−
nínská charita
20. výročí svého
založení. Děku−
jeme všem, kte−
ří charitní dílo
podporují svými
modlitbami i fi−
nančními dary.

Den Charity slavíme již tradičně
na konci září, a to díky patronovi Cha−
rity − sv. Vincenci z Pauly, zakladateli
misijního řádu lazaristů a Dcer křes−
ťanské lásky a jednomu ze zaklada−
telů moderní charity a péče o chudé.
Vincenc z Pauly se narodil 24. 4.
1581 v Gaskoňsku do venkovské ro−
diny. V roce 1600 byl vysvěcen na
kněze, stal se kaplanem francouzské
královny Markéty z Valois. Setkal se
zde nejen s dvorským životem, ale
poznal i prostý lid a jeho bídu. Později
byl kaplanem vězňů a galejníků. Vin−
cenc brzy poznal, že chtít pomá−
hat nestačí, pokud chybí organizace.
V roce 1657 založil známou paříž−
skou nemocnici Salpetriere. Vždy se
snažil pomáhat chudým, proto také
založil misijní řád lazaristů a žen−
ský řád Dcer křesťanské lásky (Vin−
centek), které sloužily chudým. Jed−
nalo se o velký krok – znamenalo to
nejen společenství žen, které žijí svůj
život ve společenství podle evangel−
ních rad bez klauzury, ale také další
sociální a společenský vývoj Evropy.
Vincenc zemřel 27. září 1660 v Pa−
říži. V roce 1729 byl papežem Bene−
diktem XIII. blahořečený, v roce
1737 pak papežem Klementem XII.
svatořečen. Je patronem vězňů, za−
jatců a nemocnic, je uctívaný pře−
devším ve Francii, Polsku a USA.
V roce 1885 byl prohlášen papežem
Lvem XIII. patronem všech katolic−
kých charitativních sdružení.

nosti, které významně přispěly k to−
muto dílu.
Český skauting byl tedy od po−
čátku poněkud odlišný od anglické−
ho. Byl kladen větší důraz na pobyt
v přírodě (vliv woodcraftu) a na ná−
rodní cítění, což vyplývalo z posta−
vení českého národa v době vzniku.
Naopak menší důraz byl kladen na
duchovní (případně náboženské) zá−
klady, na rozdíl od některých jiných
skautských organizací.

Během historie českého státu byl
skauting třikrát zakázán totalitními
režimy (1x nacisty a 2x komunisty),
neboť proti totalitě vždy aktivně vy−
stupoval. Skauting vždy okamžitě
využil politického uvolnění (1945,
1968 a 1989) a obnovil svojí činnost.
Největší česká skautská organi−
zace se nazývá Junák − svaz skautů
a skautek ČR. V současné době je nej−
větší dětskou organizací v ČR s téměř
50 000 členy.
Palis (zdroj: Wikipedie)
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Jak si počínati, vyskytne−li se pominutý pes
Úryvek z knihy od zakladatele
Junáka A. B. Svojsíka: „Základy ju−
náctví“, vydané roku 1912:
Pominutý pes běhá obyčejně sem
a tam a kouše do všeho, co mu při−
jde do cesty. Každý junák musí vě−
děti, jak se má při setkání s ním
zachovati. Pominutý pes nedá se vy−
léčiti, a proto jest nejlépe jej zastře−
liti, nebo jiným způsobem utratiti.

Aby nás pes nekousl, nastavíme
mu hůl, kus dřeva nebo hadru, do
něhož se pes obyčejně ihned zakous−
ne. Tím získáme času psa buď rázně
odkopnouti, neb přišlápnouti u krku
k zemi. Je−li po ruce provaz, udělá−
me smyčku, hodíme psu přes hlavu
na krk a pak ji zadrhneme. Mezi tím
možno také přivolati lidi, kteří po−
mohou psa usmrtiti. …

Z této extrémně kruté ukázky je
patrno, jak 100 let starý text je pou−
žitelný v dnešní době. Dnes bychom
volili spíše útěk a volání mobilem
na policii či odchytovou službu.
Ale to jen tak na okraj a pro zajíma−
vost jako perlička k výše uvede−
nému článku 100 let českého skau−
tingu.
Palis

30 let oddílu Tuláci
A
č se tomu nechce věřit, už je to
tak − oddíl Tuláci má 30 let!
Oslavit tuto skutečnost nám
přišlo jako samozřejmost a tato pří−
jemná povinnost připadla na první
zářijovou sobotu 3. září 2011. Sezvali
jsme všechny možné hosty – bývalé
i současné členy oddílu, jejich rodiče
a vůbec všechny příznivce Junáka
Ratíškovice.
Na samotnou sobotu (den D) byla
přichystána výstava, složená přede−
vším ze starých fotografií a kronik,
kde se mnozí návštěvníci našli, ale
o mnoho kil mladší. Dále nám bratr
Čok z Veselí nad Moravou vyrobil
před klubovnou perfektní lanové
centrum s nízkými i vysokými pře−
kážkami, které si užili rodiče i děti,
a to až do tmy. Aby návštěvníci ne−
strádali hladem byl v pohotovosti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Hugo (starší člen odd.
Tuláci) se svou „loko−
motivou“ na výrobu
stejků – která byla ne−
ustále v obležení hla−
dovců a gurmánů, a to
až do spotřebování veš−
kerého naloženého
masa – jehož bylo přes
12 kg. Pak došlo na
špekáčky a táborák.
Setkali se zde rodi−
če, děti, vedoucí, ale
hlavně staří kamarádi,
jejichž přátelství zapo−
čalo právě na družinov−
kách a oddílovkách našeho oddílu.
Zajímavou skutečností je také fakt,
že samotný oddíl Tuláci už je starší
než nejstarší členové jeho součas−
ného vedení. Vlastně už oddíl vedou

děti zakládajících členů, a to je pěk−
né. Jinak se akce vydařila, počasí
vyšlo a oslavu navštívilo přes 100 lidí
a pokud vím, žádný si nestěžoval.
Palis
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Výprava na Bradlo s mohylou
a zříceninu hradu Čachtice
Středa 28. září 2011
(Tip na výlet)
lub přátel skautingu (KPS) při
Junáku Ratíškovice − tak jako
každoročně − uspořádal pro své
členy výpravu do blízkého okolí, aby
si připomněl výročí svého vzniku –
letos slavíme již 7. výročí oficiálního
fungování. A vzhledem k tomu, že
tento rok je pro nás významný i sto−
letým výročím českého skautingu,
byla tato akce „zasvěcena“ i jemu.
První náš cíl a místo srazu bylo
krásné město Skalica na Slovensku.
Zde se nás sjelo na 31 účastníků.
Někteří si dali doporučenou snídani
– vynikající Skalický trdelník a kafé,
ostatní se kochali pěkně upraveným
náměstím a pěší zónou.
Další náš cíl byla monumentální
mohyla od architekta Dušana Jur−
koviče na hoře Bradlo u města Bre−
zová pod Bradlom. Toto místo je
vzdáleno něco přes 50 km od Ra−
tíškovic a troufám si tvrdit, že na−
prostá většina obyvatel o jeho exis−
tenci nemá ani tušení. Mohyla byla
postavena na počest generála Milana
Rastislava Štefánika – začala se sta−
vět pět let po jeho smrti roku 1924,
dostavěna byla v roce 1928 (rekon−
strukce v letech 1995−96). Samotná
mohyla je vlastně obrovský pomník
z bílého kamene tvarem i velikostí
připomínající pyramidu po jejichž
čelních a bočních schodištích se dá
dojít až k vrcholu a ve svých rozích
má navíc čtyři obrovské kamenné
obelisky (viz. foto). Snad každý, kdo
na toto místo vstoupí, musí být ne−
jen touto stavbou, ale i krásným vý−
hledem do kopanického okolí, napro−
sto fascinován, tak jako my.
Hrad Čachtice – už při vyslovení
tohoto jména se snad každému vy−
baví hrůzostrašné pověsti a legendy
o krvavé čachtické paní Báthoryové.
Nám se naopak při příjezdu do pod−
hradí na vrcholu kopce objevila roz−
sáhlá, ale malebná zřícenina hradu
Čachtice. Při zdolávání kopce jsme
se rozdělili na dvě skupiny − jedna
skupina šla po cestě (měkkýši)
druhá vzala hrad ztečí (tvrďáci).

