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„V 10:30 slavnost začala
a byla to síla.“

Farníci z Ratíškovic
na svěcení Mons. Pavla Posáda

V

elmi citlivě zasáhla naši farnost
radostná zpráva. Na Štědrý den
roku 2003 jmenoval papež Jan
Pavel II. 19. litoměřickým biskupem
otce Pavla Posáda, který v naší far−
nosti působil v letech 1980−82. Zane−
chal zde hlubokou stopu Boží lásky.
Jakmile byl stanoven den svěcení,
okamžitě bylo zahájeno organizo−
vání zájezdu na tuto slavnost. Pů−
vodně se přihlásilo 99 farníků. Když
ale bylo zveřejněno, že se do kate−
drály žádní laici nedostanou, bylo
nutné se vážně rozhodnout, zda být
v zimě, sněhu a mrazu tři hodiny
venku, jet obrovskou vzdálenost a na−
konec sledovat jenom obrazovku.
V sobotu 28. února 2004 ve tři
ráno vyjel Vašek Jirásek s poutníky
posilněnými požehnáním otce Lud−
víka a modlitbami celé farnosti smě−
rem na Litoměřice. Vezli jsme na
oslavu 2500 ratíškovických koláčků,
jejichž pečení skvěle organizovala
i část sama upekla Marta Lokajová.
Díky všem ženám, které je s láskou
připravily či finančně přispěly na
suroviny. Poděkování patří také
vinařům za 160 litrů darovaného
vína. Paní Kopáčková vytiskla na
radnici etikety s obecním znakem,
jménem vinaře, odrůdou a ročníkem.
Helenka Vybíralová je zase pečlivě
na každou láhev nalepila.

Jelo s námi i pět přespolních, mezi
nimi byli otec Jiří Čekal z Mutěnic
a otec Petr Papoušek s jedním far−
níkem z Pavlovic, pan Novák (tesař)
z Vacenovic a Mařenka Hrochova
(Palánova) z Dubňan. Cizí faráři byli
bezvadní. Nejen, že se s námi mod−
lili růženec, zpívali kostelní písničky
a zpovídalo se, ale přišlo i na slo−
vácké písničky a veselé vtipy. Ná−
lada v jednotném společenství v au−
tobuse byla skvělá.
Dokončení na straně 4
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Závěr posudku zní: Využití stáva−
jící haly pro dostavbu sportovního
a společenského centra vzhledem ke
zjištěnému stavu konstrukcí haly
není možné. OR předloží tuto sku−
tečnost na nejbližším zasedání OZ.
schválila využití kina Osvětovou
besedou v rozsahu 20 hodin týdně
a stanovila výši nájemného 500 Kč
za měsíc. Obec Ratíškovice bude
provádět účetnictví a daňové při−
znání pro OB Ratíškovice. OB Ra−
tíškovice bude platit za tyto služby
částku ve výši 500 Kč měsíčně.
pověřila vedení obce jednáním
s panem Josefem Novákem a ná−
sledně s ředitelem LŠU Dubňany
kvůli zabezpečení výuky hry na
hudební nástroje,
schválila opravu dešťových vpustí
v ulici Zelničky,
schválila půjčku ve výši 1 005 738
korun společnosti Baník Ratíško−
vice, s.r.o. Jedná se o koupi 17−ti
místného vozidla Ford − BUS M 2
se slevou 12 %.
se seznámila s dopisem předsedy
FK Baník Ratíškovice, o. s., pana
Jiřího Vacenovského,
schválila nabídku firmy Baník Ra−
tíškovice, s. r. o., na zhotovení chod−
níků a parkoviště v okolí bytových
domů. Cena díla dle projektové
dokumentace činí 695 730 Kč
včetně 5 % DPH.
ze dvou nabídek na zpracování výš−
kopisu a polohopisu vodní plochy
Hliníček vybrala firmu Geos Ve−
selí nad Moravou; náklady akce
10 500 Kč,
se seznámila s projektem rekon−
strukce a zpevnění cyklostezek
mikroregionu Nový Dvůr.

37. zasedání dne 17. 2. 2004
z projednala žádost odborové orga−
nizace o zvýšení příspěvku na
stravné pro zaměstnance obce,
z projednala vnitřní předpis č.1/
/2004 Baníku Ratíškovice, s. r. o.,
týkající se výměry řádné dovo−
lené za kalendářní rok,
z projednala žádost o výpůjčku fi−
nančních prostředků účelově na
pokrytí vzniklých nákladů za ener−
gie krytého plaveckého bazénu,
z projednala smlouvu o nájmu ne−
bytových prostor pro kancelář
v budově OÚ mezi Obcí Ratíško−
vice a Baníkem Ratíškovice, s. r. o.,
z se seznámila s oznámením KÚ
JmK, odboru ŽP o zahájení správ−
ního řízení ve věci žádosti o povo−
lení provozování vodovodu a kana−
lizace v obci Ratíškovice,
z vypsala veřejnou zakázku malého
rozsahu dle zákona č. 199/1994 Sb.,
§ 49, odst. b) na akci „Úprava po−
vrchu v ulici Rohatecká po vybu−
dované kanalizaci“; osloveny bu−
dou minimálně dvě firmy,
z rozhodla o vyhlášení konkurzu na
ředitele ZŠ Ratíškovice dle vy−
hlášky MŠMT ČR č. 72/2003 Sb.,
z schválila příspěvek na nákup
knih pro obecní knihovnu ve výši
35 000 Kč,
z odsouhlasila příspěvek na zhoto−
vení projektu v areálu Rubanice
pro Jednotu Orel Ratíškovice ve
výši 70 000 Kč.

z Obec Ratíškovice v současné době
nevlastní žádné stavební pozemky,
tudíž veškeré žádosti o stavební
parcely budou zdůvodňovány
tímto faktem a žádosti nebudou
dále vedeny v evidenci.

38. zasedání dne 2. 3. 2004
z projednala žádost pana Pavla Gaj−
díka o rezignaci předsedy kontrol−
ního výboru obecního zastupitelstva
z důvodu pracovního vytížení,
z projednala žádost Svazu důchodců
Ratíškovice o přerozdělení finanč−
ního příspěvku 15 000 Kč,
z projednala akce v obecní knihovně
v měsíci březnu − měsíc knih a in−
ternetu,
z projednala žádost firmy Noel,
v. o. s., o vyjádření k umístění an−
tén bezdrátového internetu na
budově staré školy,

Obecní
zastupitelstvo...
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39. zasedání dne 16. 3. 2004
z starosta obce informoval o vyřízení
prodloužení platnosti územního roz−
hodnutí na stavbu „Terénní úpravy
bývalé pískovny“; platnost rozhod−
nutí se prodlužuje do 30. 10. 2005,
z projednala možnost jednání s maji−
teli pozemků v lokalitě U Jezérka
o rozparcelování pozemků pro bu−
doucí výstavbu rodinných domků
dle schváleného územního plánu,
z projednala variantní řešení rekon−
strukce druhého patra ubytovny
v areálu Baníku.
40. zasedání dne 30. 3. 2004
z se seznámila s výroční zprávou
společnosti Baník Ratíškovice,
s. r. o., a předloženým daňovým při−
znáním za rok 2003. Rada schvá−
lila účetní uzávěrku za rok 2003
s hospodářským výsledkem mínus
559 895 Kč. Tato ztráta bude uhra−
zena ze zisků příštích období.
z se seznámila se statickým posouze−
ním rozestavěné haly v areálu SK
Baník ing. Miroslava Kopeckého.

9. zasedání obecního zastupitel−
stva 4. února 2004
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočet obce na rok 2004
3. Majetkoprávní záměry
4. Různé
5. Závěr

z

z
z

z
z

z

z

ZŠ

Předsedkyně finančního výboru
ing. Vladimíra Motlová informovala
o rozpočtu obce na rok 2004. Čle−
nové zastupitelstva podali návrhy na
změny a přesuny finančních pro−
středků v jednotlivých kapitolách:
z PhDr. Radim Šťastný navrhnul
využití vzniklé rezervy ve výši
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Společenská rubrika

z

460 000 Kč v kapitole odpadů na
umoření dluhu obce (hlasování
6 ano, 7 ne),
starosta ing. Josef Uhlík navrhnul
využití výše jmenované rezervy
takto:
zvýšení rozpočtu v kapitole cha−
rita o 100 000 Kč (6 ano, 6 ne),
navýšení příspěvku pro FK Ba−
ník Ratíškovice o 100 000 Kč
(4 ano, 6 ne),
navýšení příspěvku SK Baník
Ratíškovice o 50 000 Kč (6 ano,
5 ne),
příspěvek pro Jednotu Orla v Ra−
tíškovicích 150 000 Kč (5 ano, 5 ne)
na vykrytí nákladů spojených s vy−
budováním šaten, sociálního zá−
zemí a bufetu při sportovním hřišti
na Rubanicích, celkové projekto−
vané náklady jsou 4 000 000 Kč,
příspěvek by se poskytnul jen
v případě, že Jednota Orel Ratíš−
kovice získá dotace na realizaci
celé akce,
PhDr. Radim Šťastný navrhnul
přesun 80 000 Kč z kapitoly MŠ
II na opravy restaurace Sport,
starosta ing. Josef Uhlík navrhnul
navýšení této částky o 20 000 Kč −
tedy celkem 100 000 Kč na opravy
v restauraci Sport − výměna oken,
bojleru, opravy v kuželně (13 ano),
František Slezar navrhnul navý−
šení o 50 000 Kč pro charitu (9 ano,
4 ne),
starosta ing. Josef Uhlík navrh−
nul snížení poplatku za popel−

nici u podnikatelů z 1 800 Kč na
1 500 Kč,
z PhDr. Radim Šťastný navrhnul
snížení 1 800 Kč na 1 600 Kč za
popelnici (10 ano, 1 ne),
Celková výše příjmů i výdajů
v rozpočtu obce na rok 2004 činí
41 345 000 Kč, deficit rozpočtu ve
výši 6 437 000 Kč bude vykryt z ji−
ných zdrojů (dotace nebo úvěr
obce).
OZ neschválilo prodej
části obecního pozemku:
z p. č. 2717 o výměře 20 m2 − loka−
lita Slavín, pozemek u vinného
sklepu manželům Kordulovým,
R 1120,
z p. č. 2717 − lokalita Slavín, po−
zemek u vinného sklepu panu
Petru Gajdíkovi, R 1172.
OZ schválilo prodej
části obecního pozemku:
z p. č. 1423/8 o výměře 108 m2 − lo−
kalita Vlasta, pozemek na dorov−
nání parcely (sklad dříví), cena
25 Kč/m2 manželům Motlochovým,
R 1201,
z p. č. 2762/2 o výměře 44 m2 − loka−
lita Slavín, pozemek pod vinným
sklepem, cena 85 Kč/m2 ing. Mi−
roslavě Cutákové, Vacenovice 549,
(kupující zaplatí pozemek i se−
psání kupní smlouvy),
z p. č. 495/4 o výměře 710 m2, cena
150 Kč/m 2 (Zelnice) manželům
Stehlíkovým, Dubňany 544.

