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„Svojimi snímkami z oblasti sociálnej,
reportážnej… dokladuje,
že tu je doma.“

Cyril Gajdík −

otevření soukromé galerie

V

ážené dámy a páni, vážení pri−
atelia fotografie. Dostalo sa
mi nevšednej cti mať úvodné
slovo pri doteraz ojedinelej udalosti,
a to otvorenia súkromnej galérie
Cyrila Gajdíka, ktorý činnosť tejto
neziskovej inštitúcie zahajuje vý−
stavou svojich fotografií.
Rozprávať o Cyrilovi medzi jeho
rodákmi by iste vzbudilo úsmev na
tvári. Vy sami viete, komu rozbil

okno, či na ktorom plote si roztrhol
nohavice. My ostatní ho poznáme
ako zanieteného fotografa, ktorý
sa k fotografii dostal v 60 rokoch
minulého stáročia zapožičaným fo−
toaparátom. Od tej doby sa foto−
aparát a fotografia stala súčasťou
jeho osudu. Možno, že to bolo o niečo
skorej. Asi pri jeho kolíske stála
sudička, ktorá mu okrem tvrdo−
Dokončení na straně 4

Důl Tomáš, fa Baťa, a. s.
(strana 12)

Cyrilkovské odpoledne
(strana 13)

Letní výstava prací
(strana 16)

Bronzová Iveta
(strana 17)

Tábor 2004
(strana 19)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

strana 1

Obec

Obecní rada...
45. zasedání dne 3. 6. 2004
z výběrové řízení Sběrný dvůr − za−
davatel nevybral žádnou z před−
ložených nabídek,
z rada se seznámila se třemi nabíd−
kami finančních ústavů na poskyt−
nutí úvěru Obci Ratíškovice ve výši
8 000 000 Kč, rada rozhodla sepsat
smlouvu s ČS, a.s., výše úvěru bude
5 000 000 Kč a upřesnila podmínky
smlouvy (splácení úvěru rozložit
tak, aby úvěrové zatížení obce
v roce 2005 bylo co nejmenší),
z rada projednala žádost paní Bá−
bíkové na snížení nájemného za
prodejní stánek v areálu Baníku
Ratíškovice, rada stanovila ná−
jemné ve výši 13 200 Kč/rok,
z rada schválila vícenáklady na by−
tových domech U Hájenky ve výši
269 557,50 Kč vč. DPH,
z rada souhlasí s otevírací dobou
knihovny v době prázdnin − každý
čtvrtek a pátek,
z žáci Veselé muziky budou vyu−
čováni od 1. 9. 2004 učiteli LŠU
Dubňany, výše školného na rok
2004/2005 se stanovuje na 200 Kč/
/měs.; orchestr bude řídit pan uči−
tel Šohaj,
z rada vzala na vědomí rezignaci
pana PaedDr. Zdeňka Šebesty na
člena obecní rady.
46. zasedání 22. 6. 2004
z rada jmenovala do funkce ředi−
tele ZŠ pana Mgr. Josefa Hanáka
s účinností od 1. 8. 2004,
z rada se seznámila se skutečností
vývozu tříděného odpadu za I. po−
loletí 2004, dle uvedených sku−
tečností ruší pro II. pololetí svoz
papíru,
z rada vzala na vědomí Nařízení
vlády č. 203/2004 Sb., o zalesnění:
opakované zalesnění a zřizování
oplocenek není od r. 2004 před−
mětem dotace,
z rada projednala žádost manželů
Tučkových o odprodej pozemku
na stavbu garáže v areálu byto−
vého domu č.p. 938 v ulici Polní,
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z rada projednala žádost o příspě−
vek na elektrický vozík pana
Richarda Bureše, schválila pří−
spěvek ve výši 5 000 Kč,
z rada projednala výsledky hospo−
daření trhů za I. pololetí, četnost
trhů na II. pololetí nechává na
zvážení pana Petra Nesvadby, ve−
doucího Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
z rada projednala návrh smlouvy
o dílo Baníku Ratíškovice, s.r.o.
na zhotovení chodníků v ulici Ví−
tězná (úsek u hájenky) a v ulici
Rohatecká (u pekárny), cena díla
činí 453 271 Kč vč. DPH, termín
dokončení je 30. 7. 2004,
z rada prodloužila nájemní smlouvy
v areálu Baníku o jeden rok, ná−
jem na garáž o půl roku, nájemné
zůstává ve stejné výši,
z rada projednala nabídku geodetic−
kých prací zaměření parkoviště
u ZŠ a majetkoprávní vyřešení celé
parcely za cenu 7 000 Kč bez DPH,
z rada projednala žádosti na posky−
tování bezdrátového internetu
v obci od firem Alfa Conect, v. o. s.,
Ratíškovice, a Dušan Hýža, Data−
−Xtro Dubňany.
47. zasedání dne 14. 7. 2004
z rada se seznámila se stanoviskem
členů Bytového družstva RABYD,
kteří nesouhlasí s rozhodnutím
OZ se zněním Smlouvy o smlouvě
budoucí, předseda bytového druž−
stva přednese návrh smlouvy na
nejbližším zasedání OZ,
z rada se seznámila s dopisem Minis−
terstva vnitra ČR ze dne 18. 6. 2004
− návrhem na poskytnutí účelové
dotace vybraným obcím na rok 2005
v rámci reprodukce požární tech−
niky ve výši 800 000 Kč (pořízení
dopravního automobilu). Starosta
seznámil radu se žádostí JSDH
o navýšení rozpočtu na rok 2004,
z rada se seznámila s polohopisným
a výškopisným zaměřením loka−
lity U Jezérka,
z rada souhlasí se zřízením nového
souboru Osvětové besedy − maňás−

kového souboru Beruška (vedoucí
paní Fr. Kristová) a seznámila se
s žádostí dechové hudby Ratiškov−
janka o pronájem místního kina,
z rada udělila pamětní medaili obce
panu Mgr. Miroslavu Küchlerovi
za dlouholetou práci a přínos
v oblasti školství u příležitosti
odchodu do důchodu,
z rada stanovila cenu za lůžko v uby−
tovně Baník Ratíškovice, s. r. o.,
200 Kč/noc a přistýlku 150 Kč/noc.
48. zasedání dne 27. 7. 2004
z rada se seznámila s rozhodnutím
o uzavírce silnice III/4258 (ul. Ro−
hatecká) pro vozidla nad 10,5 t
okamžité hmotnosti mimo do−
pravní obsluhu,
z rada se seznámila s rozpočtovými
náklady na opravu ohřevu v MŠ II,
s nabídkou na zhotovení vzducho−
techniky v MŠ II a s cenou nere−
zových nádob na převoz obědů,
z rada vyměřila měsíční plat ředi−
teli ZŠ,
z rada se seznámila se závěrečným
účtem Mikroregionu Nový dvůr,
závěrečný účet postoupila ke
kontrole finančnímu výboru,
z rada rozhodla o zadání studie ví−
ceúčelové haly třem projekčním
firmám, návrhy budou předlo−
ženy radě do 30. 9. 2004,
z rada se seznámila s žádostí Mo−
ravského rybářského svazu o dlou−
hodobém pronájmu vodních ploch,
rozhodla o umístění dvou doprav−
ních zákazových značek do loka−
lity Hliník,
z rada rozhodla o osvobození od
poplatku vývozu kontejneru od
Rybářské bašty, jedná se o úklid
veřejného prostranství,
z rada se seznámila s žádostmi ob−
čanů − držitelů průkazek ZTP − na
poskytnutí příspěvku na místní po−
platek za komunální odpad, tento
příspěvek se bude poskytovat jen
držitelům ZTP/P, dále rada roz−
hodla o poskytnutí finančního pří−
spěvku 5 000 Kč panu Josefu
Šupálkovi na vybudování bezba−
riérového bytu,
z rada stanovila výši nájemného
firmě Alfa Conect, v. o. s., Ratíš−
kovice na části budovy hasičské
zbrojnice a bytového domu v ulici
Polní, č.p. 938, v částce 1 100 Kč/
/měsíc, dále stanovila poplatek za
poskytování služby bezdrátového
internetu pro OÚ, knihovnu a ZŠ
1 100 Kč/měsíc,
AF
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Obecní
zastupitelstvo...
11. zasedání obecního zastupitel−
stva 23. 6. 2004
Program:
11. Zahájení
12. Volba člena obecní rady
13. Kontrolní výbor − volba předsedy
14. Úprava rozpočtu I/2004
15. Půjčky občanům dle vyhlášky
č. 1/2000 Obce Ratíškovice
16. Dotace JmK pro účely JSDH
17. Dotace JmK na III. etapu kana−
lizace
18. TKR − nová programová skladba
19. Smlouva o smlouvě budoucí
10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr
z Dne 3. 6. 2004 podal rezignaci na
člena rady obce pan PaedDr. Zde−
něk Šebesta z osobních důvodů.
Navrženými kandidáty nového
člena obecní rady byli za KDU−ČSL
pan Václav Koplík, za ODS paní
ing. Vladimíra Motlová. Na základě
hlasování nebyl zvolen žádný kan−
didát, starosta obce využil svou
pravomoc, přerušil jednání a požá−
dal členy KDU−ČSL a ODS o účast
na dohadovacím řízení. Navržení
kandidáti po dohadovacím řízení
jsou za ODS paní ing. Vladimíra
Motlová, za KSČM pan František
Slezar. Na základě výsledků 4. hla−
sování byla členkou rady zvolena
paní ing. Vladimíra Motlová.
z Do funkce předsedy kontrolního
výboru byla navržena paní Jiřina
Ždánská, hlasováním byla do této
funkce zvolena.
Obecní zastupitelstvo jmenuje:
z paní ing. Vladimíru Motlovou
členkou obecní rady,
z paní Jiřinu Ždánskou předsed−
kyní kontrolního výboru.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
z úpravu rozpočtu I/2004 − navýšení
příjmů i výdajů ve výši 14 285 000 Kč,
z úvěr od České Spořitelny, a. s.,
Břeclav, pobočky Hodonín ve výši
5 000 000 Kč s dobou splatnosti
max. do 25. 12. 2009 − bez zajištění,
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z půjčky občanům z fondu bydlení,
z dotaci z JmK ve výši 1 700 000 Kč
na akci „Kanalizace Ratíškovice −
III. etapa“,
z dotaci z JmK ve výši 40 000 Kč
pro potřeby JSDH Ratíškovice,
z novou programovou skladbu TKR
Ratíškovice,
z Smlouvu o smlouvě budoucí mezi
vlastníky bytových domů U Há−
jenky − RABYD bytové družstvo,
Obcí Ratíškovice a družstevníky, na
prodej bytů; kupní cena bude vychá−
zet ze znaleckého posudku, při sta−
novení skutečné ceny bytu bude
obec zohledňovat výši poskytnuté
dotace ze státního rozpočtu a obce,
z odměny neuvolněným členům
obecního zastupitelstva a odměny
předsedům a členům výborů a ko−
misí s účinností od 1. 7. 2004,
z vyčlenění finančních prostředků
v rozpočtu obce na rok 2005 na vý−
stavbu sběrného dvoru ve výši roz−
dílu celkových nákladů stavby
a dotací z programu CBC Phare,
z vyčlenění finančních prostředků
na provoz sběrného dvoru,
z navázání partnerských vztahů
s městem Plzeň.
Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí:
z rezignaci PaedDr. Zdeňka Šebesty
na člena obecní rady k 3. 6. 2004,