K
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Měkkýší tam byli sice dřív, ale tvr−
ďáci si to víc užili. Samotná zříce−
nina hradu je silně zchátralá a roz−
klad hradu bohužel nekontrolovaně
pokračuje. Neprobíhají zde žádné
sanační ani jiné práce, jak bychom
čekali, u tak významné národní kul−
turní památky. Zato dětem se to lí−
bilo – všude plno skrýší a proléza−
vek narušeným zdivem – no úplný
labyrint. Když jsme zříceninu řádně
prošmejdili, nafotili ba i nakreslili,
dali jsme svačinu a hajdy dom.
Po cestě do rodné obce jsme se
nekontrolovaně rozdělili, protože

k jednomu cíli vede několik cest
a koordinace pohybu osmi aut v ko−
loně bez dostupné techniky je tak−
řka nemožná. Individuálně a mimo
plán jsme někteří navštívili roz−
hlednu u Javorníka (vystavěnou
v rámci projektu: „Pozrime sa cez
hranice z výšky“) a větrný mlýn v Ku−
želově.
A to je konec této vydařené vý−
pravy, při které jsme viděli zají−
mavé stavby, krásné výhledy do kra−
jiny, podzimní barevnou přírodu
a užili si slunný den a Vám můžeme
jen doporučit to samé.
Palis
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22. světové Jamboree
ve Švédsku

P

aneb

o loňském zážitku ze Středo−
evropského Jamboree konané−
ho v Maďarsku mě účast na
22. světovém Jamboree velmi láka−
la. Díky zážitkům ze zahraničí jsem
se dokonce stala okresní a posléze
i krajskou zahraniční zpravodajkou,
ale i přesto jsem zvažovala, zda do
Švédska jet. Hlavním problémem byl
poměrně vysoký účastnický popla−
tek, který mě odrazoval. Nakonec ale
převážila myšlenka, že taková pří−
ležitost už nemusí přijít.
Spolu s ostatními členy českého
servis teamu jsme se sešli dvakrát
ještě před odjezdem do Švédska,
abychom splnili svou část práce. Ně−
kteří z nás měli za úkol Jamboree
propagovat a získávat nové členy
kontingentu, jiní zajišťovali do−
pravu lidí i věcí nebo řešili českou
účast na programu Jamboree. Bylo
třeba vše připravit, abychom si mo−
hli na Jamboree už jen užívat skvě−
lých dní. Jakožto členové mezinárod−
ního servis teamu (alias „ISŤáci“)
jsme do Švédska vyrazili o dva dny
dřív než účastníci. 25. července jsme
sebe a své věci v Praze naskládali
do dvou autobusů a vyrazili na ná−
ročnou cestu do Rinkaby.
Hned první den na Jamboree mi
bylo jasné, že všechen čas a peníze
vložené do přípravy akce stály za to.
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Simply Scouting
Po příjezdu jsme se stali součástí ob−
rovského mraveniště, které se po−
stupně začalo plnit lidmi. Zprvu jsem
neměla větší problémy se na obrov−
ském tábořišti dostat tam, kam bylo
třeba, ale jakmile přijeli všichni
účastníci a všude vyrostly stany, byla
jsem po většinu času ztracená. Není
se čemu divit, naše tábořiště se
stalo 4. největším městem jižního
Švédska a na 5. příčku odsunulo hos−
titelské město Kristianstad.
Jako jedna z mála mladších
členů IST jsem se dostala do progra−
mu, takže jsem se denně potkávala
s účastníky, kteří byli ve věku od
14 do 17 let. Díky tomu jsem už za
pár dní zjistila, že skauting se v jed−
notlivých zemích hodně liší. Obdivo−
vala jsem různobarevné kroje a nej−
různější zvyky, ale jedno bylo stále
stejné. Mohla jsem se s kýmkoliv dát
do řeči a nikdo mě neodbyl, všichni
byli přátelští. A řekněme si upřím−
ně, člověk nezíská tolik přátel
každý den. Ve Švédsku se totiž sešlo
skoro 40 000 skautů z celého světa
a spolu s nimi se na tábořišti denně
pohybovalo na 8 000 návštěvníků.
Český kontingent měl 280 členů,
a jak je naší dobrou tradicí, všude
nás bylo vidět. Pomohla tomu vý−
razná červeno−modrá kontingentová
trička, zapůjčené terénní koloběžky

i česká hospoda Czech Lion, která
se těšila všeobecné oblibě.
Jamboree bylo plné nejrůznějších
atrakcí, aktivit, zážitků a nových
zkušeností. Hlavním heslem bylo
„Simply scouting“ (jednoduše skau−
ting) a Švédové celou akci pojali
v duchu tohoto hesla. Nic nebyl pro−
blém, nikdo se nestresoval, čas ply−
nul a program občas s menšími
zádrhely běžel. Musím ale říct, že or−
ganizátoři nic nenechali náhodě. Ať
šlo o organizaci tábořiště, bezpečnost
účastníků, zdravotnickou pomoc
nebo kratochvíle, všechno mělo svůj
řád bez zbytečných omezení.
Tábořiště bylo rozděleno do 4 sub−
campů nazvaných podle ročních ob−
dobí. Jaro bylo určeno pro členy IST
a zbylé 3 subcampy obývali účastní−
ci. Všichni jsme na krku nosili ID
kartu s našim jménem, na které bylo
napsáno, z jaké země jsme a zda jsme
IST nebo účastníci. Kromě toho jsme
dostali IST šátek, který jsme museli
spolu s ID nosit prakticky všude (je−
dinou výjimkou byla sprcha). Švéd−
ská vynalézavost se projevila i tady,
protože podle barvy popruhu ID
karty a lemu šátku šlo také poznat,
jestli jsme účastníci nebo členové
IST, případně lidi z vedení jednotli−
vých kontingentů.
Jamboree, jakožto nejdůležitější
mezinárodní akce v celém skaut−
ském hnutí, bylo velké ve všech ohle−
dech. Ceremonie, kterých se účast−
nilo všech 40 000 lidí, byly pojaty
jako velký koncert, často s ohňostro−
jem, předváděním motokrosu či se−
skoku parašutistů z prolétajících le−
tadel. Akce neunikla ani pozornosti
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vládních a skautských činitelů, náš
kontingent navštívil například sta−
rosta Junáka a mnoho oldskautů.
Mezi nejvýznamnější osobnosti
zcela jistě patřil švédský král Carl
Gustav, který se aktivně zúčastnil
jak programu, tak zakončovací cere−
monie. Těžko by člověk poznal, že ten
šedivý pán v modrém švédském kroji
je král, kdyby se kolem něj nepohy−
boval hlouček organizátorů a body−
guardů. Atrakcí a věcí k vidění bylo
tolik, že jsem si za celých 14 dní
nestihla projít všechny. Ale každý
den jsem se probouzela s pocitem, že

mě dneska čeká něco nového a výji−
mečného. Dobrou náladu nám nepo−
kazil ani občasný déšť, který všichni
seveřani okázale ignorovali a všichni
ostatní tiše proklínali. Když jsme
8. srpna balili stany a ostatní věci,
bylo na všech vidět, že bychom si
celou akci nejradši zopakovali.
Jamboree bylo pro mě něčím ne−
skutečným, neuchopitelným a neza−
pomenutelným. Odvezla jsem si plno
neopakovatelných zážitků. Nikdy
nezapomenu na to, jaké to je, když
člověk odříkává skautský slib a spolu
s ním ta stejná slova opakuje dal−

ších 40 000 lidí. V takových chvílích
jsem si uvědomovala, že skauti po
celém světě jsou si opravdu bratry
a sestrami. Ten skoro hmatatelný po−
cit mě utvrzuje v tom, že každý, kdo
se kdy do skautské organizace za−
pojil, v ní zanechal nesmazatelnou
stopu a odměnou mu může být vě−
domí, že přispěl k jejímu rozvoji. Ten
pocit je prostě „simply scouting“.
Kateřina „Káťa“ Motlová

P.S.: Pokud chcete okusit krásy
Jamboree, uvidíme se v roce 2015
v Japonsku?!