Vítáme nové občánky...
Kristýna Macková
Libor Macek
Lenka Turečková

Blahopřejeme...
Anežka Procházková .......................................... 80 let
Anna Tomšejová ................................................... 80 let
Josef Zahradník ................................................... 80 let
Františka Minaříčková ...................................... 90 let
Anna Tomanová.................................................... 92 let
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Obecní zastupitelstvo schválilo
koupi soukromého pozemku
p. č. 543/1 o výměře 106 m2, cena
150 Kč/m 2 (Zelnice) od manželů
Stehlíkových, Dubňany 544.
OZ schválilo zřízení zástavního
práva k následujícím nemovi−
tostem:
a) pozemky − p. č. 2176/1 (2 239 m2),
p. č. 2176/2 (237 m2), p. č. 2176/3
(230 m2), p. č. 2176/4 (232 m2 ),
p. č. 2176/5 (162 m2), které jsou
ve vlastnictví Obce Ratíško−
vice,
b) rozestavěné budovy bytových
domů 1 a 2, které se nacházejí
na výše uvedených pozemcích
a jsou spolupodílovým vlastnic−
tvím obce (51 %) a bytového druž−
stva Rabyd (49 %).
Zástavní právo se zřizuje pro
hypoteční úvěr ve výši 9 391 000 Kč
od České spořitelny na dofinanco−
vání výstavby.
V bodu Různé projednalo OZ
tyto body:
z rozšíření a rekonstrukce čistírny
odpadních vod,
z koupě pozemků na Slavíně resti−
tuentem z Rohatce,
z přidělení šesti obecních nájemních
bytů na bytovkách „U Hájenky“,
z informace o dotacích o cyklo−
stezkách mikroregionu „Nový
Dvůr“.
ZŠ

Z našich řad odešli...
Emílie Maňáková ................................................. 69 let
Marie Koplíková .................................................. 76 let
Josef Holeček ........................................................ 57 let
Františka Lokajová ............................................. 82 let
František Měchura .............................................. 84 let
Josef Mrkývka ...................................................... 69 let
Václav Kašík .......................................................... 61 let

Blahopřání

D

ne 14. dubna oslaví paní Františka Příkaská
93 let. Naše milá maminko, babičko, praba−
bičko a praprababičko, máme velké přání, abys
zdráva byla, šťastná byla, sto let s námi oslavila.
Srdečně přejí tři dcery s rodinami.
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Dokončení z titulní strany
Co se počasí týče, když jsme vy−
jížděli, byl všude sníh. Toho cestou
postupně ubývalo a u Prahy už ne−
byl žádný. Díky tomu jsme do cíle
cesty přijeli již o půl osmé. Byli jsme
první autobus na parkovišti. Tam
si také Václav Posád, bratr biskupa
Pavla, přijel se synem pro koláčky
a víno. A my jsme měli čas na krát−
kou prohlídku náměstí, kterým nás
provedl mutěnický otec Jiří. Ten
zde studoval stejně jako otec Petr
i otec Pavel. Vytratily se jen Robky
ze Séčky a přidal se Peťa Hnilica
s rodinou, který jel autem.
Na Dómském náměstí jsme zau−
jali místa v první řadě před obra−
zovkou a modrobílá vlajka jasně
určovala naši identitu. Nestačili
jsme se divit. Začalo se prodírat slu−
níčko a nebe modřalo. Přišel nás po−
zdravit otec Marcel Javora, který
coby kluk jezdil na naši faru za ot−
cem Pavlem. K překvapení všech se
před katedrálou objevily nastrójené
ve slavnostních krojích Marie Ma−
cková, Josefka Vacenovská, Fran−
tiška Sedlačíková a Žofie Klimešová.
Fotoaparáty jen cvakaly. Robky dě−
laly nádhernou kulisu při cestě prů−
vodu do katedrály. Náš biskup Voj−
těch Cikrle, čestný občan Ratíškovic,
rád při cestě kolem nich zahranič−
ním hostům překládal. Asi jim řekl,
že jsou to kroje ze Slovácka a nosí se
na slavnosti do kostela.

Před vlastním zahájením byl
nový biskup představován a na ob−
razovce jsme viděli jeho fotografie
od mládí. Když moderátor uváděl,
že v letech 1980−82 působil u nás,
objevila se na obrazovce fotka
s dětmi, které byly u prvního sva−
tého přijímání v roce 1982 v Ratíš−
kovicích.
V 10:30 slavnost začala a byla to
síla. Otec Pavel, kterého jsme znali
s dlouhými vlasy, zcela změnil
image. Byl důstojný, celý prozá−
řený Boží láskou a pevně rozhodnut
začít plnit všechny náročné povin−
nosti biskupa. Ještě dlouho nám
bude znít v uších jeho jasné „ANO“,
které přesvědčivě vyjadřovalo zpe−
četění jeho slibu. Dost špatně se
slovy vše vyjadřuje. Byl předsta−
ven jeho znak a heslo − „Duc in al−
tum“ (Zajeď na hlubinu). My jsme
vše silně prožívali u obrazovky
a děkovali jsme Bohu, že nám bylo
dopřáno se této slavnosti zúčast−
nit. Mysleli jsme na všechny doma,
kteří zde z různých důvodů být
nemohli.
Při udělování požehnání vyšel bis−
kup již s biskupským prstenem,
mitrou a berlou ven. Nám se poda−
řilo i s ratíškovickou vlajkou do−
stat se do jeho blízkosti. Byli jsme
štastni. Hurá, daří se mi slušná
fotka zblízka. Po ukončení svěcení
část z nás zaujala pozici na chod−
níku, kolem kterého se měl průvod
vracet. Obecní vlajka vlála, tolik

jsme jej chtěli pozdravit. Dostala
jsem odvahu hlasitě zvolat: „Far−
níci z Ratíškovic zdraví nového bis−
kupa!“ a ostatní se přidali radost−
ným potleskem. V té chvíli Marta
Lokajová k němu přiskočila a pře−
dala mu obálku ve které bylo
12 900 Kč, dar od farníků i našich
spolupoutníků. Dodává mu: „A ne−
ztraťte to − to není blahopřání, to
sú peníze od všeckých našich far−
níků!“
Okolí se usmívalo. Já, držíc v ruce
digitální foťák za 20 000 Kč vypůj−
čený z radnice, jsem zavolala: „Otče
Pavle, poďte sa s nama vyfotit.“
On naprosto klidně a samozřejmě
vystoupil z průvodu na chodník mezi
ratiškovijáky. V ten moment zářili
všichni. Ceremoniáři se trošku udi−
veně dívali, bohoslovci se usmívali.
Já cvakám. A on se zrovna otočil na
tetu Terku Burešovu, která byla
za slovenku ve vlňáku. Zoufale pro−
sím: „Eště jednú, vy ste sa mně oto−
čil.“ Díky Bohu na displeji vidím,
že je vše O.K. Někdo z jeho dopro−
vodu se zeptá: „Už sa Vám neoto−
čil?“ Já radostně: „Ne a děkujeme
Vám moc.“ A přerušený průvod po−
kračoval dál. Máme neskutečnou
radost. Teď teprve jdeme do stanů,
kde se rozdává teplá polévka, párky,
svařené víno, káva a taky koláčky
z Ratíškovic. Uslyším za sebou
pěkně po pražácku: „Zase přinesli
ty dobrý koláčky, pojďme si ještě
vzít.“ A my hrdě: „Enom si berte,
ty sú od nás až z Ratíškovic u Ho−
donína.“
Jdeme navštívit již prázdnou ka−
tedrálu, poděkovat za vše a záro−
veň poprosit o šťastnou cestu domů.
Po cestě přijímáme pozvání otce
Jiřího do farního sklepa do Mutě−
nic. Nejdříve jsme si prohlédli mu−
těnický kostel a tam se pomodlili.
Pak jsme ochutnali trochu mutěn−
ského farního vína. Před devátou
jsme byli všichni živi a zdrávi doma.
Máme památku na celý život. Dě−
kujeme všem, kteří na nás mysleli
v prosbách i modlitbách, otci Lud−
víku za velkou podporu a požehnání.
Pevně věříme, že nyní již Mons.
Pavel Posád někdy vyslyší naši
prosbu a pozvání k nám, aby v naší
farnosti udělil biskupské požehnání.
Napsali jsme do blahopřání, že na
něj budeme trpělivě čekat. Dej Pán,
ať se nás biskupského požehnání
dočká co nejvíce.
MB
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a konci loňských letních prázd−
nin jsem s Jožinou Dobešovou
navštívil paní učitelku Bertu
Klabalovou v jejím domku na Ba−
ťovce. Přinesli jsme jí pozdravy
od jejich bývalých prvňáčků, kte−
rým v roce 1954 začala otvírat
dvířka k poznání světa a sou−
časně jsme jí předali pozvání
na sraz ročníku.
Paní učitelka nás přivítala
tím nejkrásnějším, co jí po celý
život zůstalo nezměněno − svým
úsměvem! S poděkováním a sou−
časně s omluvou − s ohledem na
svou sníženou pohyblivost − naše
pozvání odmítla.
Při naší návštěvě se živě za−
jímala o naše rodiny a udivovala
nás tím, jak si dokázala vyba−
vit spoustu detailů o svých žá−
cích, jak si snadno dokázala
vybavit jména našich dalších
spolužáků. Při besedování jsem si
povšiml zaskleného vyznamenání,
jež bylo v horní části ozdobeno
reprodukcí Písně lásky od Josefa
Tulky. Text na tomto vyznamenání
zněl:
PAMĚTNÍ LIST ZE ZLATÉ
KNIHY NÁRODNÍ POMOCI
Poslušně jsouce hlasu svého svě−
domí, semkli se všichni lidé dob−
rého srdce, aby pečovali soustavně
a účelně o nejpotřebnější bratry
a sestry i jejich rodiny a děti. Tak
vznikla a rostla z lásky k bližnímu
Národní pomoc, jejíž dílo bude i příš−
tím generacím svědectvím mravní
úrovně českého národa v dějinné
době, kterou prožíváme. Ke zdaru
tohoto díla přispěla svou prací a obě−
tavostí, hodnou zvláštního uznání,
paní Berta Klabalová,
řídící učitelka, místní referentka
Národní pomoci v Žítkové, jejíž zá−
sluhy jsou na trvalou památku za−
psány ve Zlaté knize Národní po−
moci. Na důkaz toho jí vydáváme
tento pamětní list.
V Praze dne 21. července 1942
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Vzpomínka na toto ocenění se mi
vybavila letos v únoru, kdy paní uči−
telka slavila své 94. narozeniny. Při
této významné události jsme ji
spolu s Radimem Šťastným, rovněž
jejím žákem, navštívili s tím, že nám

k tomuto vyznamenání paní učitelka
něco doplní a my o tom určitě napí−
šeme do Zvonu. Považovali jsme to
za nezbytné a velice významné.

Statistika

Návštěva

„Paní učitelka nás přivítala
tím nejkrásnějším, co jí po
celý život zůstalo nezměněno
− svým úsměvem!“

Chtěli jsme, aby ostatní spoluobčané
věděli o zásluhách tolik skromné
paní učitelky Berty Klabalové v těž−
kých dobách německé okupace.
Paní učitelka nám při besedování
řekla o sobě, že se narodila v nedaleké
Strážnici a po vystudování zahájila
svou učitelskou dráhu na Kopanicích
na uherskobrodsku. Po dobu devíti
let byla řídící učitelkou ve škole v obci
Žítková u Starého Hrozenkova. Tam
ji také zastihla školní vizita z Prahy,
která velmi kladně hodnotila vztahy
paní učitelky s místními lidmi i dětmi
ve škole a na základě tohoto poznání
odměnila paní učitelku již vzpo−
mínaným Pamětním listem. Ten
při stěhování zasunula do tuby
a až po dlouhé době, vlastně až
loni v létě ho při generálním tří−
dění na věci potřebné a na věci
již „na odpis“ objevila její dcera
Ilonka Frolcová.
Do Ratíškovic přišla paní uči−
telka Klabalová v roce 1947 a jak
nám řekla, nikdy by se odsud ne−
odstěhovala, pokud jí to zdraví
dovolí a bude soběstačná, neboť
tady nalezla ty nejkrásnější me−
zilidské vztahy a tady má ten
pravý domov.
Doufám, že mně paní učitelka
Klabalová odpustí, že jsem prozra−
dil její věk, ale to nic nemění na tom,
že zůstávám v nejhlubší úctě.
Vojta Koten ml.