z problém překopů na Rohatecké
ulici se bude řešit do 30. 6. 2004
se SÚS a firmou Stavby mostů
a silnic,
z problém hlučnosti v ulici Dědina −
opravu krytů od kanalizace za−
jistí obec, možnost snížení rych−
losti po dobu objížďky projedná
starosta s příslušnými státními
orgány,
z informaci o přípravě podkladů
k prodeji bytů bytového domu č.p.
938 v ulici Polní,
z informaci o možnosti nových sta−
vebních parcel na soukromých
pozemcích − výhled dalších staveb−
ních parcel,
z informaci o třídění odpadu za I. po−
loletí roku 2004; ve druhém po−
loletí 2004 se ruší svoz papíru
z domácností, důvodem je malé
množství takto sváženého papíru
a neukázněnost občanů.
Obecní zastupitelstvo pověřuje:
z obecní radu rozhodnout v případě
zajištění financování rozvojových
programů ve společnosti Baník
Ratíškovice, s. r. o.,
z starostu obce jednáním s přísluš−
nými státními orgány o možnosti
snížení rychlosti v ulici Dědina po
dobu trvání objížďky na Milotice,
z radu obce k zajištění projektové
dokumentace nové haly.
Obecní zastupitelstvo odročuje:
z rozhodnutí o přijetí dotace a úvěru
ze SFŽP: dotace 30 % (1 267 950 Kč),
půjčka s úrokem 1,5 % (2 113 250
korun) na výstavbu sběrného
dvoru. Důvodem je podání žádosti
o dotace z programu CBC Phare.
AF

Rekonstrukce ubytovny
v areálu Baníku Ratíškovice

V

tomto roce se podařily zrekon−
struovat dva pokoje v objektu
bazénu. Kapacita každého po−
koje jsou 4 lůžka (2 + 2). Pokoje jsou
vybaveny novým nábytkem, pokrýv−
kami, povlečením, sociálním zaříze−
ním, jsou zde nová plastová okna.
V jednom z nich je i malá kuchyňka.
Dotaci na rekonstrukci získal
SK Baník Ratíškovice z rozpočtu Ji−

homoravského kraje. Obec Ratíš−
kovice přispěla také, takže rekon−
strukce a vybavení mohly být zdárně
dokončeny.
Ubytovnu provozuje Baník Ra−
tíškovice s. r. o. − vedoucí pan Petr
Nesvadba, rezervace na telefnu
518 368 213. Ceník: 200 Kč/ lůžko,
150 Kč přistýlka. Děti do 3 let
zdarma.
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Společenská rubrika

hlavosti dala do vienka talent foto−
grafického videnia.
O Cyrilovi môžeme povedať, že
tento talent nepremrhal. Svojimi
snímkami z oblasti sociálnej, re−
portážnej a dokumentárnej foto−
grafie dokladuje, že „tu je doma“. Ale
doma je i v inscenovanej fotografii
a vo fotografii aktu. S týmto svo−
jím talentom a videním sa s nami
podelil na fotografiách, ktoré sú
okolo nás. Nebudem ich jednotlivo
komentovať, niekomu sa páčia blon−
dínky, niekomu brunetky. Niekomu
sa páči farebné zátišie, niekomu
zase fotografie z oneskorenej svadby.
Môžem však povedať, že sú jednot−
livo i ako celok vynikajúce.
Je to tu výsledok jeho dlhoročnej
práce, či skor prierez jeho prácou,
na ktorej sa podieľal on sám a ne−

priamo i jeho kolegovia z fotoklu−
bov, ktorých bol členom či s ktorými
spolupracoval. Tieto kolektívy for−
movali jeho osobnosť a on zase
formoval členov týchto klubov. Za
spomienku popri iných stojí holíč−
sky Fotoklub a hodonínsky Kontakt.
Čo by som chcel však pripomenúť
či skôr zdôrazniť je to, že fotogra−
fická tvorba pohltí veľa času, úsilia
a finančných prostriedkov z rodin−
ného rozpočtu. Cyril nám tu prítom−
ným, svojim súkmeňovcom a rodným
Ratiškoviciam dáva ešte niečo na−
vyše. Je to táto galéria, ktorá podľa
predbežných zámerov poskytne pries−
tor na prezentáciu ďalším fotografom
a ďalším výtvarníkom. Poskytne
priestor na ďalšie výstavy, čím obo−
hatí miestny kultúrny život. Je to obe−
tovanie časti svojho majetku, finan−
cií a času, za čo je potrebné a slušné
povedať to ľudské „ďakujeme“.

Vítáme nové občánky...
Zuzana Ondříšková
Tereza Kolibová

Z našich řad odešli...

Záverom by som chcel Cyrilovi
popriať veľa tvorivých invencií,
šťastnú ruku při zostavovaní pro−
gramu galérie a to fotografické
„DOBRÉ SVETLO“.
Ing. Čárský, Bratislava

PS: Pan Cyril Gajdík vystavo−
val mj. v Anglii, Austrálii, Litvě, Lu−
cembursku, Polsku, Rakousku,
Rusku, Skotsku, na Slovensku, ve
Španělsku a v dalších zemích. V le−
tech 1988 a 1989 se umístil mezi
deseti nejlepšími fotografy v sou−
těži „Mistr Svazu českých foto−
grafů“. Vůbec největšího úspěchu
dosáhl Cyril Gajdík v loňském
roce, kdy vyhrál 23. národní sou−
těž amatérské fotografie Svitavy
2003.
Jste−li přítel fotografie, zazvoňte
u Gajdíků nebo si domluvte schůzku
na tel. čísle 723 744 177.

Blahopřejeme...
Jaroslav Beránek ................................................. 93 let
Františka Mrázová .............................................. 90 let
Apolonie Součková .............................................. 80 let
Marie Tomanová .................................................. 80 let
Anna Antošová ..................................................... 80 let

Pozvánka

Dokončení z titulní strany

František Toman .................................................. 52 let
Pavla Váverková .................................................. 29 let
František Dobeš ................................................... 60 let

Uzavření sňatku...
Petra Řiháková a Miroslav Kadera
Dita Michenková a Josef Měchura
Jana Luňáková a Jiří Kagánek
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Škola

„Nepřítomnost žáka
omlouvá zástupce
žáka.“

Rodiče – škola –
zákony

C

hod každé společnosti, firmy či
instituce je řízen mnoha zákony,
v nichž mnohdy samotní práv−
níci se obtížně orientují. I činnost
a provoz základní školy a škol−
ských zařízení je řízen zákony, na−
řízeními vlády, vyhláškami a vnit−
roresortními předpisy MŠMT ČR
(směrnice, metodické pokyny, in−
strukce, výnosy, opatření, rozhod−
nutí apod.). Domnívám se, že je dů−
ležité, aby rodiče byli průběžně
informováni, například i prostřed−
nictvím obecních novin, o některých
významných dokumentech, které
jsou jakousi páteří kvalitní komuni−
kace a vzájemné informovanosti
mezi školou a rodiči žáků. Od tohoto
čísla Ratíškovického Zvonu Vám −
rodičům − chci nabízet podstatné vý−
ňatky z těch nejdůležitějších práv−
ních předpisů.
Mgr. Josef Hanák

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (škol−
ský zákon), ve znění pozdějších
zákonů:
§ 34 odst. 2:
Není−li dítě po dovršení šes−
tého roku věku tělesně nebo du−
ševně přiměřeně vyspělé a požá−
dá−li o to jeho zákonný zástupce,
odloží mu ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden
školní rok. Ředitel rozhodne na
základě odborného posouzení lé−
kaře, pedagogicko − psychologické
poradny nebo speciálně odbor−
ného centra.
§ 34 odst. 3:
Pokud se u žáka prvního roč−
níku základní školy v průběhu prv−
ního pololetí školního roku projeví
nedostatečná tělesná nebo du−
ševní vyspělost ke školní docházce,
může ředitel školy po projednání
se zákonnými zástupci doda−
tečně odložit plnění povinné školní
docházky na následující školní
rok.
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§ 36:
Zákonný zástupce dítěte, pěs−
toun nebo občan, popřípadě ústav,
jemuž bylo dítě na základě soud−
ního rozhodnutí svěřeno do vý−
chovy, je povinen přihlásit školou
povinné dítě k zápisu do školy
a dbát, aby docházelo do školy
pravidelně a včas; je též povinen
vyjádřit se k přihlášce žáka do
střední školy. Přihlásí−li žáka k do−
cházce do školní družiny nebo do
školního klubu, je povinen dbát,
aby i tam docházel žák pravidelně
a včas.
Vyhláška č. 291/1991 Sb., o zá−
kladní škole, ve znění pozdějších
předpisů:
§3 odst. 5:
Ředitel školy může z vlastního
podnětu a se souhlasem zástupce
žáka nebo na základě žádosti zástup−
ce žáka převést žáka do jiné školy v
dohodě s jejím ředitelem.
§3 odst. 8:
Nemůže−li se žák zúčastnit vyu−
čování z důvodů předem známých
žákovi nebo jeho zástupci, požádá
zástupce žáka třídního učitele nebo
ředitele školy o uvolnění z vyučo−
vání. Nemůže−li se žák zúčastnit
vyučování z nepředvídaného dů−
vodu, je zástupce žáka povinen nej−
později do dvou dnů oznámit tříd−
nímu učiteli důvod nepřítomnosti.
Dobu, na kterou žáka uvolní třídní
učitel nebo ředitel školy, stanoví
řád školy.
§3 odst. 9:
Nepřítomnost žáka omlouvá zá−
stupce žáka. V odůvodněných pří−
padech může škola požadovat lé−
kařské potvrzení o nemoci žáka či
jiný úřední doklad potvrzující důvod
nepřítomnosti žáka.
§9 odst. 4:
Škola organizuje školu v přírodě,
lyžařské kursy a plavecký výcvik
žáků; jejich program schvaluje ře−
ditel školy. Škola může organizo−