Tábor 2011
Trojka + Jižní Kříž

T

ábor Trojky a Jižního kříže se
konal od 24. července do 7. srp−
na. V neděli ráno jsme se sešli
u skautské klubovny, dořešili po−
slední papíry a mohlo se vyrazit směr
Nová Ves.
Letošní tábor nesl podtitul Zá−
hada hlavolamu. Byli jsme rozdě−
leni do čtyř skupin a naším úkolem
bylo pomoc Širokovi získat indicie ve−
doucí k ježkovi v kleci. Museli jsme
proto splnit plno úkolů, několikrát
bojovat s Vonty, dokázat naše schop−
nosti a dovednosti, znalosti zdravo−
vědy, přírody a spoustu dalšího. Na

konci tábora
se nám ale
ježka podařilo
na určeném
místě nalézt
a mohli jsme
i nahlédnout
na plánek lé−
tajícího kola schovaný uvnitř.
Počasí si z nás letos dělalo celkem
srandu, ale i přesto jsme v prvním
upršeném týdnu zvládli plno her, vý−
pravu za získáním Tleskačova de−
níku do kaple v Řeznovicích, kou−
pání v bazénu, zpívání a mnoho

dalšího. V druhém týdnu už bylo po−
časí moudřejší, a tak jsme absolvo−
vali výpravu do Pohádkové země
v Dukovanech, starší zvládli dvou−
denku po Divoké Oslavě, rafty
a mnoho jiného. Starší na závěr jeli
do Brna, potkali tam Barbara Ma−
muta ze Superstar
(hvězdné pěchoty)
a Davida Deyla,
byli na prohlídce
v brněnském pod−
zemí a v kině na fil−
mu „Auta 2“ v 3D.
Tento tábor se
nám všem velice lí−
bil a za to chceme
hlavně poděkovat
úžasným vedou−
cím, kteří se o nás
dobře starali, vy−
mýšleli vynikající
program, který nás
moc bavil a přede−
vším chceme podě−
kovat naší úžasné
kuchařce Vladěn−
ce! Moc nám chut−
nalo!
Ešli a Maya
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Česko−polský

summer camp
N
áš „Summer camp“ s polskými
skauty začal v neděli 14. srpna
2011 na ratíškovické klubovně,
kde jsme asi v půl deváté večer stáli
seřazení ve skautských krojích a ne−
trpělivě čekali, kdy přijedou naši pol−
ští kamarádi. Essma a Juniora jsme
oblékli do ženských slováckých ka−
nafasek, aby je přivítali a pohostili
posoleným chlebem, vodou a půva−
bem slováckých robek. Polští skauti
konečně dorazili po celodenním ces−
tování. Pro začátek jsme se trochu
seznámili a pak už nás čekala ve−
čeře a táborák. Jedli jsme špekáčky
a zpívali společně české i polské
písničky. Po drobném oťukávání ve
svitu ohně jsme se přesunuli do klu−
bovny, kde jsme hráli všechny možné
seznamovací hry. Naučit se vyslovo−
vat některá polská slova pro nás bylo
stejně těžké, jako čeština pro naše
polské kamarády, ale společnými si−
lami se vše povedlo. Vzhledem k na−
šemu nabitému programu jsme se
brzy vydali na kutě, abychom byli na
následující dobrodružství čerství.
V úterý ráno jsme Poláky vyhnali
na rozcvičku a po snídani jsme pl−
nili vědomostní kvíz o Česku. Během
hry jsme se dozvěděli poměrně vý−
znamné novinky v naší české histo−
rii (např. že sametová revoluce pro−
běhla v roce 1995), bohužel většinou
od české části výpravy. Na oběd byl
tradiční český guláš. Odpoledne byla
připravena hra „Honba za pokla−
dem“, při které jsme s pomocí GPS
prošli téměř celé Ratíškovice. Pove−
čeřeli jsme rajskou omáčku s ma−
sem a knedlíky a povídali si dlouho
do noci.
Středeční brzké ráno se neslo
v duchu cesty do Lednice, kde jsme
strávili celou středu a pochodili
všechny atrakce v Lednicko−valtic−

Více informací
o Junáku Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

kém areálu. Pro ozvláštnění jsme
odlovili i několik kešek. Po dlou−
hém a únavném dni jsme složili své
hlavy v Mikulově ve skautské klu−
bovně. Večerní procházka po Mi−
kulově se Polákům velmi líbila
a všichni jsme si ji náležitě užili.
Ve čtvrtek jsme vydatně posní−
dali a už se hnali na Svatý kopeček,
odkud byl krásný výhled na celé
město. Poté jsme našim polským ka−
marádům dali prostor na nákup su−
venýrů a odpočinek. Já s mojí sku−
pinkou samých Poláků jsme šly hned
do cukrárny na kofolu, která v Pol−
sku není a oni pro ni jezdí jen kou−
sek za hranice.
Den se krátil a museli jsme na
autobus, který nás dovezl až na naše
tábořiště v Nové Vsi, které si Poláci

přáli vidět. Postavili jsme stany,
šli na prohlídku tábora a na večeři.
V pátek ráno jsme si sbalili všechny
věci a vyrazili do Brna. Po troše těch
památek, jako Petrov, Denisovy sady
a Špilberk jsme všichni uchození
odpočívali rozložení v parcích, kavár−
nách a cukrárnách. Na Náměstí Svo−
body byl rozchod na
nákupy.
Sraz byl ve Vaň−
kovce v sedm hodin
večer. Poláci si na
památku nakoupili
všemožné pěkné
zbytečnosti, což je
jedna z vlastností
jakýchkoliv výletní−
ků. Po improvizova−
né večeři „co si kou−
píš, to máš“ jsme se
všichni společně vy−
dali na vlakové ná−
draží, kde jsme na−
šli ten správný vlak
a dlouho se s kama−
rády loučili. Kdyby−
chom měli kapesní−
ky, asi by došlo i na
slzy. Když vlak zmi−
zel v dáli, vydali
jsme se i my smě−
rem k domovu. Moc
rádi vzpomínáme
na chvíle strávené
s Polskými skauty a už se těšíme, až
zase my pojedeme do Pilzna v Pol−
sku.
Jana Chovancová

Kalendárium
Pondělí 17. 10. 2011
Drákula 30
Sobota 5. 11. 2011
Bigglesův memoriál
(dušičkový závod) 22. ročník
Středa 16. 11. 2011 od 19 hod.
Turnaj KPS v kuželkách
Sobota 10. 12. 2011
Junácká zabíjačka
Sobota 28. 1. 2012
Skautský ples

www.junak−ratiskovice.cz
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Zajímavost

Houpačka

K

Zamyšlení

dyž jsem byla malá slečna, asi
tak v první nebo druhé třídě
ZŠ, trávila jsem hodně času
se svým starším bratrem a dvěma
bratranci. Většinou jsme si hrávali
v lese za kolejemi, které vedou z Ro−
hatce kolonie na Baťovku. Tehdy za
nimi ještě rostl nádherný borový les
s vysokou trávou.
A právě tam, na samém kraji lesa,
v místech, kde jsme trávu měli vy−
běhanou od věčného dovádění a hra−
ní, byla velká houpačka. Taťka,
strejda a dědeček nám ji zavěsili
vysoko mezi dvě statné borovice.
Dodnes si vzpomínám, jak jsem se
na ní houpávala. Tehdy jsem měla
pocit, že se vznáším až nad samé
vršky stromů, že létám…
Minulý týden mi taťka (dnes mu
mé děti říkají „stařeček“) říká: „Udě−
lám děckám houpačku.“ A opravdu.
Během odpoledne za kolejemi na−
proti Muzea ve vagónu visela hou−
pačka. Je hned na samém kraji lesa,
nedá se přehlédnout. Když půjdete
cestičkou k járku, nemůžete ji mi−
nout.