Pohyb obyvatelstva
v roce 2003
Celkem

Počet obyvatel k 1. 1. 2003
Počet živě narozených
Počet zemřelých

z toho
ženy

4035

2041

38
42

19
13

Počet přistěhovalých

v rámci okresu
z jiných okresů

36
6

21
2

Počet vystěhovalých

v rámci okresu
do jiných krajů

25
22

15
11

4026

2044

Počet obyvatel k 31. 12. 2003
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Spolky

Slovácký mužský
pěvecký sbor Ratíškovice

M

užský pěvecký sbor se už do−
statečně zapsal do povědomí
ratíškovické veřejnosti. O tom,
jak vznikl, i o jeho aktivitách Vás
chce informovat v několika po sobě
jdoucích číslech Ratíškovického
Zvonu kronikář sboru Vojta Ko−
ten ml.
Dal jsem záměrně do vínku této
kroniky myšlenku našeho prvního
prezidenta pro její hloubku a také
proto, že se dotýká každodenního
života a každé lidské aktivity. Chtěl
bych, aby nám byl tento výrok po−
vzbuzením a také metou při naší
kulturní činnosti, protože naše zpí−
vání není jenom o minulosti, tedy
o životě našich otců a dědů. Všichni
si přejeme, abychom naším zpěvem
zaseli semínko, ze kterého by měla
vyklíčit krásná květina k okrášlení
věnce tolik důležitého kulturního
života v naší obci. Kultura, jako sou−
hrn duchovních hodnot vytvořených
našimi předky, musí mít své pokra−
čovatele na všech stupních, aby se
nevytratil její smysl.
Myšlenka k založení pěveckého
sboru vznikla již před lety. To se ně−
kolik mužů kostelního sboru při pří−
pravě a každoročním účinkování při
vánočních mších v místním kostele
zamýšlelo nad tím, jak zužitkovat
chuť do zpívání a jak nenechat za−
hálet hlasový fond zpěváků, který
kromě vánočních svátků nebyl ni−
jak využit. Při svém
mudrování přemýšleli
Robert Blaha, Jan Ho−
leček a Vojta Koten,
jak to udělat, aby muž−
ské zpívání mělo i jiné
cíle a vyplněnější ča−
sový horizont. Jenže
vše vždy končilo po
posezení u piva či po−
hárku vína, když se
probíralo, jak byla mše
přijata veřejností.
A potom se zase če−
kalo na další vánoce,
kdy všichni znovu za−
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MOTTO: „Nic není veliké,
co není pravdivé“
(T. G. M.)

čali horečně a se zaujetím nacvičovat
další mši. Až při naplánovaném se−
tkání na Slavíně dne 8. května 1998
ve vinném sklepě jeho majitel Jan Ho−
leček a Robert Blaha de facto zalo−
žili „Slovácký mužský pěvecký sbor“.
V následujících dnech měsíce
května začal František Foltýn, je−
den z prvních členů sboru, obcházet
muže z Ratíškovic a zvát je na se−
tkání a první zkoušky. Tomuto dění
poskytl přístřeší Jan Holeček ve
svém vinném sklepě na Slavíně.
První dvě setkání měla ráz ustavu−
jících schůzí a za přítomnosti Jana
Holečka, Roberta Blahy, Josefa Ko−
plíka, Pavla Gajdíka, Radka Horáka
a Petra Kotáska se řešily převážně
organizační záležitosti. Při dalších
pravidelných setkáních v červnu
roku 1998 se hlavně sepisoval seznam
písniček a sjednocovaly se texty.
Během červencových zkoušek byl
uskutečněn výběr písniček na hody
a započalo se s nácvikem. To už
ale do sboru přibyli další členové:
František Macek (Coufanda), Jan
Kordula (Mišik), František Kordula
(Trubka), František Gajdík, Vavřin
Kotásek, Petr Vacenovský (hrobař),
František Kordula ml., Jan Vacenov−
ský, Zdeněk Gajdík st., Jan Toman,
Václav Koplík a pro svou dřívější
zaneprázdněnost Vojta Koten ml.
Začátky, jak už to bývá, nebyly
lehké. Lidi kolem Osvětové besedy
sledovali elán a neúnavnou akti−

vitu, kterou sbor započal vyvíjet
k zachování tradic. Netrvalo dlouho
a členové Osvětové besedy pocho−
pili, že pěvecký sbor neusiluje o nic
jiného, než aby kulturní činnost
v obci nebyla sporadická, ale aby
v rámci tradic dostalo vše svůj ráz
a aby všechny složky, které by se
chtěly podílet na kulturní činnosti,
dostaly své místo na slunci. Proto
také Osvětová beseda nabídla sboru,
aby své zkoušky přenesl do sálu kul−
turního domu u Šťastných, což se
začátkem záři uskutečnilo.
Pěvecký sbor se rozrostl o několik
dalších členů − Tomáše Števuliaka,
Aloise Zelinku, Čestmíra Fišera,
Jaroslava Hebrona, Cyrila Šurala,
Antonína Kotáska, Jiřího Gajdíka
a Jindřicha Kudra, zatímco někteří
dřívější členové přestali docházet
(František Macek, František Gajdík,
Zdeněk Gajdík a Vavřin Kotásek).
Aktivita sboru se začala projevo−
vat i v přípravě hodového programu.
Osvětové besedě se nepodařilo za−
jistit stárka a stárku a současně
ukončil svou činnost i taneční sou−
bor Konopa. Proto pěvecký sbor pře−
vzal iniciativu k postavení máje
a téměř všichni jeho členové se zú−
častnili krojovaného hodového prů−
vodu i taneční zábavy. Počet členů
sboru se ustálil téměř na dvacítce.
Z kroniky Slováckého mužského
pěveckého sboru vybral
Vojta Koten ml.
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Historie

„Ratiškovské malérečky odvádějí poctivou práci
a musíte obdivovati jejich trpělivost,… “

Co napsali v regionálních novinách
o Ratíškovicích v období války…

Náš kraj Zlín 27. 4. 1943
...Ratiškovice byly ještě před málo
lety jedinou obcí na Moravě, která
neměla silničního připojení na ně−
kterou krajovou komunikaci. Řádky
čistých, barevně podrovnaných cha−
loupek se tulily k jednoposchoďové
škole a kostelíku svatých Cyrila
a Metoděje, který zde stál na terénní
vlně uprostřed kraje s nepřehled−
nými, chudičkými pastvinami, s říd−
kou a ještě i vátým pískem ohrožo−
vanou travou. Zde začínala chlouba
kraje − les Doubrava .
Obyvatelstvo, komunikačně odříz−
nuté od světa, nenacházelo doma do−
statek obživy a denně ve značné
části docházelo po rozježděných, ši−
rokých, pískem zavalených cestách
„na tovarych“ do Hodonína, Rohatce
a hlavně na lesní práce v polesí ratiš−
kovském nebo pánovském. Denně
vytláčeli „děvčice i chlapci“ z Ratiš−
kovic šlépěje bosých nohou do písku
na cestách kol myslivny u vysokého
kříže na pokraji lesa a denně nachá−
zeli cestou do práce podnět k vese−
lému švitoření a neutuchajícím žer−
tům, aby pak v neděli o muzice si
chlapci výskli a zanotovali písničku.
...Tak tomu bylo před třiceti nebo
čtyřiceti lety. Starostou byl Neduchal
nebo Příkazský, na hospodě Hrabinec
nebo Růžička, nadučitelem Růžička,
učitelem Kribus a Kadláček s učitel−
kou Šelepovou, „levírníkem“ Sloboda,
adjunktem Malota, poštmistrem Pav−
linec, hajným z Ratiškovic byl Kotá−
sek, který prorokoval počasí, pak Va−
cenovský a Mívald, jenž dříve než se
stal hajným, byl pověstným pytlákem.
To byla doba, kdy jediným mimo−
rolnickým výdělkem byl příjem z ná−
denických prací, pak z podomácké
výroby březových košťat a několika
málo mezd průmyslových dělníků.
„Groš“ byl tehdy vzácný, ale i přesto
se zachovávaly staré zvyky a obyčeje,
které zpestřovaly celkem jednotvárný
život, zasvěcený poctivé práci, neboť
lidé, ač levně, přece pracovali ne málo
a rozhodně ne lehce. „Fašaňk“ býval
velmi hlučný a veselý. Doma nezů−
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stala „ani noha“ a také stařeček Koplů
si před muzikanty zanotovali, dupli
a pak zavýskli na svoji Marynu, která
poskočila, jak by jí se hřbetu spadlo
několik desítek jar. O svatbách byla
vzhůru celá dědina a zvláště když třetí
nebo čtvrtý den se nevěsta stěhovala
k manželovi na voze plném peřin, s tra−
diční kolébkou, s doprovodem drůžek
a tet, za obecného jásotu a zpěvu:
„Otvíraj, Matúšu, otvíraj nám vráta,
vezeme ti periny ze samého zlata...“
...Ratiškovští se nikdy nebáli
práce. Práce, jež je sama o sobě po−
krokem, se nejen rozhojňovala, ale
také ponoukala k vynalézavosti
a k rozšiřování obzoru, k zdokonalo−
vání především sebe sama. A tak
z někdejších „tovarychářů“, kteří pra−
covali v lese a chodili na žně do sou−
sedních zemí, metlářů a pomocníků
v provozování myslivostí se stávali
pozvolna odborní, kvalifikovaní děl−
níci, živnostníci, podnikatelé a stejně
tak z rolníků, odkázaných na příjem
ze škod, způsobených přehojně pěs−
tovanou zvěří, se stávali moderní
zemědělci, kráčející s duchem doby.
...Havíři, zaměstnaní na dolech
závodů Baťa a. s. v jihomoravském
kraji, zlepšili způsob života, neboť si
mohli při slušným příjmech dovolit
i to, co bývalo dříve nedostižným lu−
xusem. V novém sociálním řádu je
a teprve bude havíř z nejlépe sociálně
zajištěných pracovníků. Hornické
školství zde zapouští zdárně svoje
kořeny. Mají tedy Ratiškovice s oko−
lím všechny předpoklady pro to, aby
se v budoucnosti staly jedním z vý−
značným středisek moderního havíř−
ského života a jeho slavné tradice.
...Otevřením prodejny obuvi Baťa
byl dán základ k dalšímu čilému ob−
chodu, který se projevil zvláště v pod−
nikavosti, jež především zužitkovala
národopisné náměty, jsoucí zde, v srdci
Slovácka, v lidu a na dosah ruky.
...Ratiškovský kroj, vynikající krás−
ným vyšíváním, byl odedávna podně−
tem pro zručné vyšívačky, a ty se
uplatnily při nejrůznějších příleži−
tostech, jak je doba přinášela. Také