vat školní výlety a další akce souvi−
sející s výchovně vzdělávací činností
školy.
§10 odst. 2:
Při hodnocení prospěchu žáka
může být u žáka v prvním až tře−
tím ročníku ve všech vyučovacích
předmětech a u žáka ve čtvrtém roč−
níku ve vyučovacích předmětech
s převahou výchovného zaměření
použito širší slovní hodnocení. O po−
užití širšího slovního hodnocení roz−
hodne ředitel školy na základě ná−
vrhu učitele a souhlasu zástupce
žáka.
§11 odst. 3:
Má−li zástupce žáka pochybnosti
o správnosti klasifikace v jednot−
livých předmětech na konci prv−
ního nebo druhého pololetí, může
do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi
vydáno vysvědčení, požádat ředi−
tele školy o jeho komisionální pře−
zkoušení; je−li vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, může zá−
stupce žáka požádat o komisionální
přezkoušení příslušného školního
inspektora. Ředitel školy nebo
školní inspektor oprávněnost žá−
dosti posoudí a neprodleně zástupci
žáka sdělí, zda bude žák přezkou−
šen.
§12 odst. 1:
Žákovi pátého až devátého roč−
níku školy, který je na konci dru−
hého pololetí klasifikován nejvýše
ve dvou předmětech stupněm „ne−
dostatečný“, ředitel školy umožní
vykonat opravné zkoušky.
§12 odst. 2:
Žák koná opravné zkoušky nejpoz−
ději v posledním týdnu hlavních
prázdnin. Termín stanoví ředitel
školy. Nemůže−li se žák z vážných
důvodů dostavit k opravným zkouš−
kám, umožní mu ředitel školy vy−
konání opravných zkoušek nejpoz−
ději do 15. září; do té doby žák
navštěvuje podmíněně nejbližší
vyšší ročník. Žák může v jednom
dnu skládat pouze jednu opravnou
zkoušku.
§12 odst. 3:
Nedostaví−li se žák k opravným
zkouškám ve stanoveném termínu
bez odůvodněné omluvy, klasifikuje
se v předmětu, z něhož měl vykonat
opravnou zkoušku, stupněm nedo−
statečný.
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Z obecního
archívu

O

becní úřad předkládá obča−
nům v každém čísle Ratíškovic−
kého Zvonu zápisy ze zasedání
obecní rady a obecního zastupitel−
stva. Pokud je všechny pročteme,
dají nám určitý obraz o dění v naší
obci a ukáží nám její vývoj během
roku. Všechna tato fakta se také
archivují a ukládají. Chtěla bych
vám předložit jinou část těchto ar−
chiválií − jsou to zápisy z jednání,
která probíhala před 117 lety, tedy
v průběhu roku 1887. Po jejich pře−
čtení se možná pousmějete nad
„jednoduchostí“ jednání z dávno mi−
nulých let.
Starostou naší obce byl v této době
pan František Kadlčík, jako radní
se do knihy podepisoval Josef Pří−
kaský a Petr Gajdík, členy obecního
zastupitelstva byli Jan Zemánek,
Petr Příkaský, Matěj Kotásek,
Matěj Foltýn, Matúš Blaha, Jakub
Klimeš, Jakub Antoš, Josef Gajdík,
Jan Valkovič, Pavel Sochor, Jan Pří−
kaský, Jiří Kadlčík a František Hla−
váček. Protože byla povinná pouze
pětiletá školní docházka a podle
zápisů ze školní kroniky navště−
vovaly děti školu jenom po určitou
část školního roku, neuměli ani čle−
nové obecní rady psát tak, jak bylo
potřeba. Proto je tu dost gramatic−
kých chyb a zápisy jsou většinou
psány se snahou o spisovnost s pou−
žitím hovorových výrazů.
Protokol čís. 1ní
Usnesen při sezení šíršího výboru
2. ledna 1887
1. Martin Zemek domkař v Ratíško−
vicích, kterýž až posud v zdejší
obci domovského práva nepoží−
val, zažádal o to samé, kteréž mu
dnešního dne podepsaným obec−
ním zastupitelstvem uděleno bylo
po složení 10 zlatých do obecní
pokladny.
2. Představený obce uvědomuje, že
z kontribučenského fondu obdr−
žel kníhu „Dějiny a statistika
moravských kontribučenských
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„Starostou naší obce
byl v této době
pan František
Kadlčík,…“

záložen“, kteráž každému občanu
k nahlédnutí na požádání zapůj−
čena bude.
Starosta dává výpověď, načež se
mu pravilo, by do 8mi dnů i hospo−
dářské účty předložil a po ní že se
stane usnesená.
Protokol čis. 2
Přizejiti širšího vyborů újednáno jak
následuje.
1. Vavřín Chludil 1/4 láník v Ratiš−
kovicych kteryž až posůd vzdejší
obcy domovského práva nepoži−
vál nepožádál, zažádal o to samé,
kteréž mu dnešního dně podepsa−
ním obecním zastupitelstvem
ůdelěno bylo po složení 20 Zl. do
obecní pokladny.
2. Povoleno by se v hrůbém olšý pro
školů drva z březovích výstavců
udělat nechály, pak 1 Zl. od jedné
sáhi vyplatit se má.
3. Povoleno Jozefu Šticovi stolář−
skému mistrovy by shotovil dělo
pro střelbů ke slavnosťám jme−
nované obce.
Skončené a podepsané v Ratiško−
vicych dne 27ho ledna 1887
Protokol
snesen při sezení širšího výboru dole
podepsaného dne
1. Usneslo hlasovacími cedulkami,
by obecní hospodář Jan Toman
více neúřadoval a sám starosta
p. frant. Kadlčík veškeré obecní
jmění jakož i ostatní politické ří−
zení sám vedl.
2. Usneslo se dle podané žádosti
blíže jmenovaného Žižlavského
o udělení domovského práva ve
zdejší obci, by mu toto samé udě−
leno po složení 10 Zl. do obecní
pokladny.
3. Co se starostového slúžného týká,
bylo usnešeno, by on ročně 170 Zl.
tj. jedno sto sedmdesát zl. za jeho
namáhání obdržel a p. naduči−
tel frant. Hlaváček a jeho výpo−
mocný učitel 30 zl. ročně služby
podostávali.

4. Odříká se ode všech výboru že
žádná úleva z nájmu hospody
udělena nebude.
Ratiškovice dne 5. března 1887
Dne 20/3 1887
1. Propachtované fořpony a syce
do Hodonina do Skalyce do Ky−
jova do Stražnice pak na rohatec
jedna stejna cena za 1 zl. 10 K pak
1/2 lytr vyna na oběd.
2. Propachtované záhony v hrbovje
1. Hnilica Cyril 10 zl 90 K
− 10−90 zaplatil
2. Hlaváček frant. 14 zl 90 K
− zaplatil
3. Kotasek Jan 16 zl 90 K
− 16 zl 90 zaplatil
Pachtéř fořpanů Jozef Prikasky
V Ratiškovicych dne 20. 3. 1887
Protokol čís. 5
Přizejiti syršího Výborů újednáno
bylo jak následůje.
1. Zvolen za pastyře k jalovému Gru−
fík Petr Grůfík a sýce 1/2 štvrti
rži 1/4 chleba a 5 K s kůsa
2. V tihélni šopa se má nechát roze−
brat a pak na novo opravyt.
3. Obecní réž dne 31.3. rozpoščat pak
kdo má oplacat ješče starů nesmy
se mu nová půjčit
Skončené a od přisedicych pode−
psané v Ratiškovicych dne 27/3 1887
Protokol čís. 6
Při zejití širšiho Výborů ůjednáno
bylo jak následuje.
1. Jedno hlasně ůjednáno by Cyhelně
u včelyna se opravila pak i vše
náčeni které jest zapotřeby.
2. Zvolen za opatrovnika te tihelně
starosta záslužné 12 zl za jeden
rok.
3. Tihláře sami své růční náčeni sy
za to opatřiti.
4. Vyjednáno od přisedicych neb
od níže psaných od dělání tihel
a navážky pak i vivážky i vypá−
leni 5 zl 20 K. tež ten sami plat
od skřidlice. Pak s každeho ti−
sice se ... nečitelné...40x do kase
obecní.
V Ratiškovicích dne 11/4 1887
Protokol čís. 7
Při sejítí širšího výboru ujednáno
bylo jak následuje:
1. V cihelně mají se udělati ze 2 šín 4
2. K cihelni této mají se desky na
zakrytí šopy a k upotřebení ...ne−
čitelné...
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3. Povoluje se by starosta sobě na
potřebné výlohy vypůjčil 500 zla−
tých
4. Obecní resty mají býti do 21. května
t.r. soudně zažalovány.
5. Aby první pec v obecní cihelni pro
obec vypálená byla
Skončeno a podepsáno v Ratiško−
vicích dne 15. května 1887

Protokol čís. 8
snesen dne 22. května 1887 v sezení
obecního výboru jak následuje:
1. Usneseno, by se pro býky dvě od−
měry trávy na sena zakoupily.
2. By se pro jednoho býka ovsa kou−
pilo, by pak do budoucího Ho−
donínského tarmaku se prodati
mohl

3. Jednohlasně bylo opětně usne−
seno, by Lövenroznovi co obec−
nímu hostinskému z nájmu hos−
pody pranic co puštěno nebylo.
4. Usneslo se jednohlasně obecnímu
hostinskému Lövwenrosnovi do−
movské právo uděliti.