A

Pošťat,

nebo nechat ušit?

si 14 dnů před ratíškovskýma
hodama přišla na můj mobil
„esemeska“ − „Nazdar. Jestli
chceš boty, tak si je kup a nechoď po
lidech“. Protože přišla přes interne−
tový portál, dovolila jsem si využít
tímto Ratíškovický Zvon a upozor−
nit mně neznámého odesílatele, že
jej omylem poslal na špatné číslo. My
už totiž slovácké boty máme. Ušil
nám je šikovný lanžhotský švec pan
Tureček a navrapila paní Jindra
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A právě proto, že je na takovém
strategickém místě, bývá u ní pěkná
řada dětí a rodičů. Zatímco čekají na
prohlídku muzea, protahují si na
odpočívadle unavené nohy od dlouhé
jízdy na kole nebo bruslích, mohou

Šťastná z Mistřína. Jenom mi tak
nějak přišlo líto, že vůbec takové
zprávy chodí. Ono kroj a boty nejsou
zrovna levná záležitost, a pokud má
někdo vnučku či dceru, která v něm
chce jít třeba jenom na ty hody, ta−
ková investice se určitě nevyplatí.
Pak nezbývá než chodit po dědině,
vyptávat se a snažit se o zapůjčení.
My jsme to tak ze začátku udělali
také. Když Tom v patnácti řekl, že
chce chodit do Doliny, první reakce

si během čekání zkrátit chvilku
zhoupnutím. Stařeček proto přidělal
ještě druhou houpačku. A aby toho
nebylo málo, kousek dál po cestičce
v lese se můžete zhoupnout do tře−
tice i přes járek.
Dnes, když mě děti se stařečkem
vzali s sebou, nemohla jsem odo−
lat, abych si na jednu z nich ne−
sedla. Jen tak malinko jsem se po−
houpala a vzpomněla si na ty staré
krásné časy, kdy jsem byla malá.
A znovu jsem se alespoň v duchu
prolétla nad korunami starých bo−
rovic.
Dana Mokrá

byla „Vydrží mu to? A dyť eště po−
roste...!“ Tak jsem chodila a půjčova−
la. Podařilo se nám sehnat celý kroj.
Do kalendáře jsem si každoročně
zapisovala, co od koho je, to „dyby
ňa náhodú přejelo auto, ať víte, co
kemu vrátit....“ Když mu bylo osm−
náct, kroj dostal k narozeninám.
Stejně to bylo s dívčím krojem pro
Peťku a Mišku, nebo když Tom dě−
lal stárka a my, jeho rodiče, jsme kroj
potřebovali jenom na ty jedny hody...
Paní Příkaská (Zahradníkova) říká,
že „kroju je lepší, dyž sa v něm chodí
a luftuje sa, než dyž pořád enom leží
v kostně nebo ve skříni...“ Proto bych
chtěla poděkovat všem, kteří kroj
a jeho součásti mají a půjčují je, i když
je to určité riziko. Ti, kdo v něm cho−
dí, si toho určitě hodně váží a při jeho
vracení se nezapomenou „revanšovat“.
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Setkání

Naša rodina

B

yl mladý a vydal sa do světa.
Nebo že by sa nevrátil do rod−
ných Říčan u Prahy po vojně?
To už sa asi nedozvíme, protože nám
to nikdo neřekl a on také né. Do−
šel až do Ratíškovic a tady sa mu
zalíbila šikovná cérka kovářa Ma−
lářa. Mosel sa jí líbit aj on, protože
sa vzali.
Ale toto sem vykládat nechtěla.
Chtěla sem napsat o našem stařeč−
kovi, ale né to, jak sa dostal do našej
dědiny. Chtěla sem napsat o tém, co
tady zanechál. A je to chvalyhodné.
Starší občané ho znali, já si ho moc
nepamatuju, opustil nás, když sem
byla eště malá. Celá rozrústlá ro−
dina sa rozprchla po celej republice,
ale aj dál do světa. V Čechách byla
teta Vlasta a Tonča, u Brna teta
Anda, v Josefově teta Mařenka, ve
Vacenovicách strýc Pepa, v Hodo−
níně teta Věra a v Miloticách strýc
Mira. Ten zbytek ostál přeca enom
v rodnej dědině. Za nic na světě by
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ju neopustil nejstarší Franta, ani
druhý syn Tonda, né tak Jara, no
a Vašek, ten je tady furt. To je dě−
cek, co? No ale aj jejich děcka sú po
celém světě. Jak to chcete všecko na−
vštívit, to byste nemohli ani chodit
do práce a moseli byste enom jezdit
po návštěvách. No a protože majú
naši stařečci hodně potomků a myslí
jím to, tož sa rozhodli najmladší, že
nás dajú nejak dohromady.
Nápad sa zrodil v hlavách Dity
Fialové (Šebkové) a Kristýnky Vý−
letové, a protože nebylo moc času
a když je nápad dobrý nesmí sa če−
kat s jeho uskutečněním, tož první
velké setkání rodu Voříšků sa usku−
tečnilo v roce 2005. Ani vám neřek−
nu, kolik nás tam bylo, protože všecí
stejně nedojeli. Nekerým nevyšel
čas, ale možu řéct, že nás bylo po−
žehnaně. Setkání sa konalo v re−
stauraci Sport a jídelna byla plná.
A to sme tam byli enom my nej−
bližší. Strýček, tetičky, bratranci

s manželkama a sestřenice s man−
želama. Tady sa ukázalo, že sa ani
všecí neznáme a navíc máme děcka,
které ani nevijú, že patřijú k sobě.
A tehdá sa rozhodlo, že sa sejdem
znova, aj s našima děckama, ale na
tak velikú rodinu už by byl sport moc
malý.
Našej velikej rodině ale toto set−
kání nestačilo. Proto sa scházáme
dvakrát do roka. Jednú v přírodě,
kdy si opékáme prasátko, a také
jednú do roka si dáme partičku ku−
želek. Nezávodíme mezi sebú, ale
sme rádi, že sa vidíme a možeme si
povykládat o tem, co sa stalo od tej
chvíle, kdy sme sa viděli naposledy.
No a takové setkání sme si udělali
v sobotu 20. srpna 2011. A aby ste
nám věřili, že je nás dosť, tož přiklá−
dáme aj fotku. A to sú enom Voříšci
z Ratiškovic. Příště nás bude určitě
vjec. Tož vidite, že majú byt naši sta−
řečci na co hrdí.
Dana Voříšková
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Knihovna

Nominace na cenu

Knihovna roku 2011

O

becní knihovna v Ratíškovicích
byla nominována na cenu
Knihovny roku 2011 v katego−
rii „významný počin v poskytování
veřejných knihovnických a informač−
ních služeb“. Nominace byla udě−
lena za esteticky zdařilou rekon−
strukci interiéru, dovybavení centra
veřejného internetu a kreativní čin−
nost, především práci s dětmi.