krojová barvitost a sklon k vyjadřo−
vání cítění barvami hrály nemalou
roli v podnikání, jak je založily firmy
Uhlík a Němec. Při těchto pracích vy−
nikly K. Kotenová, Marie Dobešová
a Boh. Lokajová jako vyšívačky a jako
malířka Marie Ingrová.
Náš kraj Zlín 14. 9. 1942
... Jsou to prostá děvčata, dcerky
zemědělců, dělníků z dědin, ale při−
rozené nadání, zděděné po matce
a babičce v jejich nitru, jim vede jejich
ruku při vykreslování pestrých orna−
mentů. Viděli jsme jejich práci u p. Uh−
líka, mladého výrobce v Ratiškovicích.
To pečlivé vykreslování i nejmenších
detailů, ukázněnou tvůrčí fantasii
a radostné prostředí, v němž vzni−
kají pestré výrobky lidového umění.
Moravské noviny, 3. 11. 1943
...Před necelým rokem otevřel tu
pan Ant. Uhlík výrobu hraček a slo−
váckých malovaných předmětů. Po
krátké zkušenosti zanechal výroby
hraček a vrhl se čistě na výrobky
slováckého lidového umění. Začátky
byly ovšem těžké. Dávno již není
v této obci proslavených maléreček,
neboť téměř všechny již vymizely,
a poslední z nich paní Kotenová (vy−
šívačka) dávno již také nemaluje,
neboť jí v tom brání vleklá choroba.
Bylo tedy třeba hledat malérečky
nové a tyto teprve zacvičovat. A k této
práci nalezl pan Uhlík velmi dobrého
pomocníka v lidovém malíři Frant.
Chvostalovi (pozn.: z Vacenovic).
Mladé malérečky učil malovat slo−
vácký ornament podle starých vý−
šivek na krojích. Ratiškovské ma−
lérečky odvádějí poctivou práci
a musíte obdivovati jejich trpělivost,
s jakou malují každý kvítek a lístek
na kasetě či podnosu. Nejzručnější
malérečkou v dílně pana Uhlíka je
nyní Mařka K., kterou vidíte na
našem obrázku. Pochází z početné
rodiny a kromě malování musí
pracovati ještě hodně doma při hos−
podářství a na poli. Neúnavný pan
Uhlík přemýšlí stále, jak by výrobu
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Malérečky z dílny Antonína Uhlíka při sletu na
Orlovni. Zprava Marie Kordulová (pr. Kremlová),
Marie Klimešová (Slávova), roz. Ingrová,
Anastázie Kundratová (policajtova), prov.
Příkaská. Foto dodala Marie Klimešová, R 860.

Dílna u Křížků v ul. Vítězná. Zleva Oldřich
Černoch, Jaroslav Blaha, vzadu ?, Vinkler
(asi František), za ním schovaný ?, ?, Taufer
(z Hodonína). Foto dodal Josef Matza, R 538.

Prodej keramiky ve stánku − Ludvík a Božena
Stokláskovi. Foto dodala Božena Blahová, R 437.
Prodej keramiky na pouti u sv. Antoníčka. Zleva
keramik Karel Němec, ?, ?, Martin Norek,
možná František Svoboda z Rohatce kolonie.
Foto dodala Božena Blahová, R 437.

Zaměstnanci keramické dílny Němců. Zleva
vzadu Václav Kovářík (později tajemník MNV),
Vítězslava Norková (pr. Kováříková), Filoména
Zajíčková, Vlasta Vybíralová, r. Němcová,
Stanislav Zemánek, dole zleva Božena Stoklás−
ková (r. Němcová, podruhé pr. Vanďurková),
Karel Němec, Josef Němec, Hanáková.
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Zaměstnankyně dílny Antonína Uhlíka.
Malérečka Marie Ingrová, pr. Klimešová
(Slávova). Foto dodala Marie Klimešová, R 860.
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zdokonalil. Jeho vlastním nápadem
jsou kasety s černým nebo žlutým
podkladem, na který teprve maluje
se ornamentální výzdoba. Takovéto
kasety se nevyrábějí nikde jinde jako
v Ratiškovicích.

čířem. V roce 1926 přišel Karel Ně−
mec do Ratiškovic ... Dnes mají Něm−
covy keramické dílny dobrou pověst.
K rozmachu závodu a hodnotě jeho
výrobků bylo vynaloženo majitelem
velké úsilí. Němcova keramika našla
odezvu na četných výstavách. Ve svém
díle nezůstává Němec sám. Záhy za−
svěcoval do keramického umění svou
dceru Boženu, která náleží mezi nej−
lepší malérečky slovácké keramiky,
a svého syna Josefa, jenž statně

pomáhá ve tvorbě tohoto lidového
umění. Nejmladším příslušníkem
Němcových keramických dílen je
12letý syn Karel, který již v 8 letech
vytvořil různé výrobky, takže zdědil
po otci nejen křestní jméno, ale i lásku
ke krásnému povolání, kterou má již
v krvi. V Němcových keramických díl−
nách uvidíte krásné tvary různých
váz, čepáků, čuter, talířů, džbánů, ká−
vových souprav, sošky, zvířátka a jiné.

„Vojáci tvořili velmi
dobrou partu, stáli jeden
za druhým a věřili
svým velitelům!“

stanici Leipzig. Zavedli je do zaja−
teckého tábora a zde také spatřil
nafoukaného H. Göringa, maršála
německé armády, který se přišel na
zajatce podívat. V Leipzigu byli více
než týden a tam je zastihl i rozkaz
vrátit se domů. Němci je zavezli auty
do zabraných Litoměřic, odkud šli
jednotlivě pěšky přes most do Tere−
zína, odkud se vraceli domů.
Mezitím se udála následující věc.
Maminka Tonika Šlahůnka poslala
synovi balík s prádlem a potravi−
nami. Balík však nemohl být doru−
čen, jelikož adresát nebyl přítomen.
Po úvahách velitelů bylo konstato−
váno, že asi padl v boji u výše uve−
dené pevnosti. A tak byl dřevěný kufr
společně s balíkem vypraven náklad−
ním listem a odeslán rodině. Na ná−
kladním listě byla provedena po−
známka „Po padlém vojínovi“. Dne
27. září t. r. přinesl nákladní list teh−
dejší zaměstnanec ČSD pan Václav
Pouch Šlahůnkům. Velký pláč zazněl
v celém domě a řada milých vzpomí−
nek na zemřelého. Ještě týž den se
rozezněl na ratíškovickém kostele
umíráček, který oznamoval občanům
první oběť války z ratíškovických
občanů. V Ratíškovicích zavládl smu−
tek a jako blesk se roznesla zpráva
po celé obci. Občané litovali mladého
života a litovali rodičů nesoucích
smutek po svém synu.
Velké překvapení však nastalo
20. října, když se Tonda vrátil živ
a zdráv do rodného domu. Za veš−
keré útrapy dostal 14 dní dovolené −
orlabu. Mnoho lidí nechtělo věřit
vlastním očím, když potkali usmě−
vavého Toníka, který nestačil zod−
povídat dotazy, jak to všechno pro−
žil. Rád vyhověl, protože nejistota
a chvíle vzdálené od rodiny a svoji
milé jej trápili. V duchu děkoval
Bohu, že se setkal s rodiči, sestrami
a hlavně se svou milou Mařenkou.

Povídka

Náš kraj Zlín 27. 4. 1943
...Karel Němec roztáčí hrnčířský
kruh plných 50 let. Již ve 12. roku to−
čil malé hračky a tím pomáhal svému
otci, který byl též samostatným hrn−

Kufr po
padlém vojínovi

P

sal se rok, pro náš národ a snad
i svět historický, 1938. Rok,
který byl pro všechny občany, ná−
rody a národnostní menšiny v ČSR ne−
vlídný a protivný. V té době se hodně
u nás diskutovalo a hlavně v diploma−
tických kruzích o našem sousedním
státě Německu, kde převzal velení,
snad všem protivný Adolf Hitler. Ten
již odedávna si brousil zuby na naši
zem, kde viděl možnost růstu ještě
většího Německa! Pamětníci té doby
si jistě vzpomínají, jak využíval sdělo−
vacích prostředků, štval, lhal v rádii
proti naší vládě, nasazoval svoje lidi,
aby burcovali pro rozpad republiky.
Však republika byla tehdy pevně
semknuta kolem svého prezidenta
dr. Beneše, kterého národ měl rád.
Tehdy jsme měli dobře vyzbrojenou
armádu a protože i hrozby Hitlera
byly čím dál tvrdší, tehdy se začalo bu−
dovat opevnění − bunkry kolem celé
republiky, které jsou ještě dnes vidět
na pohraničí. Byly nerozbitné a tehdy
se mluvilo že, i nedobytné! Bunkrům
se říkalo SOS a tyto měly dobré spo−
jení mezi sebou. A nechci se opako−
vat, ale je ještě hodně pamětníků, kteří
pamatují vyhlášení Všeobecné mo−
bilizace. Bylo to počátkem září 1938.
Mezi prvními, kteří byli ochotni
bránit naše hranice proti nepříteli
byli vojáci konající základní vojen−
skou službu a mezi ně se řadil i An−
tonín Šlahůnek z Ratíškovic. Dnes už
nežije, ale při vzpomínkách na udá−
losti té doby je vždy vzpomenut.
Jako branec narukoval v roce 1936
do Opavy a odtud byl převelen do
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Bruntálu ke 34. pěšímu pluku, zva−
nému Jana Čapka. Měl téměř ukon−
čenou základní vojenskou službu
a těšil se, že se vrátí ke svým rodičům
a ke své milé Mařence. A všechno
zvrátila ona mobilizace. Výkonní vo−
jáci byli nasazeni na hranice do zmí−
něných osádek, které byly velmi
pečlivě budovány na obranu našeho
malého státu. Pravda, ČSR měla do−
hodu s jinými státy, ale moc se tomu
nevěřilo, že by přišly v nouzi pomoci.
A tak Toník Šlahůnek byl přidělen
do jednoho z těch bunkrů jako kulo−
metčík, na úseku Jindřichov, kde byl
přímý přechod do Německa a k nám.
Vojáci tvořili velmi dobrou partu,
stáli jeden za druhým a věřili svým
velitelům! Přišel den 14. září a vojáci
dostali rozkaz opustit dané stano−
viště a stáhnout se do vnitrozemí. Ne−
chtělo se jim a mnozí plakali s otáz−
kou na rtech „PROČ“? Rozkaz však
byl rozkaz, a zněl: „Naložit zbraně
a munici na auta, ostatní zničit a jet
zpět do vnitrozemí.“ To se stalo.
Když přijeli do Jindřichova, na ulici
byla postavena barikáda. Vojáci za−
stavili. V tu chvíli je obstoupilo více
než 50 ordnerů se zbraněmi. Nezbý−
valo nic jiného než vzdáti se. Ordneři
je odzbrojili a zavedli do blízkého
hostince, kde již bylo více našich vo−
jáků. Společně zde byli až do večera,
poté je Němci naložili na auta a přes
noc někam převáželi. Kam? To nikdo
nevěděl. Pokud žil ratíškovický ro−
dák, místo ubytování neznal. Po 14
dnech je Němci nahnali do dalšího
vlaku a tu si zapamatoval nástupní