Byly vytvořeny předpoklady pro kulturní
a osvětové vyžití občanů v obci...

„Zasloužilý pracovník ministerstva
kultury“.
V roce 1969 pracovalo v rámci
zájmové a umělecké činnosti již
8 souborů, činnost klubu nabírala
na intenzitě. V roce 1983 to bylo již
12 souborů. V hodnocení činnosti
SZK z roku 1984 je uveden přehled
o tehdejší zájmové činnosti jednot−
livých souborů:
z Dechová hudba − dospělí
(Kotásek František)
z Dechová hudba − mládež
(Ištvánek Josef, Novák Josef)
z Dechová hudba − dětská
(Ištvánek Josef )
z Taneční orchestr (Doležal Josef)
z Taneční orchestr (Kornfeil Josef)
z Cimbálová muzika Rozmarýnek
(Růžička Jiří)
z Cimbálová muzika Konopa
(Borovička Pavel)
z Národopisný soubor Rozmarýnek
(Růžička Jiří)
z Národopisný soubor Konopa
(Hochman Rudolf, Hochmanová
Vojtěška)
z Maňáskový soubor Úsměv
(Krupková Božena)
z Jazz gymnastika (Mačudová Jana,
Kouřilová Ludmila)
z Pěvecký sbor
(Duda František)
z Trampská píseň Drnkáči
(Mokráš Dušan )
z Divadelní soubor
(Koten Vojtěch st., Růžička Jiří)
z Výtvarná výchova (Kopka Václav)
z Cimbálová muzika SZK
(Kovařík Václav)
z Big−beatová skupina
(Petr Slezar ml., Koplík František)
Soubory se zúčastňovaly mnoha
kulturních akcí nejen po celé naší
vlasti, ale i v zahraničí: Kanada
(Vancouver), Malta, Portugalsko,
Finsko a mnohé další země.
(Autoři při tvorbě článku využili mj.
i publikaci „30 let Dolu Osvobození“,
vydanou JLD Hodonín v roce 1984.)

Z historie Sdruženého
závodního klubu

V

obecních novinách „Ratíško−
vický Zvon“ byl uveden článek
„Lignit na jižní Moravě“ v němž
bylo zmíněno, že Ratíškovice byly
označeny jako hornická obec.
Vzhledem k tomu, že počet lidí
z Ratíškovic pracujících na dolech
byl výrazný, bylo rozhodnuto o pří−
slušnosti Dolu Osvobození k této
obci.
V zájmu dochování hornických
tradic nelze zapomenout na kul−
turně výchovnou činnost. Byly vyt−
vořeny předpoklady pro kulturní
a osvětové vyžití občanů v obci i k roz−
víjení zájmové a umělecké činnosti
mládeže.
Ze záznamů i vyprávění pamět−
níků se dovídáme, že v roce 1952
na závodě „Pomocné provozy“ v Ra−
tíškovicích byl založen „Závodní
klub doly Ratíškovice“, který své
působení rozšířil na Důl Osvobození
a stal se v šedesátých letech Sdru−
ženým závodním klubem (SZK).
První počiny v osvětové činnosti
probíhaly v provizorních místnos−
tech, např. pod ratíš−
kovským kinem. Za
výrazné podpory Dolu
Osvobození byl adap−
tací hostince „U Šťast−
ných“ zřízen objekt
závodního klubu, který
byl předán do užívání
v roce 1966. Byl jedi−
ným vhodným objek−
tem v obci, který umož−
nil scházení občanů
ke společenské čin−
nosti. Zřizovatelem a ga−
rantem činnosti klubu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

byl Důl Osvobození. Podílníky na
činnosti klubu byly závody a orga−
nizace, které měly sídlo v obci
Ratíškovice − Pomocné provozy, Ho−
donínské cihelny, JZD Rozvoj, Agro−
podnik SZP a MNV.
Kvalitativní skok v činnosti klubu
nastal od otevření nové budovy
klubu. V rámci hornictví patřil SZK
k nejaktivnějším. Velmi dobré vý−
sledky v osvětové činnosti v Ratíško−
vicích byly výsledkem práce mnoha
obětavých pracovníků. V první fázi
činnosti to byli Petr Hasík, Josef
Novák, František Antoš, Josef
Příkaský, Martin Norek, Božena
Krupková, Antonín Voříšek a další.
O pohodu návštěvníků pečoval Ja−
roslav Mazánek. Nemalou zásluhu
měly ZV ROH. Jako předsedové
klubu se vystřídali Miroslav Kor−
dula, ing. Václav Blaha, František
Luňák a Tomáš Števuliak. V roce
1976 byl do nově zřízené funkce ře−
ditele klubu ustanoven Josef No−
vák, který byl za svůj přínos do čin−
nosti SZK oceněn vyznamenáním

Ratiškovice, dne 22. května 1887
Irena Bařinová

Ing. Jaromír Škola, Ph.D.
Josef Novák
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Rozhovor

S Jakubem Kratochvílou
o cyklistice

Jakube, jak ses dostal k cyk−
listice?
Asi před třemi lety hlásil ve škol−
ním rozhlase pan ředitel, že se v Ra−
tíškovicích koná nábor zájemců
o cyklistiku, tak jsem se přihlásil.
Získávání nových členů pořádal cyk−
listický oddíl CK DACOM PHARMA
Kyjov (v současné době má jen osm
aktivních členů), za který teď jezdím.
Objel jsem požadovaný úsek a roz−
hodl se to zkusit. V počátku jsem
závody jezdil na kole po taťkovi,
které bude mít letos 30 let!
Dělal jsi dříve nějaký sport?
Dříve jsem hrál za Ratíškovice
fotbal, ale protože jsem byl často
na lavečce, tak mě to nějak přestalo
bavit. Uvažoval jsem již dříve i o cyk−
listice, chtěl jsem, aby mne taťka
přihlásil v Hodoníně do cyklistic−
kého oddílu, ale ten bohužel právě
končil svoji činnost. Nejbližší oddíly
jsou až v Brně, v Prostějově a Kro−
měříži.
V jaké kategorii v současné
době jezdíš?
Cyklistika má pět kategorií (po−
dobně jako například ve fotbale) −
mladší a starší žáci, kadeti, junioři,
muži do třiadvaceti let a muži. Já
v současné době jezdím za kadety,
což jsou kluci s rokem narození
1988−89.
Jak často míváte tréninky?
Tři, někdy čtyři dny v týdnu a o ví−
kendech bývají závody. Ročně mu−
síme najezdit kolem 15 tisíc kilome−
trů. Zpravidla se řídíme tréninkovým
plánem, který je sestaven na celý
rok a podle toho se jede. Ve čtvrtek
mám obvykle volno, jinak tedy jez−
dím každý den 80 až 100 kilometrů,
záleží, jak se cítím. Nejlépe se mi
jezdí trasa ve směru Hodonín, Dolní
Bojanovice, Čejč a Dubňany.
Nemáš obavy z aut, které jsou
čím dál více nebezpečné?
Nejhorší je, když jedeme dva
vedle sebe, vykládáme si a řidič
auta, který je zřejmě naštvaný,
že jedem ve dvojici, schválně nás
strana 8

„Dobrý stav kola je pochopitelně
jednou z podmínek úspěchu
v závodě.“

zatlačí ke krajnici. Vůbec nejhorší
ze všeho jsou kamióny.
Tréninky spočívají jenom v jež−
dění nebo máte i jiné činnosti?
V zimě chodíme do tělocvičny
a hrajeme třeba fotbal, basket, ale
i posilujeme, běháme a plaveme.
Jinak používáme trenažéry, kde si
zvolíme různé stupně zátěže, na−
příklad kopcovitý režim, rovinku,
stoupání apod. Tyto trenažéry vy−
užíváme v rámci posilování i zdo−
konalování techniky jízdy. Jinak
za vhodného počasí hlavně jezdíme,
protože při jízdě se posilují úplně
jiné svaly než například v zimě při
běhání.
Jaké jsou vůbec typy cyklistic−
kých závodů?
Nejvyšší soutěží u nás je Český
pohár, který se skládá z dvaceti
závodů, ale počítá se jen pět nejlep−
ších silničních kritérií a časovek,
a pak mistrovství republiky. Vez−
mu−li to od té nejnižší regionální
soutěže, pak je to např. Moravský
krajský přebor. Tyto soutěže moc
nejezdíme, neboť již zmiňovaný
Český pohár se jede snad každý
týden, a tak není čas na jiné závody.

Jezdíme i tzv. „malý Závod Míru“,
který se skládá z několika etap,
jede se tři dny a jeho celková délka
je kolem 250 km.
Vím, že jezdíš i na dráze. V čem
se liší tato jízda od jízdy na sil−
nici?
Ano, zúčastňujeme se i dráho−
vých závodů, které se započítávají
do Českého poháru, ale bereme to
spíš jako doplněk a možnost získání
bodů, protože je tam užší konku−
rence − asi kolem 40 závodníků,
kdežto na silnici bývá v mé kate−
gorii kolem osmdesáti až sto dva−
ceti závodníků. Jízda na dráze je
úplně něco jiného než na silnici, kolo
nemá brzdy a má jen jeden pevný
převod. Jsou zde různé disciplíny −
od hromadných (bodovací závod,
skreč, prvenství apod.) až po jízdy
jednotlivců (stíhací závod na dva ki−
lometry, sprint na 200 a 500 metrů).
Dobře se nám jezdí na dráze v Ra−
kousku − ve Vídni, kde je nejlepší
dráha v okolí.
No, a jaké jsou tvé dosavadní
úspěchy?
Teď momentálně vedu ve své
kategorii Český pohár, protože

Jakub − 1. místo
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Spolky

jsem vyhrál tři závody tohoto po−
háru, které jsou součástí nejvyšší
cyklistické soutěže. Jinak na Zá−
vodě Míru jsem byl celkově čtvrtý,
vyhrál jsem i vrchařskou soutěž.
Záleží úspěch i na kvalitě kola?
Dobrý stav kola je pochopitelně
jednou z podmínek úspěchu v zá−
vodě. Jednou jsem si spravoval
kolo sám, a to se mi nevyplatilo.
Samozřejmě máme svého technika,
který se stará o technický stav
kola. Závodní kolo není lacinou zá−
ležitostí − „nejlevnější kolo“ stojí
přes dvacet tisíc korun. K tomu je
třeba připočítat příslušenství, jako
náhradní kola, galusky, pláště,
tretry, pedály, a to zvlášť na silnici
a zvlášť na dráhu. Já jezdím na rámu
značky Merido z Tchaj−wanu, jenž
se celý vyrábí z hořčíku, další kom−
ponenty jsou od italské firmy Cam−
pagnolo a kolo se kompletuje na
Slovensku.