Nejvyššího ocenění Ministerstva
kultury ČR sice knihovna nedo−
sáhla (cenu získala Moravská zem−
ská knihovna v Brně za on−line
zpřístupnění Mollovy sbírky a dlou−
holetý rozvoj nástrojů pro prezen−
taci starých map, která má pro ČR
význam i v mezinárodním kontex−
tu), přesto už jen nominace je pro
nás uznáním a navíc i závazkem do

dalších let knihovnické
práce.
Předání cen nejlepším
knihovnám proběhlo
v úterý 4. října 2011
v nově zrekonstruované
zrcadlové kapli praž−
ského Klementina s bo−
hatě řešeným barokním
interiérem. Slavnostní
akce se zúčastnili − knihovnice Ing.
Marie Škorpíková, místostarosta
PhDr. Radim Šťastný a ředitel zá−
kladní školy Mgr. Bc. Josef Hanák.
V tuto chvíli je třeba poděkovat
Ing. Marii Škorpíkové, knihovnici
Obecní knihovny v Ratíškovicích, za
dlouholetou kreativní knihovnickou
činnost a šíření dobrého jména obce.
RŠ & JH

Pozvánka na cestovatelskou besedu

Cestování s hendikepem
D
ne 21. října se v naší knihovně
uskuteční mimořádná cestova−
telská beseda s Jiřím Márou
a jeho dvacetiletým synem, taktéž
Jirkou, který je upoutaný na inva−
lidní vozík, nepohne téměř žádnou
částí svého těla, ale s pomocí svého
tatínka a celé rodiny procestoval
velký kus světa. Jirka mladší cesty
rodině plánuje, vždy se předem na
každou pečlivě připraví, aby toho
o místech, které rodina navštíví,
mohl co nejvíce vyprávět.
Jirka je jediným českým občanem,
který na invalidním vozíku proces−
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toval celý Nový Zé−
land, zemi Pána prs−
tenů. Dále s rodinou
navštívil Jižní Ameri−
ku, Japonsko, Dán−
sko, Faerské ostrovy,
Island, Grónsko a le−
tos na jaře se vypra−
vili do Afriky. Z každé
expedice napíše Jiří Mára starší ces−
topisnou publikaci (můžete si je za−
půjčit i v naší knihovně).
V pátek 21. října v 17 hodin bu−
dou u nás v knihovně vyprávět o své
první cestě na Nový Zéland. Podívá−

me se na zajímavé fo−
tografie a videosek−
vence za doprovodu
domorodé hudby. Se−
známíme se s překrás−
nou přírodou Nového
Zélandu i zvyky do−
morodých obyvatel.
Uvidíme tančit Mao−
ry, vařit bláto i tryskat gejzíry. Po−
známe, jak se na Novém Zélandu
slaví Vánoce i Silvestr. Prosím všech−
ny, zapište si tento termín do kalen−
dáře, abyste nezapomněli přijít.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

Nové knihy

Monyová Simona

Srdceboly
Já o koze, on o voze…
Konkurz na milence

červen–září 2011

Utrhnout se ze řetazu
Murakami Haruki Norské dřevo
Němeček Jaroslav Skvělé příběhy čtyřlístku 1979−82
Báječné příběhy čtyřlístku 1979−82

Bauer Jan

Poslední slovo má ďábel

Bryant Bonnie

Dívky v sedlech. Zimní prázdniny

Obermannová Irena Deník šílené milenky

Dívky v sedlech. Vánoční překvapení

Okamura Tomio

Umění vládnout

Březinová Ivona

Dárek pro Sáru

Patterson James

Mistr zločinu

Callan Jamie Cat

Francouzky nespí samy
Francouzky se umí otáčet

Jack a Jill
Pilcher Rosamunde Ve znamení blíženců
Kolotoč

Cílek Roman

Sen o šibenici

Cool Robin

Blízký konec

Poláček Jan

Dreyer Eillen

Neber si to osobně

Praschl−Bichler

Forsyth Frederik

Kobra

Gabrielle

Korunu snímám z unavené hlavy

Slovácké pěsničky, I. – VII. dil

Quick Amanda

Zakázaný skvost

S láskou lvice

Rohál Robert

Iva Janžurová a její životní role

Howard Linda

Strážce úsvitu

Ryan Chris

Jediný unikl

Horáková Naďa

Kletba markomanské královny

Řepka Tomáš

Rebel

James Peter

Muž v černé kukle

Sacher Richard

Simona Monyová

Keleyová –Vasilková Duhový most

Silva Daniel

Podpis zabijáka

Koontz Ray

Small Betricie

Nalezení ztracené lásky

Hachfeldová –
Tapukai

Skrýš

Košťálová Michaela Tragický osud spisovatelky

Smith Wilbur

Zlatokopové

Simony Monyové

Stockett Kathryn

Černobílý svět

Kubátová Táňa

Možná přijde i kominík

Tachovská –

Kudynová Věra

Má dáti dal

Vestman

Když začalo pršet

Lodge David

Hostující profesoři

Urbáníková Eva

Příliš osobní známost

Longrigg Clare

Ženy mafiánů

Loo Tessa de

Postel na nebesích

Mára Jiří

Ve stopách Vikingů

Svět je mi dlužný
Viewegh Michal

Andělé všedního dne
Další báječný rok

Nový Zéland – země protinožců

Vondruška

Nový Zéland – návrat k protinožcům

Vlastimil

Vražda v Ambitu

Na vozíku na rovníku

Wood Barbora

Velké milostné příběhy

Japonskem s otevřenou pusou

Židlický Vladimír Kyjovsko

Beseda
nad kronikou
Místní organizace KDU ČSL
Vás srdečně zve na tradiční Be−
sedu nad kronikou, která se koná
v pátek 28. října 2011 ve 14.00
ve školní jídelně základní školy.

Průvod
Ve čtvrtek 27. října, v předve−
čer státního svátku, se koná lam−
pionový průvod. Sraz v 17.30
u obecního úřadu. Jste všichni sr−
dečně zváni.
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Nová kniha Miroslava Dekaře
V současné době PhDr. Miroslav
Dekař připravuje vydání knihy s ná−
zvem „Tož na shledanou na věč−
nosti“. Některé kapitoly knihy jsou
již uveřejňovány na internetu, na
blogu autora. Je možné je vyhledat
na dekar.blog.iDNES.cz. První kapi−

tola se tam již nachází a nese název
„Co způsobil příchod byzantských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu“, „Husova kritika katolické
církve a jejich státní svátky“. Ani
v Ratíškovicích nelze oddělit minu−
lost od přítomnosti.

Pozvánka na adventní koncert
Osvětová beseda, Komorní or−
chestr města Kyjova a smíšený pě−
vecký sbor Carmina vocum se sólisty
vás zvou na adventní koncert v ne−
děli 11. 12. 2011 v 17.00 hod. Vy−
stoupí sólisté − Marek Blaha, Bára

Šalšová, Zuzana Šalšová, Robin
Červinek a dirigent a sbormistr −
Mario Kudela. Koncert se uskuteční
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Ratíškovicích. Jste všichni srdeč−
ně zváni.
JK
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Sport