Irena Bařinová

Vojta Koten st.
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Rozhovor

„V současné době máme
kolem čtyřiceti
dětí,…“

Dětský
folklórní soubor

N

a podzim minulého roku vznikl
v naší obci nový dětský náro−
dopisný soubor, který zane−
dlouho po svém založení vystupoval
na několika místech v obci i okolí.
Práce s nejmenšími dětmi − zpěváky
a tanečníky − je vždy zajímavá i ná−
ročná, a tak mi nedalo se nezeptat
jedné z vedoucích kroužku Jany
Koplíkové (Rybové) na jejich za−
čátky.
Hned na úvod se zeptám − proč
další dětský kroužek?
Tak s myšlenkou či přáním zalo−
žit folklórní kroužek nejmenších dětí
přišla někdy na jaře minulého roku
ředitelka osvětové besedy Jaroslava
Kundratová. Nápad vznikl i na zá−
kladě záměru, aby tyto děti měly
v pozdějším věku možnost přejít do
již existujícího kroužku Rozmarý−
nek, který je právě pro děti věkově
starší.
Kdy jste vznikli?
To vím na den přesně. Bylo to tý−
den před hodama − 7. října 2003,
když jsme asi dva týdny předtím dali
výzvu na místní infokanál, že by−
chom chtěli založit národopisný sou−
bor pro nejmenší děti. Do dnešního

dne jsme však ještě zcela nedořešili
název tohoto dětského seskupení.
Jeden z jakýchsi „pracovních“, resp.
prozatímních názvů je Rosénka,
jenomže jsme později zjistili, že
soubor stejného jména již existuje
v Miloticích.
Dělali jste nějaký konkurz, byly
nějaké podmínky pro přijetí?
Ne, konkurz jsme nedělali, ale již
toho sedmého října, kdy jsme se po−
prvé sešli, jsme hlavně apelovali na
rodiče, aby děti na zkoušky chodily
pravidelně. V současné době máme
kolem čtyřiceti dětí, vedoucí jsme
dvě − já a Zuzka Kordulová (Sedla−
číková).
Měli jste tedy požadavek zejmé−
na na věk dětí?
Minimální věk jsme stanovili na
pět let, takže tam máme děti, které
navštěvují mateřskou školku. Horní
hranici momentálně tvoří děti na−
vštěvující pátou třídu. Druhým po−
žadavkem bylo, aby děti měly nebo
si co nejdříve opatřily svůj kroj.
Co všechno předcházelo samot−
nému svolání dětí?
Tak základem jsou samozřejmě
určité vlastní zkušenosti nás obou −

obě jsme odchovankyně Rozmarýnku
a Konopy, zájem jít do toho, mít před−
stavu o programu a hlavně sehnat
muziku. Nahrávky z magnetofonu
se nám moc neosvědčují, proto
jsem velmi ráda, že nám po hudební
stránce na zkouškách pomáhá
Markéta Buřinská a výpomoci se „ne−
bránil“ ani Marek Blaha. Na vystou−
peních pak s námi hrají: Markéta
Buřinská, Petr Loveček, Veronika
Foltýnová, Pavla Jánošová a na basu
hraje pan učitel Josef Varmuža.
Jak se vám daří děti motivovat,
aby se těšily na každou další
zkoušku nebo vystoupení?
No, právě s pomocí rodičů − spon−
zorů mám pro děti po každé dobře
vydařené zkoušce připraveny „moti−
vační tabletky“, tzn. bonbóny. Ale to
není pochopitelně rozhodující. Na
dětech je poznat, že velkou motivací
je radost z něčeho nového, co se na
zkouškách naučily, poněvadž pro
tak malé děti je příznačným zna−
kem radost z pohybu a skrytá touha
předvést se (v tom dobrém smyslu
slova). A taky pochvala nejen od nás
vedoucích, ale i od srdečných poslu−
chačů či diváků, například z lázní
v Hodoníně, kam jezdí hosté z celé
republiky, a těm se program i kroje
velmi líbí a mnohdy neskrývají svá
dojetí.
Je nějaká aktivita, kterou děti
nerady dělají?
Dětem se hlavně nechce do toho,
když jim řeknu, aby udělaly páry:
„...a teď budete tancovat holky s klu−
kama!“ Jinak by všichni vždycky
chtěli dělat všechno. Vzhledem
k tomu, že u dětí existuje ja−
kýsi přirozený ostych, musíme
je trošku direktivně navést,
kdo s kým bude tancovat. Na
vystoupení to však nejde znát,
tam snad působí jen malá
tréma nebo strach z nezná−
mého okolí. Každé jeviště nebo
místo, kde vystupujeme, se
liší a to má pak velký vliv ze−
jména na prostorovou orien−
taci dětí. Vzhledem k tomu, že
nacvičujeme v místním kině,
kde je malé pódium, je vystou−
pení na větším jevišti menším
problémem.
Takže dá se říci, že jste se
rozjeli na plný plyn?
Mohu říci, že určitě. Ale
v této souvislosti musím opět
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poznamenat, že se to neobejde bez
širší pomoci a neodmyslitelné pod−
pory rodičů dětí a rovněž velkým
pomocníkem při různých akcích
jsou také naše Robky ze Séčky,
za což jim patří opravdu velký dík.
Bez takového zázemí by se ně−
které akce nedaly vůbec uskuteč−
nit.

Kultura

Jak hodnotíš první dětský kro−
jový ples v Ratíškovicích?
Tak s nápadem myslím, že přišly
Jana Tomčalová s Jarkou Kundra−

tovou. Mně se nápad taktéž líbil
a vím, že určitou tradici mají dět−
ské plesy v některých okolních ves−
nicích. Bylo tedy nutné v průběhu
14 dní připravit program tak, aby
se do něj mohlo zapojit co nejvíce
dětí.
Ještě jednou chci touto cestou po−
děkovat všem dětem a rodičům za
účast a finanční podporu, za pomoc
při organizaci Robkám ze Séčky,
členům Doliny a Slováckého krúžku
a v neposlední řadě cimbálové mu−

zice a Veselé muzice za hudební
doprovod. Věřím, že spokojenost
určitě byla.

(kopie dopisu)

ních objektů nalezených v okolí
Nákla, které seznámí návštěvníky
s historií starých řemesel od období
Keltů přes Velkou Moravu až po
dnešek.
Náklo a jeho okolí je kolébkou
těžby lignitu, nafty a zemního plynu
na Moravě. Archeopark by měl na−
vazovat na tradiční vinné sklepy
Šidleny, Slavín, Žlebky a ostatní
zajímavosti na trasách vinařských
cyklostezek. Na Slavíně chceme
vybudovat také pěvecké podium
a přírodní hlediště pro tradiční Zpí−
vání pod Náklem. A na malém vinař−
ském okruhu vybudovat další památ−
níčky moravské historie, kde najdou
pole uplatnění místní umělci mikro−
regionu, řezbáři, kováři, keramici
a jiní tvůrci. Uvažuje se také o mož−
nosti napojení se na Baťův kanál.
Ten sloužil původně pro dopravu lig−
nitu z Nákla. Na dole Tomáš jsou
ještě zachované výsypky a vede tam
dnes nepoužívaná železniční pří−
pojka z Rohatce. V roce 2003 bylo
ověřeno možné využití této tratě
ručně poháněnou drezínou. Ale to
vše uvádíme jen pro Vaši informo−
vanost. V současnosti zajišťujeme
vztyčení památníku EU na Nákle
a obracíme se proto také na Vás se
žádostí o sdělení, zda:
1. máte zájem se akce zúčastnit,
2. jakou formou,
3. případně Vaše další náměty a při−
pomínky k této akci.
Těšíme se na Vaši odpověď a zů−
stáváme s pozdravem a přání všeho
dobrého.

Památník vstupu
do EU na Nákle

V

příloze Vám zasíláme program
připravovaného vztyčení pa−
mátníku při příležitosti vstupu
do Evropské Unie. Cílem je zejména
upoutat zájem evropské veřejnosti
o náš region a přispět tak k turis−
tickému ruchu v celé oblasti. Zveme
také vládního zmocněnce pro EU,
zástupce našeho družebního fran−
couzského města Vouziers a další
zahraniční návštěvníky. Chceme
informovat také prostřednictvím
orgánů EU.
Navržený program je předběžný
a maximální. Předpokládáme jeho
zjednodušení podle skutečného zá−
jmu. Seznam organizací, které oslo−
vujeme tímto dopisem, vychází
z našeho návrhu a může být dopl−
něn nebo upraven podle zájmu.
Omlouváme se proto těm, které jsme
opomenuli oslovit a kteří by měli
zájem o spolupráci. Hodláme využít
málo známé skutečnosti, že spolu−
patrony Evropské Unie jsou sv. Cy−
ril s Metodějem. Jsou také patrony
ratíškovického kostela. Jejich pů−
sobení je úzce svázáno s územím
našeho regionu a jejich význam je
celoevropský.
Náklo se nachází uprostřed
území největších archeologických
nálezů z doby Velké Moravy. Pa−
mátník jsme proto volili jako tesaný
kříž byzantského tvaru nazývaného
liliový. Jeho návrh provedl ratíško−
vický rodák pan Zelinka podle his−
torických kreseb a archeologických
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2004

nálezů. Dub reprezentuje starou
tradici Doubravy a jeho žaludy jsou
nejčastějším znakem osad okolí
Nákla. Obec Milotice přislíbila po−
skytnutí a úpravu místa památníku
na vrcholu Nákla nad jeho roklemi.
Také zhotovení památného kříže
bude provedeno místními nadšenci
zdarma. Uvítáme proto, když orga−
nizace Vaší účasti bude také v co
největší míře využívat dobrovolných
zájemců.
Slovácký mužský pěvecký sbor
z Ratíškovic se svými sponzory
již zkulturnil prostředí areálu vin−
ných sklepů Slavín postavením
pamětního sloupu sv. Urbana. Atmo−
sférou kulturního pořadu Zpívání
pod Náklem přispěl k atraktiv−
nosti vinařských cyklostezek.
Velké množství návštěvníků této,
dnes již tradiční akce, se rádo vrací.
S příchodem nového tisíciletí vy−
sadili v Ratíškovicích „Lípu milé−
nia“. Chceme Vás informovat i o ně−
kterých dalších záměrech projektu
„Náklo“, iniciovaných naším spol−
kem.
Ve stadiu předběžných záměrů
a hledání cest k jejich realizaci je
vybudování rozhledny na Nákle, od−
kud je velmi pěkný výhled na celou
jihovýchodní Moravu od Pálavy
k Bílým Karpatům a Chřibům. Pro−
čistit úvozové cesty z okolních obcí
k Náklu a osázet alejemi stromů.
Dále plánujeme vybudovat arche−
opark, vybavený replikami výrob−

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Právě ve spolupráci s Robkama ze
Séčky, se kterými jsme vystupovali
už na vánoční výstavě betlémů
v DPS a taky v hodonínských láz−
ních, připravujeme program na ve−
likonoční výstavu, Den matek a ná−
rodopisné odpoledne v Ratíškovicích.
Děkuji za rozhovor.
Josef Hanák

Cyrilometodějský spolek Náklo
Kontakt:
Jan Holeček
Múdrá 1119, 696 02 Ratíškovice
Fax: 518 367 892
Email: Jean.Holecek@worldonline.cz
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Pozvánka