A co například životospráva?
Nakolik je důležité sledovat
skladbu jídla?
Správná životospráva má vliv na
naši váhu, a tím i na okamžitý výkon.
Každé kilo navíc je poznat zejména
při jízdě do kopce. Z těchto důvodů
je vhodné váhu korigovat podle ob−
sahu tělesného tuku − u nás je ideální
hodnota 5 až 6 %, já mívám tuto hod−
notu kolem 10 %. Proto se často vá−
žíme a není vhodné se přejídat, i když
je chuť k jídlu. Výkon je poznat i podle
přísunu vitamínů − ty mají nezaned−
batelný vliv na samotný průběh a cel−
kovou výkonnost při tréninku a v zá−
vodě. Co se týká pití nápojů, je to
individuální − někdo „jezdí“ jen na
obyčejnou vodu, někdo používá ion−
tové nápoje. Záleží, co komu sedne.
Co říci závěrem?
Jestli mohu, tak bych rád podě−
koval vedení základní školy, že mi
umožnilo jezdit na všechny soutěže

a soustředění v době školní výuky,
protože ne každá škola tyto pod−
mínky poskytuje. Taky bych rád po−
děkoval rodičům, že mi vycházejí
vstříc a podporují mne finančně coby
sponzoři − například jenom pedály
na kolo stojí kolem pěti tisíc a mají
životnost jeden rok.
Děkuji za rozhovor.
Josef Hanák

Dodatek:
Ve dnech 4. až 8. července 2004 se
v Praze konalo mistrovství ČR v drá−
hové cyklistice. V kategorii kadetů
se mistrovství zúčastnil i Jakub
Kratochvíla, který v šesti závodech
dosáhl výrazného úspěchu a z bodo−
vacího závodu jednotlivců si odvezl
zlatou medaili. Další titul mistra ČR
si rozdělil s dalšími třemi závodníky
z TJ Favorit Brno, se kterými zví−
tězil ve stíhacím závodě družstev
na 3 kilometry.

„Na cimbál doprovázel Pavel Varmuža st.
ze Svatobořic − Mistřína.“

Z kroniky Mužského slováckého
pěveckého sboru (volné pokračování)

Přehlídka mužských pěveckých
sborů ve Vacenovicích.
Zpěváci mužského sboru ještě
ani nestačili pořádně zažít čerstvé
dojmy z 51. krojovaného plesu a už
je čekalo další vystoupení. Na fa−
šaňkovou neděli 14. února 1999 se
uskutečnilo v sousedních Vaceno−
vicích setkání mužských pěveckých
sborů, kam byl pořadateli sbor
z Ratíškovic pozván. Na tuto spo−
lečenskou událost se zpěváci svě−
domitě připravovali už také proto,
že to byla vlastně první velká
zkouška a také srovnání s ostatními
sbory.
Ve Vacenovicích se jich sešlo hned
deset. Byly to sbory z Dubňan, Hroz−
nové Lhoty, Bukovan, Vracova, Velké
nad Veličkou, Milotic, Ždánic, Buch−
lovic, Ratíškovic a domácích Vace−
novic. Konferenciér Karel Kopřiva
z Milotic ještě omluvil neúčast
sborů z Kyjova a Svatobořic − Mis−
třína, protože chřipková epidemie
si vybrala svou daň i na kulturním
poli.
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Před plným sálem „U Letochů“
nastupoval jeden sbor za druhým,
aby předvedly, čeho jsou ve zpěvu
schopni. Sbor z Ratíškovic ve slo−
žení František Kordula st., Cyril
Šural, Alois Zelinka, Petr Kotásek,
Jan Vacenovský, Václav Koplík, Jan
Toman, Tomáš Števuliak, Jan Hole−
ček, Jaroslav Hebron, Petr Vacenov−
ský, Antonín Kotásek, Vojta Koten,
Jan Kordula, František Kordula ml.,
Radek Horák, Pavel Gajdík, Josef
Koplík a Robert Blaha zazpíval ty
stejné písničky, kterými se prezento−
val před týdnem na krojovém plese.
Na cimbál doprovázel Pavel Var−
muža st. ze Svatobořic − Mistřína.
Podle ohlasu z publika i podle
soudu ostatních zpěváků bylo naše
vystoupení úspěšné. Závěrečné spo−
lečné zpívání všech deseti sborů bylo
velice působivé a jímavé a v sále vy−
volalo nadšenou odezvu. Všichni si
vzájemně přáli, aby každé další se−
tkání bylo vždy tak pečlivě organi−
začně připraveno a hlavně, aby se
všichni setkávali ve zdraví a pohodě.

Za pěsničků do Dubňan
Dubňanský mužský pěvecký sbor
uspořádal v neděli 25. dubna 1999
při jubilejním 10. výročí svého vzniku
přehlídku mužských pěveckých
sborů. Program byl rozložen do čtyř
bloků po čtyřech sborech. Přehlídky
se zúčastnili zpěváci z Kyjova,
Vracova, Svatobořic − Mistřína, Mi−
lotic, Ždánic, Vacenovic, Ratíškovic,
Nedakonic, Buchlovic, Velké nad
Veličkou, Hroznové Lhoty, Moravské
Nové Vsi, Brna, Kněždubu a pořá−
dajících Dubňan.
Ratíškovický sbor vystoupil na
začátku druhého bloku s písničkami
„Ej, za hory, hory“, „Ratíškovický
kostel“, a „Oženili sme sa“, kdy pře−
devším druhá jmenovaná, nově
nacvičená píseň měla velký ohlas.
Podle dojmu diváků a pořadatelů
patřil sbor z Ratíškovic, ač úplný
nováček, mezi nejlepší. Tradiční
závěrečné zpívání všech účastníků
bylo dojemné, kdy nejedno oko ne−
zůstalo suché.
Vojta Koten ml.
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Událost

V

Slavnostní odhalení
liliového kříže na Nákle

předvečer státního svátku sva−
tých Cyrila a Metoděje, spolu−
patronů Evropy, Moravy i obce
Ratíškovice, byl v neděli 4. července
2004 na vrcholu Nákla odhalen
památník těmto autorům prvního
písma Slovanů. I přes malou výšku
je to nejvyšší bod Dolnomoravského
úvalu − nížiny, ohraničené pohořím
Bílých Karpat, Chřibů, Ždánického
lesa a Hustopečské pahorkatiny
a roviny mezi řekami Moravou a Ky−
jovkou.
Náklo je ve středu míst význam−
ných pro historii Velké Moravy devá−
tého století − Staré Město u Uher−
ského Hradiště, Mikulčice, Nechvalín
a další. Krajina v okolí Nákla je pro
četnost nálezů staveb, šperků, zbraní
a ostatních známek nobility považo−
vána za krystalizační jádro tohoto
státního útvaru.
Množství argumentů naznačuje
dokonce možnost, že v propastech
Nákla ležel Velehrad − starobylé
sídlo moravských panovníků. Vede
tam upřesněný překlad popisu cesty
na Velehrad od Ibn Rusty z Isfa−
hánu. Její trasa od Dunaje přes Nitru
k řece Moravě u Skalice končila za−
lesněnou rovinou, v jejímž středu
bylo Svatoplukovo město umístěno

strana 10

„Obřad zahájil příchod
krojovaných poutníků
z okolních obcí
a ostatních
návštěvníků.“

uvnitř hory, ze které vytékala voda.
Poblíž byly pahrbky, na nichž uctí−
vali oheň. To odpovídá kráteru Ná−
kla a přilehlým ropným polím.
Také nové archeologické nálezy to
stále více podporují. Zejména objev
obrovského výrobního areálu, který
se rozkládal podél toku, vyvěrajícím
na Nákle přes celou obec Ratíško−
vice, Rudník a Rohatec. Obsahuje
desetitisíce železářských pecí, patr−
ných na leteckých snímcích obilních
porostů. Strategická výroba železa
bývala vždy umístněna u sídla moci.
Velké koncentrace objektů, ná−
hodně nalezených při budování ob−
chvatu Sudoměřic, naznačují místo,
odkud překonávaly kupecké kara−
vany moravní tok směrem k Rohatci
a Ratíškovicím. Závažná je skuteč−
nost, že výrobní areál byl významný
již v době antického Říma. Název
sídla moravského krále Rostislava
v análech kláštera Fuldy (Urbs an−
tique Rasizi) může tak znamenat
skutečně antické město Rostisla−
vovo. Železářská velkovýroba zde
totiž podle datování střepů probí−
hala již v dobách antiky.
Kráter Nákla může vysvětlit ná−
zvy Metodějova sídla v textech
Pasovských biskupů. Úžasný, nebo