Bronz

z univerziády

S

tolní tenistky Iveta Vacenovská
a Dana Hadačová se na Světové
letní univerziádě v Číně posta−
raly o druhou českou medaili. Hodo−
nínské odchovankyně získaly bronz
ve čtyřhře. Navázaly tak na třetí
místo Jiřího Hudečka v cross coun−
try horských kol.
Vacenovská s Hadačovou si zajis−
tily medaili čtvrtfinálovou výhrou
nad Španělkami Sarou Ramírezovou
a Annou Badosaovou 4:1. V boji o po−
stup do finále v pátek nestačily na
čínskou dvojici Tchang Li−jing, Siung
Sin−jün, které podlehly 2:4.
Atraktivní zápas si nenechalo ujít
více než šest tisíc diváků. České
hráčky předvedly vynikající výkon.
Po vyhraném prvním setu bývalých
hráček Hodonína se Číňanky, po−
vzbuzované rozvášněným domácím
publikem, rozehrály a předváděly
velmi kvalitní a sebevědomou hru.
V šestisetovém duelu nakonec Čí−
ňanky zvítězily 4:2.
„Na své svěřenkyně jsem velmi
hrdý. Pro postup do finále univer−

ziádního turnaje
udělaly
maxi−
mum,“ řekl český
kouč Petr Nedo−
ma. „Do závěreč−
ných semifinálo−
vých bojů se naše
hráčky probojo−
valy jako jediný
neasijský tým.
Vždyť mezi posled−
ními čtyřmi týmy
jsou obě družstva
domácích číňanek
a jedno korejské,“
doplnil.
Turnajový pro−
gram však stál Va−
cenovskou s Hada−
Účastnice londýnské olympiády
čovou velmi mnoho
v roce 2012 Iveta Vacenovská
sil. „Vždyť jenom
v pátek odehrála
děvčata čtyři utkání v singlech. mácí hráčky. „Číňanky však proká−
Po takové zátěži teprve nastupovala zaly, že patří ke světové extratřídě,“
ke svému semifinálovému duelu,“ pochválil soupeře Nedoma. Ve fi−
malinko si postěžoval Nedoma. Stej− nále čtyřhry se utkaly obě čínské
nou zátěž ale podstoupily také do− dvojice.
Libor Kopl

Letošní Hodový turnaj
znovu ovládli Kanonýři

V

ítězná série pokračuje. Kanoný−
ři vyhráli počtvrté v řadě oblí−
bený Hodový turnaj.
Parta kolem kapitána Milana Kop−
líka udolala v letošním finále vý−
tečně hrající SPK 1:0. Jediný gól
dramatického zápasu vstřelil na
začátku druhé půle právě Milan
Koplík.
Třetí skončil opět po roce AC Ku−
tloch. Čtvrté bylo béčko Kanonýrů,
které nezvládlo závěrečný penal−
tový rozstřel.
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Ani spousta omluvenek neosla−
bila tým Kanonýrů, kteří se na
hřišti Na Lišinovém radovali po−
čtvrté v řadě. Favorit turnaje opla−
til v rozhodujícím zápase SPK po−
rážku ze skupiny a znovu po roce se
raduje ze zisku prestižního titulu.
„Vím, že už někomu můžeme vadit,
ale my si tento turnaj pořád užívá−
me. Letos to bylo hodně náročné,
protože nám chybělo několik tradič−
ních opor. Vsadili jsme na mládí,
a to se nám vyplatilo. Klukům mu−

sím poděkovat − turnaj odehráli skvě−
le,“ řekl kapitán vítězného týmu
Milan Koplík.
Kanonýři, kteří letos nasadili do
turnaje dva mančafty, se museli
obejít bez několika opor. Loňskou
oporu Zdeňka Petrů vyřadili z klání
pracovní povinnosti, důrazný zadák
Roman Holeček dal přednost Loko−
motivě, Marek Janoušek se zranil
v nedělním mistrovském zápase,
útočník Petr Koplík nastoupil až
v závěru a brankář Miroslav Foltýn
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2011

musel zavést svoji manželu Zuzanu
do porodnice. „Letos jsme měli tro−
chu problémy se složením týmu, ale
nakonec jsme se dali dohromady
a ten titul urvali,“ řekl Koplík.
Z premiérového prvenství se na
hodové pondělí radovali fotbalisté
Tomáš Voříšek a Marek Kadlčík. Ti
přijali nabídku šéfa Kanonýrů Li−
bora Kopla a do úspěšného týmu pře−
šli ze zaniklých Démonů. „Rozhodně
svého rozhodnutí nelituji. Je nám
jasné, že se nikomu moc nelíbí, když
je v týmu více aktivních fotbalistů,
ale my jsme prostě chtěli být součástí
této party,“ pronesl Marek Kadlčík.
Spokojeností zářil i Tomáš Voříšek.
„Jsem moc rád, že jsem turnaj ko−
nečně vyhrál. Věřím, že i v dalších
letech budu mít možnost bojovat
o nejvyšší příčky,“ pravil Voříšek.
Ten si mohl po turnaji dobírat
staršího bratra Michala. Ten na vy−
sněnou trofej znovu nedosáhl. Zkla−
maný byl i brankář SPK Radim Kopl,
který patřil v bojovně naladěném
týmu k oporám. „Za celý den jsme
prohráli jediný zápas. A zrovna fi−
nále. Vím, že porazit Kanonýry
je těžké, ale snad se nám to v příš−
tích letech konečně podaří,“ přál si
Kopl.
Třetí skončil, stejně jako loni, AC
Kutloch. Tým složený z hasičů a mla−
dých fotbalistů přehrál ve čtvrfinále
Lokomotivu. V boji o finále však ne−
stačil Kutloch na SPK.
Zápas o třetí místo se po dohodě
obou týmů nehrál. Na penalty byl
úspěšnější Kutloch, který porazil
v rozstřelu béčko Kanonýrů 4:2.
„Třetí místo nás těší. Ve skupině
jsme ztratili zbytečné body. Mohli
jsme dojít až do finále. Bohužel jsme
doplatili na individuální chyby,“
řekla opora Kutlochu Lukáš Sto−
kláska.
Smutek nebyl znát ani na hráčích
rezervy Kanonýrů. Béčko vítězného
týmu se dostalo až do semifinále, kde
narazilo na pozdějšího vítěze. „Je to
pro nás velký úspěch. Takový výsle−
dek jsme určitě nečekali. Sestavili
jsme dobrý tým, kluci táhli za jeden
provaz a v těžkých chvílích se podr−
želi. Na áčko jsme neměli, měli jsme
mnohem skromnější cíle,“ pravil

Navštivte obecní
webové stránky
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útočník béčka Kanonýrů Viktor Pří−
kaský.
Ten se těšil z nádherného dortu,
který stejně jako před rokem upekla
Příkaského přítelkyně Jana Tomča−
lová. Zatímco loni byl na dortu ztvár−
něn motiv hřiště za Lišinovým,
letos se organizátoři dohodli se sym−
patickou blondýnkou na znaku obce
Ratíškovice. „Nic lepšího nás nena−
padlo,“ smál se jeden z hlavních or−
ganizátorů Zbyněk Koplík.
Bývalý gólman Ratíškovic letos
po dělší době zasáhl i do hry. Koplík
si díky skvělým výkonům vychytal
cenu pro nejlepšího brankáře. Nej−
lepším střelcem se stal Jakub Bábí−
ček, který se trefil v dresu Bumbesu
hned šeskrát. Cenu pro nejlepšího

hráče převzal lídr SPK Michal Voří−
šek. Pořadatelé nezapomněli ani na
jedinou hráčku klání. Markéta Kop−
líková pomohla béčku Kanonýrů
k nečekané výhře ve skupině B.
Turnaj poznamenala absence Mlý−
na. Několikanásobný vítěz se pořa−
datelům omluvil v neděli večer. „Ne−
dali jsme tým dohromady,“ krčil
rameny člen Mlýnu Jan Varmuža.
Ten celý turnaj s přehledem odpís−
kal. Ceny nejlepším týmům a hráčům
předal starosta obce Josef Uhlík.
Organizátoři byli i letos spoko−
jeni. Po deštivém víkendu se počasí
trochu umoudřilo. Náhradní varian−
ta, že by se turnaj uskutečnil na
Orelském hřišti, naštěstí padla.
Libor Kopl

www.ratiskovice.com
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Áčko má problémy s koncovkou,
béčko zase dostává spoustu branek