K

ancelář příchodu soluň−
ských bratří na Náklo − Cy−
rilometodějský spolek Náklo
− Ratíškovice, Sdružení obcí mik−
roregionu Nový Dvůr se sídlem
v Miloticích, farnosti těchto obcí,
Kancelář vládního zmocněnce EU,
Svaz Moravanů, Společenství Mo−
ravských rytířů svatého Rostislava,
města Hodonín, Kyjov, Dubňany,
Vracov a Bzenec, osady Mutěnice,
Rohatec a Sudoměřice, Pěvecké sbory
těchto obcí, organizace Skautů, So−
kolů a Orlů, lidové folklorní a další
zájmové skupiny pořádají při pří−
ležitosti vstupu České republiky
a moravských regionů do Evropské
Unie Slavnostní požehnání pa−
mátného kříže patronů
Evropy bratří Cyrila a Me−
toděje na vrcholu Náklo.
Termín 4. července
2004.
Památný kříž bude vyte−
sán z jediného kmene 178
let starého dubu.
Slavnost zahájí rekon−
strukce příchodu Cyrilome−
todějské Misie v dobových
úborech od Sudoměřic a je−
jich převoz přes řeku Mo−
ravu u Rohatce. Budou při−
vítání moravským králem
Rostislavem a jeho družinou
v dobových úborech. Pře−
dají mu slovanské Písmo.
Zástupce církve přečte list
papeže Jana Pavla II. Egre−
giae virtus viri vyhlašující
za spolupatrony celé Evropy
svatého Cyrila a Metoděje a požádá
je o ochranu moravského lidu i ostat−
ních Evropanů ve společné unii.
Slavnostně odhalí a požehná
téměř 8 m vysoký liliový kříž,

který bude vytesaný z jednoho
kmene dubu.
Zástupci jednotlivých obcí a or−
ganizací pronesou své přání bu−
doucnosti našeho národa v Evropské
unii, které budou uloženy v dutině
památníku.
Tvar kříže navrhl ratíškovický
rodák pan Zelinka podle historic−
kých kreseb a archeologických ná−
lezů jako tzv. liliový, mariánský
kříž. Předpokládá, že to bude
pravděpodobně jediný liliový kříž
v Evropě. Lilie byl atribut sv. Ma−
rie a je považován i za rodový
znak svatého Metoděje i jeho sídla,
katedrálního Velkomoravského
chrámu.
Zvláštností je, že při
upřesnění stáří dubu od−
počtem letokruhů bylo zjiš−
těno, že strom má 178 let,
vyklíčil tedy v roce 1826,
tedy v miléniu Cyrilova na−
rození. (Sv. Cyril se narodil
roku 826 v Thessaloniké).
Součástí akce bude také
ukázka tavby železa v re−
plice velkomoravské železář−
ské pece, jaké se nacházejí
v blízkosti Ratíškovic, Rud−
níku a Rohatce. Jako ruda
bude použit siderit těžený
na vrcholu Babí Lom u Ky−
jova. Dále bude předváděna
výroba keramických hrnců
ve slovanské peci, pěsto−
vání a zpracování vinné
révy, včelaření a ukázky růz−
ných starobylých řemesel,
jako základ budoucího archeoparku.
Bude předveden návrh projektu
rozhledny na Nákle, ochutnávka
vína z místních i vzdálených sklepů
a další doprovodné akce.

Vzpomínka

„Památný kříž bude vytesán
z jediného kmene 178 let
starého dubu.“

„A pěkná
kytička nikdy
nechyběla.“

Milá paní
Koplíková

E

ště pořád sa rovnám s tým, že
už Vás bargde na ulici nepotkám
a nepovykládám si s Vama.
Neuvidím, v čem ste nastrójená
v kostele. A že už sa nemožu s Vama
poradit o tem našem společném −
o psaní...
Téměř 25 roků píšu o životě
v našej dědině. I když sme psaly
každá z inších důvodů, psaly sme
aj o stejném ... A tak sem mnohé,
např. otevření našej novej krásnej
radnice, doložila aj zveršovaným
pohledem z vašého péra. Teprve
potom to bylo pro mňa úplně
ONO.
V tom, jak jste jakoukoliv udá−
lost viděla, byl úžasný pohled
„shora“! − Obdiv a úcta k dílu dru−
hého, pokora a pochopení pro sla−
bosti ... nechyběla láska k dědině
ani k vlasti. A toto všechno jste do−
hromady svázala humorem. Byl
stokrát lepší než všechny tečky
a čárky. Byl nedostižný. (Není možno
právě tady nevzpomenout pocho−
vávání basy − ty postřehy v inteli−
gentním uzlíčku!)

Pozvánka

D

ne 7. května 2004 ve 20 hodin se představí v místním kinosále
ZLODĚJI UŠÍ − ostravské hudební seskupení z Brna, hrající
na pomezí žánrů.

strana 12

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2004

Folklór

A když odstoupím od našeho „spo−
lečného“ psaní, tak to další, čím
byl Váš vzácně činorodý život napl−
něn? S manželem, bývalým obecním
tajemníkem Antonínem Koplíkem,
jste především dobře vychovali
šest dětí. Byla jste příkladem pro
17 vnoučat a 11 pravnoučat a jistě
nejen příkladem. Mnoho let práce
na poli v místním JZD Rozvoj. Co to
bylo zasetých lánů obilí, okopané
řepy, natrhaných broskví, ředkvi−
ček, posbíraných a vytříděných
oharků!
Ale nejen mravenčí polní práce −
rodí se soubor Příkopky! Kolik to
bylo napsaných častušek, básniček
a blahopřání. Na dožínkách a výroč−
ních schůzích jste s kamarádkami
ze souboru rozveselovala celé druž−
stvo a zúčastněné hosty! K nespo−
čítání byla další vystupování vždy
nastrojených Příkopek, a to po ce−
lém okolí.
Rovněž tak citlivá byla vaše slova
při posledních loučeních se členy
družstva. A pěkná kytička nikdy
nechyběla. Květiny, to bylo také
Vaše. (Nezapomněla ste ani za nás

všecky vzít hrstku ratiškovskej
zemi našemu slavnému rodáku pro−
fesoru Václavu Frolcovi, když měl
pohřeb v Brně...)
Jak červená bavlnka na vyšívání
šla Vaším životem láska k našemu
kroji. Vaši blízcí a hlavně Vy jste to
bez velkých slov vždy dokazovala.
Dočkala jste se a zasloužila si veli−
kou radost, když byli stárky vnuci
Adam a Lukáš. Připravili jste nám
v Ratíškovicích hody, kterým i slu−
níčko tleskalo.
Paní Koplíková,
Brzo bude 8. května − budete nám
chybět na XXI. ročníku Pochodu
kolem Ratíškovic! (Ani nevím, esli
ste nekerý vynechála. Vždycky
s noškú, obklopená děckama, usmě−
vavá a s kytičkú pro naše pořada−
tele.) A na závěr mojej poklony veli−
kéj Ratiškovjance: „To, jak ste mně
poradila, když nemožu najít vhodné
slovo, ať se pomodlím k Duchu sva−
tému, tak to perfektně funguje.
Děkuju Vám.“
S úctou Vaša kamarádka, kronikářka
Marta Kordulová

„Krásu krojů a taneční
i hudební umění členů
souborů obdivovali
všichni přítomní
diváci…“

Poděkování

Foklórní sdružení České republiky
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Praha, 18. února 2004
Pan František Foltýn
Slovácký krúžek Ratíškovice
Vážení vedoucí a členové folklór−
ních souborů.
Velmi rád bych Vám vyjádřil po−
děkování za účast na VII. národním
krojovém plese Folklórního sdružení
ČR v sobotu 7. února 2004 ve Žďáru
nad Sázavou. Svým zájmem i přítom−
ností jste podpořili myšlenku re−
prezentačního setkání členů a přá−
tel našeho sdružení, propagace jeho
činnosti a cílů i společných zájmů.
Účast čtyř stovek krojovaných
členů z více než dvou desítek folk−
lórních souborů a skupin z celé
České republiky byla ozdobou slav−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2004

nostního plesového večera i pleso−
vého programu. Krásu krojů a ta−
neční i hudební umění členů souborů
obdivovali všichni přítomní diváci
a hlavně zahraniční hosté, kteří
byli doslova nad−
šeni a uneseni
bohatostí forem
a proměnlivostí
našich lidových
krojů a folklóru.
Prosím, vyjádřete
moje poděkování
celému vašemu
kolektivu a při−
dejte moje přání
úspěchů na do−
mácích i zahra−
ničních pódiích
i přání řady dal−
ších podobných
setkání.

Vzpomínka
Byla tu krásná paní
a už tu není,
kdo nám napíše milé blahopřání?
Ej ztepilá postava v čižmách,
rukávcích bílých,
červené sukni a modré zástěře.
Byla tu krásná paní
a už tu není,
kdo se na nás usměje bez uzardění?
Otužilé, opálené nohy,
bez pančoch a bot,
kolik asi strnišť, rolí
a luk pochodily...
Rovná jak proutek,
tanečnice z Lúčnice
mně chce se říct,
ale z polí moravských ...
Byla tu krásná paní
a už tu není,
kdo napíše vtipné povídání,
když už tu není?
Na motivy veršů Jana Skácela a Pe−
tra Bezručevzpomínala na paní Ma−
rii Koplíkovou − lidovou umělkyni
Ludmila Kouřilová

Milí přátelé, uvítám, když mi
sdělíte své poznatky a dojmy z na−
šeho plesu formou krátké zprávy.
Byl bych také rád, kdyby někteří
z Vás nebo vašich členů své dojmy
zpracovali jako příspěvek do na−
šeho časopisu Folklór. Za vaše po−
střehy a zprávy předem děkuji.
Vážení přátelé, ještě jednou moje
poděkování a přání dalších úspěchů
ve vaší sborové činnosti. Na další
spolupráci se těší
František Synek
ředitel plesu a místopředseda FoS ČR
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„Do okresního kola postoupila
dvě flétnová kvarteta…“

Soutěž dechových
orchestrů

J

ednou za tři roky vypisuje Minis−
terstvo školství, mládeže a tělo−
výchovy ČR soutěž dechových
souborů v komorní hře. Letošní
školní rok byl tím soutěžním. V ne−
děli 22. února 2004 proběhlo školní
kolo v sále místního kina.
Do okresního kola postoupila
dvě flétnová kvarteta ze třídy pana
učitele Josefa Příkaského. V tomto
kole byly zastoupeny soubory ze
ZUŠ Hodonín, Kyjov, Strážnice,

Bzenec, Dolní Bojanovice, Velká nad
Veličkou a Ratíškovice. Své sou−
těžní skladby předvedly ve středu
25. února 2004 ve velkém sále hodo−
nínské umělecké školy.
I když hra na zobcovou flétnu
vypadá jednoduše, dají se na ni za−
hrát mistrovské kusy. To vědí i děv−
čata, která hrají na tento hudební
nástroj.
V závěrečném hodnocení se
mladší flétnový kvartet ČTYŘLÍS−

TEK umístil na druhém místě
v II. kategorii a starší soubor
FALCO na třetím místě v III. ka−
tegorii.
Pan učitel Josef Příkaský a hráčky
souborů si zaslouží alespoň tímto
poděkování za věnovaný čas pří−
pravě a předvedený výkon.
Flétnový kvartet Čtyřlístek:
Sopránová flétna: Jana Dobešová
Altové flétny: Veronika Příkaská,
Veronika Brázdová
Tenorová flétna: Michaela Bařinová
Flétnový kvartet Falco:
Sopránová flétna: Andrea Grufíková
Altové flétny: Ivona Zemánková,
Kristýna Šťastná
Tenorová flétna: Nela Tomanová
Antonín Bábíček

Otevírání
zámků

P

rvní dubnovou neděli se v naší
republice otvírají pro veřej−
nost zámky. Flétnový soubor
místní ZUŠ VILLANELLA a flét−
nový kvartet FALCO uvítal první
návštěvníky v milotickém zámku
ve stylu renesance a baroka. Vedou−
cí souboru děkuje za dopravu dětí
na zámek.
Antonín Bábíček
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Odemykání lesa