také věštecký kráter (Oguturum,
Soriguturum). Zdá se tedy, že vý−
znam Nákla a okolí není dostatečně
oceněn a v budoucnosti zde mohou
archeologové najít významné ná−
lezy, které přispějí k osvětlení naší
historie.
Genius loci Nákla taktéž umoc−
ňuje skutečnost, že bylo vedle Sta−
rého Města a Mikulčic zařazeno
mezi lokality možného sídla morav−
ských králů − bájného Velehradu.
Tedy i místa hypotetického hrobu
sv. Metoděje, spolupatrona celé Ev−
ropy. To má velký význam zejména
po vstupu do Evropské Unie. Tam
budeme muset vynaložit mnohem
více úsilí pro zachování naší národní
identity vedle velkých národů.
Vybudování památníku svatých
Cyrila a Metoděje na vrcholu Náklo,
v místě vyhlášených vinařských
lokalit, památkové rezervace Horky
i křižovatky cyklostezek, a jeho od−
halení a požehnání v roce vstupu
Moravy jako součásti České repub−
liky do EU se stalo vhodnou příle−
žitostí pro zviditelnění tohoto krás−
ného kousku naší země − území
staleté historie těžby lignitu, jehož
symbolický poslední vozík byl na
Nákle při této příležitosti umístněn
u ukázky archeoparku. Ten by měl
replikami starobylých objektů připo−
mínat památku dovednosti našich
předků, podobně jako navržená roz−
hledna na tomto místě. Může tak
významným podílem přispět ke zvý−
šení turistického ruchu.
Památník ve tvaru liliového kříže
byl vytesán z jediného kmene dubu
ratíškovickým rodákem panem
Františkem Zelinkou. Strom podle
letorostů vzklíčil v roce 1826, tedy
v mileniu narození sv. Cyrila (826).
Na jeho zbudování se podílelo množ−
ství nadšenců, kteří bezplatně vy−
tvořili dílo, na něž mohou být prá−
vem hrdi.
Slavnostního odhalení se za pře−
krásného počasí zúčastnilo asi ti−
síc návštěvníků z okolních obcí, je−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

jichž starobylé pečeti zdobí spodní
část sloupu. Obřad zahájil příchod
krojovaných poutníků z okolních obcí
a ostatních návštěvníků. Čestné
místo zaujali vlajkonoši hornických
praporů ve slavnostních hornických
uniformách z Vacenovic a Ratíško−
vic. Přesně v 15.00 hodin se roze−
zněly zvony chrámů okolních osad.
Za zvuku fanfár přišel průvod mo−
ravských rytířů ve slavnostních
modrých pláštích se zlatým křížem,
doprovázející moravského krále
Rostislava. Ten usedl na knížecí
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kamenný stolec a při−
vítal byzantskou mi−
sii bratří Metoděje
a Konstantina, kteří
mu předali písmo
a zákoník pro lid.
Pak následovalo slav−
nostní předání pra−
poru Nákla, který
vyšily a za zpěvu spo−
lečně přinesly ke krá−
lovskému stolci děv−
čata pěveckého sboru
„Robky ze Séčky“.
Církevní část slav−
nosti obsahovala vedle požehnání
památníku také přečtení textu pa−
pežské encykliky Egregiae virtus,
kterou Jan Pavel II. vyhlásil oba
bratry spolupatrony celé Evropy.
Po společném zpěvu cyrilometoděj−
ského chorálu „Bože cos ráčil před
tisíci roky...“ byla předvedena ukázka
bohoslužebného obřadu ve staroslo−
věnštině a přednesena prosba pat−
ronům Evropy za ochranu lidu na−
šeho národa ve společné Evropské
unii. Závěrem pak zazněl společný
přípitek všech shromážděných za

zpěvu slavnostního „Živijó, mnoga
ljetra zdrávi byli, živijó“. Návštěv−
níci si pak mohli poslechnout pě−
vecké sbory, které předvedly ukázky
svého repertoáru. Moravští rytíři
královského řádu svatého Rosti−
slava a Kolumbána zazpívali spo−
lečně s návštěvníky „moravskou
hymnu“ Moravo, Moravo...
Zajímavou iniciativou bylo vybu−
dování altánku se zvoničkou, který
umožní návštěvníkům se úkryt
před nečekaným deštěm a jistě zpes−
tří zajímavost tohoto místa pro
návštěvníky. K této příležitosti byla
sponzorem firmou Biora Hodonín
vydána pohlednice a malá série
poštovních známek s přítiskem
ve tvaru první „moravské“ známky,
kterou obdrželi budovatelé památ−
níku a někteří hosté. Pro slavnost
byly také zhotoveny slavnostní skle−
ničky s motivem liliového kříže,
repliky nákončí s tímto motivem
a obrazová skládačka. Pořadatelé
předpokládají, že v budoucnosti se
tato akce bude opakovat každý
rok.
Jan Galatík
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Důl Tomáš, fa Baťa a. s. Ratíškovice

P

oohlédnutí za výstavkou fotogra−
fií z historie dolu Tomáš a Ba−
ťovky, která proběhla ve dnech
10.−14. května 2004 v místním kině.
Práce na výstavbě byly započaty
po žních r. 1933 a ukončeny v čer−
venci 1934, kdy byl celý důl uveden
do plného provozu:
FOTO 1: Stavba lanovky z dolu
Tomáš na důl 1. Máj Dubňany (po
válce) − zapůjčila Bendová Jitka,
č.p. 793.
FOTO 2: Celkový pohled na důl
Tomáš − nejvyšší věž nad skipovou

foto 1

jámou (skip − výklopná nádoba),
úplně vpředu stolárny a dílny,
vlevo chladící věž elektrárny − za−
půjčila Holečková Jiřina, č. p. 460.
FOTO 3: Motorový osobní vlak
a důlní vlečka na dole Tomáš − za−
půjčil Škola Jaromír, č. p. 1072.
FOTO 4: Odvoz uhlí z dolu Tomáš
soukromníky − zapůjčila Bendová
Jitka, č. p. 793.
FOTO 5: Celkový pohled na Ba−
ťovku a důl Tomáš v začátcích vý−
stavby − uprostřed dílenská hala,

vlevo vzadu rodinné domky − zapůj−
čila Bendová Jitka, č. p. 793.
FOTO 6: Horníci na 1. Máje ve Zlíně
− úplně vlevo asi Slezar Viluš, Kor−
dula Cyril, vzadu vlevo napravo od
tyče v klobouku Hasík Petr, před
ním ve stejnokroji Kordula Jan (Hel−
kuj), přímo před ním Kotásek Jan,
vlevo od levé tyče vpředu Šupálek
Jan, tyč nese Zich Martin, vpravo
Kotásek Hubert, Šašina Karel, Valko−
vič Petr, pravou tyč nese Hoch Fran−
tišek − fotografie z obecní kroniky.
Irena Bařinová

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5
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foto 6
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Cyrilkovské
národopisné odpoledne

C

yrilek letos vyšel na pondělí,
a tak jsme se letos v Ratíškovi−
cích dočkali prodlouženého kul−
turního víkendu. Trefou do černého
lze nazvat načasování národopisného
odpoledne, protože počasí si s orga−
nizátory a s vystupujícími opět zalaš−
kovalo. Avšak tentokrát, narozdíl od
oslav Dne matek, se na účinkující „na
Vlachovce“ sluníčko na poslední chvíli
pousmálo. Solidní folklórní poten−
ciál Ratíškovic potvrdilo svou účastí
sedm souborů či hudebních sesku−
pení všech věkových kategorií re−
prezentujících obec pod hlavičkou
Osvětové besedy. Slovem pořad dopro−
vázela zkušená „pražská“ moderá−
torka Lenka Křepelková − Dobiášová,
která se pomalu stává uvádějící stá−
licí na ratíškovických pódiích.
Úvodní program zabezpečil ná−
rodopisný dětský soubor, který jed−
noznačně získává cenné ostruhy
každým dalším vystoupením. Po−
zorný divák si proto mohl všimnout
zvědavých pohledů vyhledávačů ta−
lentů jak ze Slováckého krúžku, tak
z Ratíškovské doliny. Dětský sou−
bor předvedl pásmo s názvem „Spi,
Janíčku, spi“, v němž děvčata uká−
zala svým rodičům rituály spojené
s uspáváním dítěte a kluci se vytáh−
nuli s ukázkami řemesel.

Po předškolácích a raných školá−
cích se před solidní diváckou účastí,
doplněnou o fanoušky z francouz−
ského Vouziers a kanadského Vancou−
veru či Calgary, představily velezku−
šené Robky ze Séčky a zavzpomínaly
si ve svém pásmu, nazvaném „Úvod−
nice“, na křtění novorozeněte. Na
jejich pozoruhodném vystoupení nej−
více zaujaly bezvadně připravené
kulisy, dobové kostýmy a herecké
výkony Robek, doplněné o několik
nových externích spolupracovníků.
„Ach vojna, vojna, neščasná vojna“,
tak bylo uvedeno jedno z nejdelších
vystoupení tohoto odpoledne, pořá−
daného místní Osvětovou besedou,
které předvedl Slovácký krúžek.
Bohatá a náročná přehlídka písní,
doplněná o sólová vystoupení jed−
notlivých členů krúžku, dala vzpo−
menout na blížící se již 36. festival
dechovek a na hudební projevy
vojenských odvedenců. Soubor byl
doprovázen dechovou hudbou Ra−
tíškovjanka a svým rozsáhlým re−
pertoárem diváky rozhodně pře−
kvapil.
Pestrý odpolední program dokres−
lovala Ratíškovská dolina přeřa−
zením z dechovkového rytmu na
cimbálový. Naladila tak publikum
nejprve na skočné a korytňanské

a na závěr přidala v Ratíškovicích
již delší dobu opomíjenou „lavečku“,
kdy nezůstala ani jedna košile na
jevišti suchá a ani jedna vařečka
nepřeskočená, což mohli potvrdit
členové doprovázející cimbálové
muziky z Ratíškovic.
Na závěr ještě diváky potěšila
několika skladbami Veselá muzika
sbírající úspěchy už i v zahraničí, jak
uvedl frontman a sólista dechové
kapely Miroslav Toman. Ten by za
svůj skvělý moderátorský projev
a pěvecký výkon mohl letos získat
ocenění v kategorii „skokan roku“.
Jaromír Škola ml.

Pozvánky

Folklor

Solidní folklórní potenciál Ratíškovic
potvrdilo svou účastí sedm souborů
či hudebních seskupení všech
věkových kategorií...