Ž

ádný propadák, ale také nic, čím
by se fotbalisté Ratíškovic měli
po okolí chlubit. Oba týmy Ba−
níku střídaly na začátku nové se−
zony dobré zápasy s těmi horšími.
Áčko bylo v polovině podzimní části
na osmém místě první A třídy, béčko
se drželo v okresním přeboru na de−
sáté příčce.
„Čekali jsme víc,“ shodují se po
startu do sezony funkcionáři Baní−
ku. Hlavně výsledky prvního muž−
stva jsou jako na houpačce. Velkým
zklamáním jsou hlavně domácí zá−
pasy. Baník vyhrál před vlastním
publikem jediný zápas. Silné béčko
Břeclavi jsme porazili 3:2. Naopak
body jsme ztratili s Rohatcem, Tvr−
donicemi a Velkými Pavlovicemi.
Tedy se soupeři, kteří rozhodně ne−
patří ve vyrovnané soutěži mezi ne−
porazitelné.
„Spokojení nejsme v žádném pří−
padě. Doma jsme ztratili už sedm
bodů, což je hodně. Pokud bychom
měli v tabulce o pět bodů víc, tak
jsme mnohem spokojenější,“ uvedl
kouč Baníku Zdeněk Blaha.
Zatímco doma se Ratíškovice trá−
pí, na hřištích soupeřů se prezentují
odvážným fotbalem, který přináší
góly i body. „Je zarážející, že na ci−
zích hřištích máme lepší výsledky než
před vlastním publikem. Venku se
nám ale hraje lepší než doma. Kluci
jsou uvolněnější, nejsou tak svázání
zodpovědností,“ míní Blaha. „Navíc
proti nám nestojí bránící soupeř.
Doma chce každý vyhrávat, proto
většina soupeřů v domácím pro−
středí více útočí. K nám přijedou, za−
lezou před šestnáctku a čekají na
brejky,“ doplnil. „Budeme pracovat
na tom, abychom výsledky zlep−
šili,“ slíbil fanouškům ratíškovický
kouč.
Dobrými výkony se na začátku
sezony prezentovali gólman Jiří
Chromý, posila z Moravan Jaroslav
Holeček a tradiční opory Petr Kotá−
sek, Lukáš Ňorek a Petr Machala.
Dobře se jeví i mladíci Martin Kor−
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dula s Tomášem Voříškem. Opačné
starosti než první mužstvo má ratíš−
kovická rezerva. Svěřenci kouče
Richarda Dobeše na rozdíl od áčka
dokáží doma bodovat. Venku však
béčko neuhrálo ještě ani bod. Re−
zerva nastřílela v úvodních sedmi ko−
lech sedmnáct branek. Bohužel dva−
cet inkasovaných gólů je hodně.
Tým navíc postrádá i tolik potřebné
štěstí, hned ve čtyřech zápasech pro−
hrálo naše béčko o gól. „Venku dá−
váme dvě až tři branky a stejně
prohrajeme. Takové porážky nás srá−
ží,“ posteskl si nový trenér béčka Ri−
chard Dobeš.
Ten si na přístup ani tréninkovou
docházku svých svěřenců nestěžuje.
„Hráčů mám dost. Bohužel pro ně−
které kluky je okresní přebor ná−
ročná soutěž,“ říká Dobeš, který si
pochvaluje i spolupráci s prvním
mužstvem. „Hráči nám chodí vypo−
máhat. Bohužel ne vždy se jim
v béčku daří. Rozdíl mezi hráčem

áčka a béčka by měl být u některých
kluků větší,“ pravil Dobeš.
Nejlepší zápas odehrála rezerva
hned v prvním kole, kdy doma pře−
hrála Dambořice 4:0. Dobrý zápas
odehrálo béčko Baníku i se silnými
Moravany a Mikulčicemi. „Vyloženě
jsme nezklamali ani nikde nepro−
padli. Bohužel ztrácíme dobře ro−
zehrané zápasy. Kluci byli ze třetí
třídy zvyklí vyhrávat, teď se to na
nich poznamenává. Je to hodně
o psychice,“ řekl Dobeš. Rodák z Mi−
lotic věří, že výkony týmu půjdou
v dalších zápasech nahoru. „Přišel
jsem do Ratíškovic s nějakým očeká−
váním. Věděl jsem, že nová soutěž
nebude lehká. Okresní přebor je ale
těžší, než jsem čekal. Ale věřím, že
se zvedneme a že soutěž zachrá−
níme,“ pronesl Dobeš, který musí
rychle vyřešit rébus s obrannou fází.
Hodně branek dostávají i dorosten−
ci, kteří se drží v klidném středu ta−
Libor Kopl
bulky.
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Agility v Ratíškovicích
Co to je a o co jde?

S

pousta lidí neví, co agility vůbec
je a o co jde. Ve zkratce je to ob−
doba koňského parkuru, jen po
tomto parkuru neběhá kůň v sedle
s jezdcem, ale pes, kterého navádí
jeho pán. Proto tento sport není
vhodný pro člověka, který si myslí,
že si sedne a odpočine, tady je to
o tom, že na parkuru se ze psa a pána
stává tým a je na obou, zda doběh−
nou do cíle a vyhrají.
Výhodou tohoto sportu je to, že se
sehráváte s pejskem, pejsek se
stává ovladatelným, protože na par−
kuru je pejsek volně ovládaný pouze
hlasem a gesty svého pána, to zna−
mená, že ho nevedete na vodítku,
dále děláte něco nejen pro svého
pejska, protože agility je vlastně hra
a nejen sport, ale také děláte něco
pro sebe − sportujete. Agility po−
máhá i s vyrovnáním povahy pejska
− mnohdy pejsek, který je nedůvě−
řivý a plachý, získává sebedůvěru,
nachází spoustu psích kamarádů
a ty nacházíte i vy v ostatních pso−
vodech, kteří se postupně stávají
závislými na bláznovství zvaném
agility.
Po několika ohlasech, že by ne−
bylo špatné, kdyby NĚCO takového
bylo i u nás v Ratíškovicích, jsme
o tom začali s manželem vážně pře−
mýšlet, a proto jsme se obrátili
s prosbou o pomoc na pana starostu.
Domluvila jsem schůzku, a abych
řekla pravdu, tak jsem byla hezky
nervózní. Přece jen je něco jiného
mluvit s lidmi o něčem venku a něco
jiného jít přímo za starostou obce,
kde musím obhájit, proč tam jdu.
Naštěstí šel manžel se mnou. Tak
jsme byli nervózní dva.
Ukázalo se, že obava z toho, co nás
čeká, byla zbytečná. Pan starosta
se choval nenuceně, vtipkoval a tak
tréma byla brzo překonána a já vy−
sypala všechno, co jsem měla na sr−
díčku, doplňována manželem o to, co
jsem zapomněla. Náš zápal byl asi
dost velký, protože se zdálo, že
nadchl i pana starostu Uhlíka. Slí−
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bil, že popřemýšlí, co by se dalo pro
nás dělat a zavolá, nebo napíše mejl.
Zůstali jsme v kontaktu a pan sta−
rosta se fakt snažil, psal nám různá
místa, která jsou v katastru obce
a dala by se využít, ale vše bylo nad
naše finanční možnosti − oplocení
a vyrovnání pozemku by stálo maj−
lant. Pak jednou při setkání nám
navrhl místo na pozemku Orla Ra−
tíškovice, hned jsme sedli do auta
a jeli se podívat, zda je místo dost
velké na uskutečnění našeho plánu.
Bylo to dokonce víc, než v co jsme
mohli doufat. Po projednání s ostat−
ními členy Orla nám byl pozemek
schválen.
I přes několik nepříjemností,
které se nám bohužel nevyhnuly
hned na začátku, jsme nakonec do−
spěli k tomu, o co nám šlo − a to zalo−
žit nové odvětví kynologie tady v Ra−
tíškovicích. Odvětví, kde nevynikne
jen pejsek s PP, protože tady o to
vůbec nejde. Agility může dělat jak
voříšek, tak právě pejsek s PP. No
a jestli si říkáte, že jste už na takové
věci staří, tak věřte, že určitě ne.
V Brně běhá paní s kníračkou a je jí
skoro devadesát a kolik je Vám?
Pokud jste alespoň trošku spor−
tovně založení, máte doma pejska,
který je hravý, aktivní a neúnavný
společník, přijďte mezi nás a vyzkou−