N

a první jarní den o půl čtvrté od−
poledne se Rúdníčkem ozývala
tato píseň, kterou zpívalo deset
členů místního mykologického
kroužku:
Dúbravěnko zelená,
proč si tak ošuměla.
Došli na mňa mrazové,
velicí nečasové.
Až ti mrazové přejdú,
pěkná zelená budu.
Široký list ponesu,
bílým květem pokvetu.
A když dojde deštíček,
dám Vám hřibů košíček.
Dám vám plný košíček,
smržů, bedel, lištiček.
Podborůvek, sviňůrek,
bude plný sotůrek.
Václavek aj máslenek,
naložíte do sklenek.
Budú tam aj potvůrky,
zelené mochomůrky.
Na ty pozor dávejte,
radši jich nesbírejte.
Po tom prezident mykologického
kroužku oslovil Dúbravu:
Milá Dúbravěnko. Přešla zima,
Ty aj my jsme si odpočinuli a došli
jsme ťa odemknút. Proto jsme zpí−
vali o víře v jaro, pohodě v lepší časy,
než byly ty zimní. O naději, že bude

příhodné počasí a že tajemné plody
lesa porostou, protože někdy je po
dešti teplo a houby nikde, a také
o lásce k houbám jedlým a jejich
poznávání, protože všechny houby
nejsou jen jedlé a neškodné!
Jsme přesvědčení o tom, že jako
dobří mykologové amatéři, nebu−
deme sbírat pro potěšení novinářů
a vytahování se v hospodě a také
velké a přezrálé plodnice, jenž mají
v reprodukci druhů nezastupitel−
nou úlohu v podobě miliónů spór
a semínek.
A tak Dúbravěnko, buď k nám na−
kloněná, milostivá a my se budeme
snažit těchto tvých darů rozumně
užívat. A za chamtivce, vandaly,
rabovače a ty, kdo si neváží ničeho,
se omlouváme, stejně tak za hra−
bivé lesní dělníky, kteří v každém
stromě vidí jen stokoruny.
Na všechno dobré, a ať se po se−
zóně ve zdraví sejdeme, připíjím tak
trochu tvým produktem − pálenkou
z oskoruše. Živijó − živijó − živijó!
Pak následovala procházka lesem,
při které jsme našli ohnivec šarla−
tový, penízovku provázkovou a same−
tonohou i nejedlou kržatku zimní.
Václav Koplík,
ratíškovický mykologický kroužek

Pozvánka
Pojďte s námi
přes Rúdník do Evropy.
Srdečně Vás zveme

v sobotu 8. května na

XXI. ročník
Pochodu kolem
Ratíškovic
Při přechodu kolejí
můžete vyzkoušet nové
evropské šlapadlo.

Junák

Tradice

„A tak Dúbravěnko, buď
k nám nakloněná, milostivá
a my se budeme snažit těchto
tvých darů rozumně užívat.“

Junák
informuje

Drákula 15
Junák Ratíškovice zve všechny
své členy a příznivce (nad 18 let)
na akci „DRÁKULA 15“ − hro−
madný odběr krve. Akce pro−
běhne v pondělí 26. dubna 2004
na transfúzní stanici Hodo−
nín. Sraz je v 6:30 hod. na hlavní
autobusové zastávce. Daruj
krev − daruješ život!
Pozvánka
Svatojiřský závod určený pro
tříčlenné hlídky se koná v neděli
25. dubna 2004. Sraz ve 14:00
hodin u klubovny.
Železná sobota
Junák Ratíškovice pořádá
15. května 2004 akci „Železná
sobota“. Prosíme občany, aby
šrotové železo nachystali před
své domy na ulici. V sobotu od
8:00 hod. budeme projíždět
všechny ulice a šrot sbírat. Pře−
dem děkujeme za podporu ra−
tíškovického Junáka.
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2004
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Fotovzpomínka
na VI. Junáckou akademii
Oddíl Tuláci − Tenkrát na Slovácku

Oddíl Squaw − Jak brouček poprvé letěl

DDT − charakterní herec
Jiří Hrach Stokláska v akci

Oddíl Trojka − Drama skautské historie

Družina Vlci − Broučci

Hudební skupina Mokasín
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Florbal

„První místo obsadil
domácí tým,…“

Florbalový turnaj

ve Svatobořicích−Mistříně

V

sobotu 27. března se v tělo−
cvičně Základní školy ve Svato−
bořicích − Mistříně uskutečnil
turnaj ve florbalu, pořádaný mikro−
regionem Nový dvůr. Zúčastnilo se
ho celkem pět družstev − domácí
tým, Vlkoš, Vacenovice, Milotice a Ra−
tíškovice. Úroveň celého turnaje byla
ovšem poznamenána tím, že se ve
stejném termínu konala mistrovská
utkání ve fotbalu, takže v někte−

rých týmech bohužel chyběli mnozí
výborní hráči, což se týkalo přede−
vším Ratíškovic. Na poslední chvíli
odřekly pro nedostatek hráčů účast
Skoronice, takže turnaj nakonec
proběhl jednokolovým systémem
„každý s každým“.
Původně byly plánovány dvě sku−
piny po třech týmech a play−off
o celkové umístění. První místo ob−
sadil domácí tým, na druhém místě

„Hráčská základna je velká,
ale nezkušená,
až na některé
hráče.“

Začala příprava
na florbalovou sezónu

O

prvním lednovém víkendu za−
čala dlouhá příprava florba−
listů na příští sezónu, která
odstartuje koncem září. Na úvod−
ním tréninku se sešlo 16 hráčů,
kteří by měli tvořit kostru nově

budovaného týmu. V právě probí−
hající sezóně máme 4 hráče v ji−
ných klubech a v přestupním ter−
mínu se je pokusíme získat. A na−
dějně se jeví příchod 2−3 hráčů
z Veselí.

Panteři dostávají první tréninkové dávky

se umístily Vacenovice, na třetím
Milotice, na čtvrtém Ratíškovice.
Poslední byl Vlkoš. Na závěr tur−
naje byli vyhlášeni také nejlepší
hráči. Nejlepším střelcem turnaje
byl Tomáš Synek z domácího týmu,
ocenění nejlepší brankář získal Jan
Kolečkář, také ze Svatobořic − Mis−
třína. Ocenění nejužitečnější hráč
bylo pouze symbolické, protože ho
získal Tomáš Čada z Vlkoše jako nej−
mladší hráč. Sestava družstva Ra−
tíškovic byla následující: Michal
Gajdík, Michal Šupálek, Jakub Gru−
fík, Ondřej Kmošek, Radek Kotá−
sek, David Kratochvíla, Lukáš Šupa,
Petr Macek, Radek Kordula a Mar−
tin Kudr. Vedoucím družstva byl
Mgr. Roman Holásek.
Mgr. Roman Holásek

Stále ještě nevíme, kolik týmů při−
hlásíme do soutěží. Přemýšlíme
o juniorech, ale hlavně o mužském
družstvu. Hráčská základna je
velká, ale nezkušená, až na některé
hráče.
V přípravném období čeká naše
hráče velmi dobře obsazený turnaj
ve Slavkově (15. a 16. května), kde
jsme již přihlášeni, a možná i český
pohár (pro mladé hráče to budou
velmi cenné zkušenosti, které poz−
ději ocení), a především řada přá−
telských zápasů. Jeden z nich se
odehrál první únorovou neděli
v dubňanské hale Želva s místním
týmem F.A.T.R. Dubňany „B“
(6. liga mužů). Někteří naši
hráči hráli vůbec poprvé, a tak
se není čemu divit, že Dubňa−
ny zvítězili 8:2 (3:0, 3:2, 0:0,
2:0), když naše branky vstře−
lili Šťastný a Příkaský David
(současní hráči Spartaku
Hluk). Ale hostující hráči si
spravili chuť v samostatných
nájezdech, kdy zvítězili 1:2,
po brankách Galušky (možná
posila z Veselí) a Kundraty.
Florbalový oddíl je sice sou−
částí SK Baník, ale na sou−
těžích bude vystupovat pod
názvem FBK PANTHERS
RATÍŠKOVICE .
Najdete nás na interne−
tové adrese www.fbkpan−
thers.com
Roman Šťastný
prezident klubu

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2004
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Volejbal

P

30 let organizováného
volejbalu v Ratíškovicích

očátky volejbalu v Ratíškovicích
sahají až do roku 1932, kdy zde
zahájila činnost organizace So−
kola. Hliněné hřiště bylo v místě dneš−
ního objektu Stavebnin a zde se v pod−
večerním čase hrával tento mladý
sport. K nejvěrnějším patřili Antonín
a Jindřich Hebronovi, Jaroslav Be−
ránek, Petr Vybíral a J. Kocůrek.
I v Orlu se tehdy scházela každou
neděli parta chlapců na svém hřišti
v Orlovni. Byli to nejčastěji Petr Pří−
kaský (Polda), Petr Vacenovský, Fran−
tišek Gajdík (Gajda), Vojtěch Koten
a Jakub Zemánek. Snažili se poučit
od Sokolů, převzali od nich rozměry
kurtu, pravidla, ale na techničtějšího
soupeře zpočátku neměli.
Po 2. světové válce se opět mezi se−
bou střetávali Sokoli a Orli. Od roku
1951 se začíná hrát na škvárovém
hřišti na stadiónu − v místě dnešní
asfaltové plochy. V této době hrají pod
SK Sokol Doly všichni všechno − fot−
bal, hokej, stolní tenis a volejbal. Na
kurtu lze nejčastěji vidět tyto hráče:
Petr Vybíral, Antonín Vacenovský, Jan
Kordula (Slíž), Vašek Blaha, Stanislav
Růžička, Franta Kordula (Trubka),
Ladislav Hadač, Jan Grau, Vavřín An−
toš. Hrály se jenom přátelské zápasy
a po dvou letech opět nastal útlum.
K obnovení volejbalu došlo znovu
v roce 1958, kdy se pod vedením
Karla Martíška začíná pravidelně
trénovat a hrát. Většinu týmu tvoří
fotbalisté − Zdeněk Vacenovský,
Franta Kordula (Trubka), Franta
Kordula (Fajza) a stále ještě Petr
Vybíral a Jan Grau, Richard Macek,
Vašek Blaha, Ladislav Hadač. Na−
stává velký vzestup kopané, a tak se
veškeré úsilí vrhá na boj v divizi
a posléze v 2. lize a volejbal se stal
jenom doplňkem přípravy fotbalistů.
Koncem 60. a začátkem 70. let se
v obci volejbal hrával na různých mís−
tech − na Sokolském, v Orlovni a v lese
na Zlatých Pískách. Po otevření nové
tělocvičny v roce 1971 se jednou
týdně začíná scházet oddíl ZRTV, kde
se stále častěji hraje volejbal a pak
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„Domácí zápasy probíhaly v tělocvičně,
ale tréninky na asfaltovém kurtu
na stadionu.“