Trh
místních
produků

Trh místních produktů se koná
v neděli 12. září 2004 v areálu
zámku Milotice:
z dopoledne výstava řemesel
a výstava drobného zvířectva
z od 13.00 hod. kulturní program
obcí Mikroregionu Nový Dvůr
Pořadatel:
Mikroregion Nový Dvůr

Koncert
Františka Nedvěda
Uskuteční se v neděli 29. srp−
na 2004 v 17.00 hodin na let−
ním parketu v areálu Baníku
Ratíškovice.
Pořadatelé:
Obecní úřad a Osvětová beseda
Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004
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P

ár strohých vět nestačí
k tomu, abychom zhodno−
tili význam a kulturní bo−
hatství místní ochotnické čin−
nosti, zejména našich předků,
ale také současníků.
I při dnešní rozsáhlé technické
a elektronické expanzi a vyba−
venosti našich domovů, a tím
i nesmírné nabídce kulturních
pořadů všech možných žánrů,
neměli bychom zapomínat na
život našich předků, na jejich
těžké životní podmínky. O to víc
je třeba vážit si bohatého kultur−
ního odkazu, který nám zane−
chali v krásných krojích, písních,
v hudbě, povídkách, pověstech,
pohádkách a ve zvycích a obyče−
jích. V nich je odkaz jejich ra−
dostí, bolů i zklamání a jejich
vítězství na nejtěžšími ranami
osudů.
Podívejte se do knihy „RATÍŠ−
KOVICE − minulost a přítomnost
obce“, zejména vy mladší, a po−
rovnávejte se současností a po−
hovořte občas s pamětníky. V této
publikaci se dočteme i o ochotnic−
kém divadle a ochotnících ze
všech spolků v obci, o lásce našich
obyvatel k divadlu, které vždy
bylo, je a bude zrcadlem našeho
konání, našeho života a odrazem
našich duchovních hodnot.
Žijeme v moderní době, obklo−
peni technickými možnostmi,
usilujeme o maximální vybave−
nost obce. Na vás mladších však
dopadá větší tíže odpovědnosti
za budoucnost naší obce.
Věříme, že všechno zvládnete
a snad se vám podaří vybudovat
i kulturní stánek, nejenom pro
divadlo, ale i pro uchování tra−
dic, zvyků a obyčejů, krásných
písní a dobré hudby a přede−
vším zachování čistoty našich
krojů.
Život bez dobré kultury je or−
ganismem bez zdravé krve!
JP
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Hudba

František Nedvěd
a Druhé podání

L

eaderem skupiny Druhé podání
je František Nedvěd, který za−
čal působit v umělecké oblasti
již v roce 1974 se svým bratrem Ja−
nem ve skupině Brontosauři. V roce
1975 jsme začali spolupracovat se
skupinou Spirituál Kvintet. Za dobu
spolupráce těchto hudebních těles
bylo vydáno 11 nosičů skupiny Bron−
tosauři a 10 nosičů se skupinou
Spirituál Kvintet.
Od roku 1992 hrál František
Nedvěd jen se svým bratrem. V té
době vznikly tři samostatné no−
siče. Nejvýraznějším triumfem byl
koncert STRAHOV
1996, který navštívilo
kolem 70 000 diváků.
V roce 1998 vznikla
po rozchodu bratří Ne−
dvědů skupina Druhé
podání pod vedením
Františka Nedvěda.
V té době vznikly tři
hudební nosiče: Ne−
váhej a vejdi, Druhé
podání a Třetí pokus.
Skupina se skládá
z hráčů renomovaných
skupin Fešáci − Tomáš

Setkání

Kultura

Ochotnická
činnost

„Nejvýraznějším triumfem byl
koncert STRAHOV 1996,…“

B

Suchomel, Jaromír Rygl, Miloš Sle−
zák a Rangers − Jiří Kaleš.
Dovoluji si Vás tímto stručným
životopisem skupiny pozvat na ve−
čer plný pohody, vlídného slova
a hlavně pěkných písniček z pera ta−
kových velikánů jako Gordon Light−
foot, Don Williams a Jan Nedvěd.
Texty jsou od mého přítele a spolu−
pracovníka ve Spirituál Kvintetu
Dušana Vančury. Dovolím si zahrát
i písně z mého pera. Chcete−li si od−
počinout, budeme se na Vás těšit.
V současné době si dovolujeme
představit nejnovější nosič „Čtvrtá
sada“, který dva mě−
síce po vydání získal
zlatou desku. Tento
nosič pokračuje v za−
počatém díle, aranžmá
jsou modernější a pes−
třejší. Nosič obsahuje
čtrnáct nových písní
známých autorů, vy−
dává ho vydavatel−
ství Wenkow Records
a Universal Music
Company.
František Nedvěd
a Druhé podání

„Uvnitř obálky byla
pozvánka pro ,Sjezd rodáků
a přátel Stavěšic‘,…“

Pozvání

ylo to koncem měsíce června
t. r., když mně listonoška při−
nesla podlouhlou obálku, ze
které jsem byl hodně překvapen,
ale hlavně potěšen. Uvnitř obálky
byla pozvánka pro „Sjezd rodáků
a přátel Stavěšic“, menší to obec
blízko Kyjova. S chutí neobvyklou
jsem ji rozbalil a dychtivě četl − za−
čátek doslova − „Při příležitosti
615. výročí založení obce Vás za−

stupitelstvo obce Stavěšice zve na
SJEZD RODÁKŮ a přátel STA−
VĚŠIC, který se koná ve dnech
2.−4. července 2004 s příslušným
programem. Stejnou pozvánku ob−
držel i můj syn Vojtěch. Podpis sta−
rosty, znak a razítko obce. Po pře−
čtení dopisu jsem se dostal do lepší
nálady a pozvánku jsem ukázal
dceři, která ihned souhlasila s mou
návštěvou ve Stavěšicích a bylo
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

Zamyšlení

dohodnuto, že 2. července, tj. první
den oslav, se setkání zúčastním.
Jeli jsme se synem a byli jsme
vřele a mile přivítáni. S dotazem,
zda jsem se narodil ve Stavěšicích
jsem odpověděl záporně s vysvětle−
ním, že zde v domě na čísle 27 se
narodil můj milý otec a zde od šesti
let jsem trávil u rodiny všechny
prázdniny. Rozpředla se pěkná de−
bata a já vzpomínal na všechny ka−
marády a kamarádky, se kterými
jsem pásal husy na strništích kolem
Stavěšic. Přiznám se, že nejedna
vzpomínka na zemřelé mi vehnala

slzy do očí a šeptem jsem opakoval:
„Bože, tak ten už nežije?“ a já bles−
kurychle jsem udělal parodii na pís−
ničku: „Ta stavěšická dědina je ma−
ličká, sem mě vodila na prázdniny
otec i matička“ a ukončil jsem ji „Zde
jsem poznal dívku, láska už nežije,
dnes ji na hřbitově malém zem už
kryje“. Ne, nedozpíval jsem pro pláč
... Mnozí se mě ptali, proč ten pláč?
Ale já jsem nemohl odpovídat.
Byl to krásný zážitek, když nás
přivítala skupina cimbálové muziky
děvčat a zahrála verbuňk a nechy−
běla ani sloka − „mládenec miluje

aspoň trošku a vdovec vzpomíná na
nebožku“. A tu jsem si vzpomněl na
svoji ženu Růžu, když jsme spolem
byli na „malých hodech“ ve Stavěši−
cích. To byly krásné doby.
Měl jsem se tam vždy a i tento−
kráte dobře a škoda, že už tam z ka−
marádů nikdo nebyl, ale udělali mi
radost pan Jandora a pan Výšek,
kteří vzpomněli na „zlaté časy“ ve
Stavěšicích.
Byl jsem potěšen a rozhodl jsem
se, že se s Vámi občané o svou ra−
dost rozdělím.

„Známé jsou i krádeže peněz
lidem, kteří se jenom na chvíli
vzdálí od hrobu při
jeho úpravě.“

Jakou však úctu a poděkování
svým drahým zesnulým přinášejí
ti občané, kteří z hrobů odcizují ros−
tená kvítka, či vyrývají na cizích
hrobech právě vysazovaná kvítka
nebo okrasné rostliny a zdobí jimi
hrob svých blízkých? Známé jsou
i krádeže peněz lidem, kteří se je−
nom na chvíli vzdálí od hrobu při
jeho úpravě.
Ani se nechce věřit, že by se stud
a zahanbení natolik vytrácel z na−
šeho života, aby se civilizovaný člo−
věk dopouštěl takových činů a jed−
nání, které nelze pojmenovat jinak
než HYENISMUS!
Věříme, že každý čin dojde své
odplaty a že platí pravdivost pří−
sloví: „Boží mlýny melou pomalu,
ale jistě.“ A netolerujme podobné −
případy, zvláště, když provinilce
známe!

Hyenismus
i na našem hřbitově

S

Florbal

úctou a pohnutím vstupujeme
na místa posledního odpočinku
svých blízkých. V krátkém roz−
jímání prolétnou naše vzpomínky
k celé škále let, společně prožitých
s našimi rodiči, sourozenci, příbuz−
nými, známými a přáteli. Nápisy na
pomnících připomenou nám mnohdy
i ty zesnulé občany, které známe
jenom z vyprávění našich rodičů,
či známých.
Hřbitov je místem rozjímání,
vzpomínek a tichého poděkování
za lásku a péči a také místem od−

puštění. Zde si často uvědomujeme,
jak krátký je náš život na naší po−
zemské pouti a proč je naší povin−
ností dbát zákonů a přikázání té
nejvyšší moci, aby náš společný
život mohl být také spokojený
a šťastný.
Na našem uspořádaném hřbitově
s krásnými pomníky, hroby vysá−
zenými květinami a okrasnými rost−
linami, projevujeme především
úctu a vděk těm, kteří nás předešli
a k nimž v pokoře a modlitbách při−
cházíme.