šejte si nezávazně, co agility obnáší.
Je jen na Vás, jestli přijdete i příště,
ale za zkoušku to určitě stojí.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, co nás v našem nadšení pod−
porují, a to nejvíce pan starosta
ing. Josef Uhlík − moc, moc děku−
jeme za všechno, co jste pro nás udě−
lal, moc si toho vážíme, dále všem
členům Orla za jejich souhlas využí−
vat jejich pozemek a také bych ráda
poděkovala Jožkovi Novákovi ml. za
zapůjčení dílny na opracování dřeva
na překážky a jeho manželce Věrce,
která s trpělivostí čelí našim „nájez−
dům“.
Pokud máte zájem, nebo jen zvě−
davost bude pohánět Vaše kroky do
areálu Orla, tak přijďte se podívat,
nebo se pozeptat, co vše je potřeba
k začátkům agilitění. Vše Vám na
místě rádi vysvětlíme, také můžete
psát dotazy na email: d.bucek@se−
znam.cz.
Říjen − listopad:
čtvrtek od 15.00 hod.
neděle od 9.00 hod.
jiný termín po domluvě na tel.
724 368 458 (Buček Dušan),
723 712 752 (Bučková Ludmila),
nebo mejlem d.bucek@seznam.cz
http://luckydogs.webnode.cz/
Ludmila Bučková
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Naši florbalisté

skončili ve druhém kole
českého poháru

C

esta ratíškovických florbalistů
českým pohárem skončila stejně
jako před rokem v Olomouci.
FBK Panthers neodehráli ve druhém
kole Poháru České pojišťovny 2011
špatné zápasy, kvůli těsným poráž−
kám s Letohradem a Skurut Hai
Brno však do další fáze atraktivní
soutěže nepostoupili.
„Chtěli jsme postoupit. Bohužel se
slabšími soupeři jsme prohráli, sil−
ným týmům jsme naopak body bra−

li. Jako vždy,“ řekl hra−
jící předseda FBK Pan−
thers David Příkaský.
Skupinu KK nakonec
ovládla domácí Olo−
mouc, která Ratíškovi−
ce vyřadila v minulém
ročníku. Vítěz skupiny
inkasoval branky jen ve
svém posledním utkání na turnaji
a hned to Olomouc stálo body, když
s Ratíškovicemi remizovala 3:3.

Hned ve čtyřech utkáních tur−
naje udrželi brankáři čisté konto.
Třikrát se to podařilo brankářům
Olomouce, jednou gólmanovi Prostě−
jova. Za druhým Prostějovem se
se ziskem čtyř bodů seřadily Leto−
hrad, Skurut Hai a Ratíškovice. Vzá−
jemná utkání těchto celků poslala
dál Letohrad a Brno. Černý Petr
zůstal Ratíškovicím, které s oběma
konkurenty svá utkání prohrály.
„K postupu nám chyběl bod,“ po−
steskl si Příkaský.
Ratíškovice dokázaly na Hané po−
razit Prostějov. Bod sebral slovácký
celek rozjeté Olomouci, naopak s re−
lativně slabšími soupeři nedoká−
zali Panteři bodovat. S Letohradem
prohrály Ratíškovice 2:3, brněn−
skému Skurut Hai podlehli 3:4.
„Druhá výhra by nás posunula dál.
Bohužel jsme nasbírali stejně bodů
jako naši soupeři. Kvůli horší vzá−
jemné bilanci jsme skončili až za
nimi,“ Příkaský. Ten vzal do Olo−
mouce kompletní tým. „Zkoušeli jsme
hrát na tři kompletní pětky. Znovu
jsme dali šanci i klukům z béčka.
Hra byla celkem dobrá, jen v kon−
covce jsme se trápili,“ řekl Příka−
ský.
Do bojů o víkendu zasáhlo šede−
sát oddílů, které byly rozděleny do
dvanácti skupin. Do třetího kola Po−
háru České pojišťovny 2011 postou−
pilo čtyřiatřicet týmů. Dalších deset
celků z vyšších soutěží je přímo na−
sazeno. Třetí kolo se uskuteční mezi
sedmnáctým zářím a druhým říj−
nem. Jihomoravský přebor, kterého
se kromě Ratíškovic účastní i Hodo−
nín, začal v první polovině září.
Libor Kopl
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Materiální sbírka
V úterý 8. listopadu 2011
od 13.00 do 16.00 hodin
Místo sbírky:

nakládací plocha Českých drah
pod Jihomoravskou armaturkou
(u bývalého houpacího mostu)

Co můžete darovat?
z Letní a zimní oblečení – pánské, dámské, dětské –
čisté a složené do plastového pytle nebo krabice
(stvrzenku z čistírny nevyžadujeme)
Označte prosím pytle se zimním oblečením
z Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
z Látky – minimálně 1 m, (prosíme, nedávejte
nám odstřižky a zbytky)
z Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
(vše nepoškozené)
z Polštáře, deky
z Obuv – veškerou nepoškozenou
z Batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot
z Potřeby osobní hygieny
z Čistící prostředky
z Funkční ruční nářadí

Vaše věci poslouží lidem v nouzi.
Prosíme o příspěvek na dopravu
Děkujeme!

Kontakt:

Ludmila Malá, koordinátorka
tel.: 534 001 250, mob.: 737 234 077,
e−mail: ludmila.mala@charita.cz

Strýc
Joška Kotásek
Pátého října, ráno ve středu,
mezi lidma bylo aj pár otázek.
Gdo to dnes umřel? −
začali na chodníku besedu.
No, prý strýc tesař,
Joška Kotásek.
Za mlada přežil v dole
těžký úraz,
dyž o tem mlúvil, tož v pohnutí.
A na to kladl dycky důraz,
jak vyrval sa z náruče smrti.
Těžko sa z teho zotavoval,
ale měl kořeň tuhý, hluboký.
Až ozdravěl, furt pracoval
a úsměv měl dycky široký.
To zlé a těžké, co gdysi přežil,
proměnil ve špás a pomoc okolí.
Všeckým vléval silu do žil
a říkal, že každá bolesť přebolí.
Enomže bolesť, co jeho
blízcí majú,
to přetěžká je hodina…
Ale aj ostatní to znajú,
dyť on byl s každým rodina.
Vojta Koten

Ratíškovický Zvon

Obecní noviny v Ratíškovicích. Vychází dvouměsíčně. Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz Řídí redakční rada ve složení:
PhDr. Radim Šťastný, Mgr. Bc. Josef Hanák, Vojtěch Koten, Bc. Jana Koplíková, Libor Kopl a Václav Koplík. Redakce
si vyhrazuje právo na krácení a odmítnutí příspěvků. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce. Grafický design & typo−
grafie KAM Studio, Kyjov, Jungmannova 214, tel. 518 611 603, kamstudio@kamstudio.cz, www.kamstudio.cz, tisk BOMA PRINT, Kyjov.
Náklad
650 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky E 12430. Vyšlo 18. října 2011. Uzávěrka
příštího čísla jeZVON
30. 11.5/2011
2011.
strana 36
RATÍŠKOVICKÝ