v roce 1974, přesně 25. 4. byl založen
volejbalový oddíl, zastřešovaný Tělo−
výchovnou jednotou Baník Ratíško−
vice. V jeho čele stál tříčlenný výbor −
Ivan Němec, Sláva Pavelka a Franta
Pavelka. S nimi hráčský kádr dále
tvořili Franta Kadlčík, Tonda Bábíček,
Jiří Příkaský, Jiří Hubáček, Josef
Šupálek, Bohuš Blaha a Emil Križan.
O rok později vzniklo družstvo dí−
vek, které trénoval Sláva, mužům
vštěpoval základy hry Ivan Němec.
Už 19. 5. 1974 sehráli muži své první
mistrovské utkání v Hovoranech
v soutěži Okresního přeboru, v níž
nakonec obsadili 3. místo. Domácí zá−
pasy probíhaly v tělocvičně, ale tré−
ninky na asfaltovém kurtu na stadi−
onu. Až ve druhé sezóně měl oddíl
k dispozici antukové kurty a také po−
sily − Vojtěcha Šupálka, Josefa Blahu,
Stanislava Minaříčka a Josefa Chra−
mostu. Teprve při třetím účinkování
v OP nastalo výrazné zlepšení v her−
ním projevu, které bylo završeno ví−
tězstvím v soutěži bez porážky a po−
stupem do II. tř. krajského přeboru.
V kádru postupujících hráli bratři Pa−
velkovi, Jiří Hubáček, bratři Šupál−
kovi, Stan. Minaříček, Josef Chramo−
sta, Mira Domanský a Luďa Kuhn.
Bohužel družstvo platilo nováčkov−

skou daň a i kvůli reorganizaci se po
roce ocitlo zpět v OP. V této době je
založeno družstvo dorostu, které vede
J. Pavelka a V. Šupálek. Dorostenci
dvakrát vyhráli OP a bratři Šnajd−
rovi, Libor Hadač a Petr Bábíček roz−
šířili mužský kádr.
V roce 1979 vniklo družstvo žaček,
které postupně vedly Ludmila Mrá−
ková s Alenou Šupálkovou, Emílie
Kudrová a nakonec jako dorostenky
jej převzala Ing. Anna Hubáčková. Ta
s děvčaty, jejichž věkový průměr byl
18 let, postoupila do KP. Ale plnění ma−
teřských povinností znamenalo o rok
později sestup a přerušení činnosti
na dva roky. Do krajské soutěže se té−
měř shodná sestava vrátila až v roce
1996. Zde ženy účinkují doposud
a vždy se umísťují do třetího místa.
Muži zůstali v OP jenom jednu
sezónu. Bez porážky a po úspěšné
kvalifikaci 13. 10. 1979 mohli na jaře
následujícího roku opět bojovat
v II. tř. KP. Hned další sezóna 1981 je
zatím pro volejbal v Ratíškovicích
nejúspěšnější. Muži vyhráli s jedno−
bodovým náskokem skupinu a postou−
pili do I. tř. KP − čtvrté nejvyšší sou−
těže v republice. Bohužel tuto soutěž
po roce opustili, i když družstvo zís−
kalo posilu z Kojetína − Ing. Jar. Bar−

Turnaj O ratíškovický čepák − 1976
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Soboňky − 1999

Dívčí družstvo s trenéry − 1975

Doprava

toníčka. Ve II. tř. KP hráli až do roku
1989, kdy po sestupu následovalo
dlouhých šest let v okresu. Návrat se
zdařil v roce 1995 a tuto soutěž hrají
muži s jednou přestávkou v roce
2000 stále, byť v poněkud odlišné
sestavě, v níž se stále více uplatňují
hráči z okolí. Současné družstvo
tvoří Ing. Jiří Hubáček, Igor Janko−
vič (Sudoměřice), Miroslav Šnajdr,
Martin Buchtík (Rohatec), Ing. Jiří
Hubáček ml., Ondřej Hubáček, Sva−
toslav Kyselka, Marek Toman, Petr
Bábíček, Igor Zemský a Jan Dohná−
lek (Dubňany), Hynek Benada (Břec−
lav), Petr Melichar, Přemysl Foltýn.
K úspěchům mužů ovšem již star−
šího data patří 4. místo ve finále Kraj−
ské zimní soutěže v Letovicích v roce
1983. Tuto soutěž začínalo 32 druž−
stev včetně několika účastníků
II. národní ligy. V roce 1990 družstvo
vybojovalo 3. místo v národním finále
vesnických družstev, pořádaném tři
dny v Česticích, za Aerem Odolena
Voda a Sokolem Hošťálková.

K celoroční činnosti oddílu ne−
odmyslitelně patří pořádání tur−
naje O ratíškovický čepák, v jehož
25−tileté historii domácí zvítězili
5 krát, jarní turnaj žen a také turnaj
O přeborníka Ratíškovic poloama−
térských smíšených družstev, který
má za sebou již 30−tiletou tradici.
V roce 1984 družstvo mužů navá−
zalo družební kontakty s týmem ASV
Kohren Sahlis z Německa a každý
rok se střídavě spolu scházejí na
několik dní k mezinárodním turna−
jům. Letos proběhne už 20. setkání,
tentokrát u německých přátel.
Při práci s mládeží se daleko více
daří zaujmout děvčata, která hrála
v několika generačních vlnách a pod
různými trenéry v okresních sou−
těžích. Mezi chlapci byl výjimkou pou−
ze rok 1986, kdy st. žáci pod vede−
ním Fr. Pavelky vyhráli OP. Bohužel
z tohoto družstva zůstal u volejbalu
pouze Petr Melichar. Že je přechod
mezi dospělé obtížný, potvrzuje
i to, že družstvo žen hraje v prakticky

„Doprava využívá vozovek
II. i III. třídy v našich obcích,…“

Rekonstrukce vozovky
v ulici Rohatecká

K

prioritám jak obce tak i mikro−
regionu Nový Dvůr patří zklid−
ňování dopravy. Toto předse−
vzetí je obsaženo ve strategii rozvoje
mikroregionu. Jedním z hlavních
problémů je narůstající kamionová
doprava, směřující především od nebo
ke státní hranici se Slovenskem. Do−
prava využívá vozovek II. i III. třídy
v našich obcích, jejichž konstrukce
neodpovídají současným nárokům.
Navíc kamiony jezdí přetížené a ři−
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diči v mnoha případech nedodržují
předepsanou rychlost v obcích. V Ra−
tíškovicích se to týká komunikace
v ulici Vítězná( II. třída), Dědina, Va−
cenovická a Rohatecká( III. třída).
Zvláště parametry komunikace
v ulici Rohatecká (přímý úsek v délce
téměř 1 km a šířka 7,8 m) svádí
k rychlé jízdě. Z těchto důvodů ve−
dení obce v loňském roce, při budo−
vání kanalizace v této ulici, vyvolalo
jednání se správcem komunikace −

nezměněné sestavě už 15 let. Sou−
časný kádr tvoří − Ivana Šimková, Jar−
mila Bábíčková, Helena Michenková,
Jana Bednaříková, Petra Kotásková,
Mirka Machalová, Jana Voříšková,
Alena Klenovská, Dáša Opluštilová,
Marta Šimková, Ing. Anna Hubáč−
ková, Eva Bartoníčková.
K činnosti oddílu neodmyslitelně
patří organizace letního výcvikového
tábora na Soboňkách, kde po dobu
deseti dní probíhá trénink ve všech
kategoriích na pískovém hřišti. S jed−
ním přerušením v roce 1985 pro−
běhlo už 26 těchto náročných soustře−
dění. V zimním období se všechna
družstva připravují v tělocvičně ZŠ
a v letním období se veškeré akce ko−
nají na dvou oplocených kurtech,
které si včetně rekonstrukce kabin
a postavení dřevěné klubovny zbu−
dovali a udržují sami členové oddílu.
Do dalších let je třeba popřát vo−
lejbalu hodně sportovních úspěchů
a větší přísun mladé krve.
Jiří Hubáček

Správou a údržbou silnic Hodonín
a Městským úřadem Hodonín, odbo−
rem dopravně správních agend.
Výsledkem jednání je příslib, že po
dokončení rekonstrukce bude z ko−
munikace III. třídy odkloněna ka−
mionová doprava( nákladní automo−
bily nad 10,5 t). Projekt značení
odklonění obec zadala firmě SIGNEX
a v současné době se k projektu
vyjadřují dotčené orgány.
Dále rada obce se souhlasem sta−
vební komise a majitele komuni−
kace odsouhlasila vybudování prvků
pro zklidnění dopravy dle návrhu
projektanta ing. Matuly, které by
měly přispět ke snížení rychlosti na
Rohatecké. Rekonstrukce vozovky
bude dokončena v měsíci dubnu
2004.
Josef Uhlík, starosta obce
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Sport

„Pravidelně i nepravidelně
cvičení už navštívilo
přes 40 dětí.“

Cvičení s dětmi

P

rotože v Ratíškovicích chyběl ně−
jaký klub pro nejmenší děti, roz−
hodly jsme se to napravit a zalo−
žily jsme Cvičení s dětmi. Jenže byl
tu problém, kde bychom se scházeli.
Navštívily jsme základní školu a se−
tkaly jsme se se zástupcem ředitele
panem Šebestou. Byl velmi ochotný,
vstřícný a tělocvičnu nám nabídnul
zcela zdarma i s veškerým vybave−
ním, což jsme velmi rády uvítaly.
První cvičení proběhlo 3. 12. 2003.
Účast byla nevídaná. Snad 20 ko−

čárků „parkovalo“ vzorně před tělo−
cvičnou. Od té doby uplynulo už ně−
kolik měsíců a účast je stále vysoká
a nových dětí nám přibývá a přibývá.
A jak vlastně vypadá ta naše ho−
dina cvičení? Nejprve děti uvítá
krteček Mireček, kterému se děti po−
stupně představují, potom se na−
učíme básničku, následuje krátká
rozcvička na rozehřátí. Posléze se
děti mohou rozeběhnout se svými ma−
minkami v patách po „opičí dráze“,
kde se mohou do sytosti vyřádit na

Orelský areál
Provozní
dny

Vyhrazeno pro

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

florbal, malá kopaná, nohejbal
Tenis
florbal, malá kopaná, nohejbal
Tenis
florbal, malá kopaná, nohejbal
Tenis
florbal, malá kopaná, nohejbal

Ratíškovický Zvon

Provoz zahájen
od 15. 4. 2004.

Provozní doba
9.00−12.00
9.00−12.00
9.00−12.00
9.00−12.00
9.00−12.00
9.00−12.00
9.00−12.00

trampolíně, lavičkách, žíněnkách
atd. a i maminky si najdou čas na
výměnu „zajímavých informací.“
Na konci setkání se všichni posadí
na lavičky ke krátké závěrečné po−
hádce.
Pravidelně i nepravidelně cvičení
už navštívilo přes 40 dětí. Věk dětí je
od 1 do 4 let, tedy ty děti, které ještě
nechodí do školky. Ale i školčátka
a školáci mezi nás občas se svými
mladšími sourozenci zavítají.
Závěrem bychom chtěly poděkovat
jménem všech vedení základní
školy, že se máme kde každou středu
od 13:45 do 15 : 00 hod. setkávat
a současně chceme povzbudit ma−
minky dětí, aby přišly spolu s námi
prožít příjemné odpoledne za dopro−
vodu radostného halasení dětí.
Eva Schüllerová
a Mirka Macková

Pronájem:
1 hod. ................. 80 Kč
1 hod. ............... 120 Kč při osvětlení
Možnost zakoupení permanentky.
Cena permanentky na 10 hodin
+ 1 hodina zdarma 800 Kč
Informace a prodej na tel. čísle
518 367 903.

14.00−22.00
14.00−22.00
14.00−22.00
14.00− 2.00
14.00−22.00
14.00− 2.00
14.00−22.00
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