„V týmu vládla pohodová nálada,
která se přenesla
i na hřiště.“

Pohled
z druhé strany

P

řed necelými čtrnácti dny jsem
jela s ratíškovickými florba−
listy „Pantery“ na zápas do
Hluku. Naštěstí jsem v tom neměla
být sama, připojila se ke mně ještě
jedna dobrá duše ženského pohlaví,
za což jsem jí byla neskonale vděčná
− byla to přítelkyně jednoho z ra−
tíškovských hráčů.
Vyrazili jsme s menším zpoždě−
ním kolem čtvrté hodiny, naši ko−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

lonu tvořila tři auta, ve kterých vládla
přátelská atmosféra. Jakmile jsme
dorazili do Hluku, začali se „Panteři“
zdravit se svými protihráči, z če−
hož jsem měla moc dobrý pocit, ve
vzduchu jsem necítila ani stopu po
rivalitě či dokonce nepřátelství.
Pak se hráči odebrali do šaten, ještě
předtím nám (mně a kamarádce)
jedna z „nadějí“ ratíškovického flor−
balu půjčila kameru, abychom na−

Vojta Koten st.

JP

točily průběh zápasu. S radostí jsme
se obě chopily úkolu.
Bedlivě jsme sledovaly, co se děje
na hřišti, a zaznamenávaly jsme vše
na video. Prvních dvacet minut do−
padlo nerozhodně 1:1. V týmu vládla
pohodová nálada, která se přenesla
i na hřiště. Po dalších dvou dvace−
timinutovkách „Panteři“ prohráli
8:3, ale přesto to byl moc hezký zá−
pas, mně jako laikovi se moc líbil.
Když skončila normální hrací
doba, s překvapením jsem zjistila,
že hráči si jen tak pro zábavu pořá−
dají nájezdy na branku, samozřejmě
za bouřlivého povzbuzování svých
spoluhráčů. S radostí jsem mohla
konstatovat, že v nájezdech jsou ra−
tíškovičtí florbalisté lepší!
Michaela Rýslerová
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Příprava na sezónu
v plném proudu

V

e středu 7. července 2004 sehráli
hráči FBK Panthers Ratíško−
vice jeden z přípravných zápasů
na hřišti Spartaku Hluk, který letos
postoupil do 5. ligy. Od úvodu se hrál
vyrovnaný zápas se spoustou šancí
na obou stranách, i proto na ukaza−

teli skóre svítil po dvou třetinách ne−
rozhodný výsledek 3:3. V poslední
části se domácí dostali do tlaku
a několika slepenými góly rozhodli
zápas. Bylo vidět, že se jedná o za−
čátek přípravy, protože téměř ni−
koho neposlouchal míček podle jeho
představ. V dresu Panterů se
ukázali bývalí hráči Hluku
(Šťastný, Příkaský), kteří za−
řídili dvě ze tří branek. Po
skončení zápasu se uskuteč−
nilo na každé straně po de−
seti nájezdech, které ve svůj
prospěch proměnili hostu−
jící hráči poměrem 3:5.
Sestava: Šupálek − Šťastný,
Opluštil, Uhlík, Příkaský D.,
Vácha − Dobeš, Kundrata,
Maděra, Šimek, Příkaský V.

Literatura

Florbal

„Od úvodu se hrál
vyrovnaný zápas,…“

Literární
okénko

R

atíškovický rodák pan
PhDr. Miroslav Dekař se
opět připomněl literární
obci, a to knihou „Ejhle, člověk
z Ratíškovic“, v níž vzpomíná na
život a tragický konec svého otce
Františka Dekaře. Knihu vydal
vlastním nákladem a jeden vý−
tisk je v i obecní knihovně. Dě−
kujeme
Poděkování patří rovněž panu
Stanislavu Kadlčíkovi za obda−
rování obce slovníkem ratíško−
vických výrazů „Ratiškovština“.
Na konečné verzi slovníku se
dále pracuje, už se těšíme.
RŠ

Výstava

Roman Šťastný

N

„K vidění byly různé techniky,
malba, kresba, grafika,
a díky nové peci ve škole,
i keramika.“

Letní
výstava prací

ejen chuť, ale ani odvaha nechy−
běly organizátorům výstavy fo−
tografií a výtvarných prací ve
staré škole ve dnech 3. až 11. čer−
vence. A podle ohlasů v knize ná−
vštěvníků to byla akce zdařilá,
podnětná a pěkná. Co všechno bylo
ke shlédnutí?
Jedna třída „ratíškovické galérie“
patřila pracím výtvarného kroužku
vedeného paní učitelkou Mgr. Alenou
Šupálkovou − Slezarovou, spolu s její
dcerou Alenou a Michaelou Čučkovou.
Kroužek se skládá ze dvou částí,
tu jednu tvoří děti z MŠ a I. stupně
ZŠ, ve druhé jsou žáci II. stupně
místní školy. K vidění byly různé
techniky, malba, kresba, grafika,
a díky nové peci ve škole, i kera−
mika. Děti podle svého vidění a před−
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stav ztvárnily živly, les, pohádky
i ekologii. Kroužek tvoří a pracuje
teprve půl roku, přesto byla na ex−
ponátech vidět nejen snaha, ale
i talent a odborný dohled oběta−
vých vedoucích.
Ve druhé třídě vystavovala svoje
práce a fotografie Anna Prčíková −
Nedůchalová. Pro zobrazení budu
citovat zápis z návštěvnické knihy:
„Aničko, tvé fotečky mě hodně překva−
pily. Krásně zachycují momentální
atmosféru, ať už mrazivé královny
zimy nebo dnů sluncem rozpáleného
léta. Rámy a celkové uspořádání je
velmi originální. Tvoje báseň „Hnědá“
mně vehnala slzy do očí. I. a V. G.
(Autorka citátu úzce spolupracuje
s fotografem světově uznávaným
− Cyrilem Gajdíkem). Nejen již zmí−

něné fotografie a poezie, ale i malo−
vané mašle jubilantů a ornamenty
v kronikách významných událostí
obdivovali všichni přítomní.
Vkus, nápaditost, elegance a ori−
ginalita při aranžování exponátů
nechyběla ing. Tatianě Řezníčkové
při koordinaci a instalaci, Martě
Dohnálkové, když připravovala kvě−
tinovou výzdobu, ani již zmiňovaným
všem autorkám, absolventkám
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti, Mgr. Aleně
Šupálkové, její dceři Alence i Aničce
Otčíkové.
Tato hojně navštívená výstava
by nebyla možná bez podpory OÚ,
OB, pomoci svazu důchodců i tě−
lesně postižených, jím všem patří
poděkování od všech spokojených
návštěvníků i autorů, protože tvořit
pro to, aby to „leželo na hůře“ nemá
smysl. Když je něco pěkné, ať to
vidí všichni.
Po identifikaci v návštěvní knize,
tak trochu změním svůj oblíbený
slogan „Ratiškovijáci sobě“ na „Ra−
tiškovijáci nejen sobě, ale i dru−
hým“.
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

Ping−pong

„Iveta sehrála v mixu
s Baumem proti španělsko−
−rumunské dvojici
neuvěřitelný
zápas.“

Bronzová
Iveta

C

elkem už popáté vyrazil v čer−
venci ratíškovsko−vracovský
pingpongový fanclub na junior−
ské Mistrovství Evropy. Tentokrát
se konalo v maďarské metropoli
Budapešti a bylo to poslední vystou−
pení ratíškovjanky Ivety Vacenovské
coby juniorky na evropské půdě,
jelikož po prázdninách už bude hrát
pouze v kategorii žen. Jedinou vý−
jimkou bude listopadové juniorské
Mistrovství světa v Japonsku, kam
se zásluhou 3. místa v družstvech
se svými spolu hráčkami dostala.
Totéž se podařilo i juniorům, takže
naše dvanáctičlenná výprava (zatím
největší účast fanoušků) byla natě−
šena na další medailové žně, které
by mohly v soutěžích jednotlivců
přijít.
Páteční brzoranní odjezd sa ne−
obešel bez problémů (buzení nejme−
novaného člena), ale poté už valíme
ve dvou autech přes slovenský
„Žitný ostrov“ do Štúrova, kde nás
tradičně maďarské celnice pouštějí
do své země, jazykem nám Slova−
nom velice vzdáleným, spojené
s nama donedávna zejména socia−
lismem a Balatonem. Ačkoliv vy−
baveni všelijakými mapami, v Bu−
dapešti sme zakufrovali a motali sa
tam jak kača v čepici. Na mapách
totiž jednosměrky nejsú... Aspoň sa
nám podařilo vidět od Dunaja nád−
hernú budovu Parlamentu, neboť
na prohlídku města nebudeme mět
pravděpodobně kvůli nabitému sou−
těžnímu programu čas (a také že
né...).
Před polednem sme konečně na−
šli místo konání. Tím byly dvě menší
haly (jedna z nich přímo tovární)
stojící poblíž obrovského „kosmic−
kého“ centra, které zelo prázdnotou.
Mysleli sme si, že sa to koná tam,
ale zřejmě výše nájmu rozhodla.
Podobnost se Sazka arénou je čistě
náhodná...
Okamžitě sa vrháme do vyřazo−
vacích bojů a zaujímáme v hledišti
pozice u stolu č. 1, kde sa naši borci
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2004

vyskytujú nejvíc. Vyvěšujeme vlajky
a trúbíme do útoku. Střídajú sa
jednotlivé kategorie a většinou z nich
vycházíme vítězně, i když pár ztrát
sme také zaznamenali. V pro nás
nejdůležitější dvouhře juniorek si
Iveta po vyrovnaném prvním setu
lehce 4:0 poradila s Polkou, takže
odjíždíme po deváté večer na ubyto−
vání spokojeni.
Nocležištěm je nám tradičně
„parkhotel“ ve středu města, který
po chvíli nalézáme. Noc je teplá
a suchá, takže „šírák“ proběhl bez
problémů, nevadili nám ani náru−
živí tenisti honící své balony v blíz−
kém osvětleném klubu přes půl−
noc.
Dneska máme nejnašlapanější
program, začíná přituhovat. Iveta
hraje v osmifinále těžký mač s Fran−
couzkou Grundischovou disponu−
jící skvělým forhendspinem. Za
stavu 2:2 na sety získává Iveta pátý
set precizním servisem a v šestém
odvrací dvěma „prasátky“ setbol
soupeřky a v dramatické koncovce
vyhrává 4:2 na sady. Sympatická
Francouzka to obrečí, ale to ještě
netuší, že jí tuto „újmu“ zítra vy−
nahradíme skandováním jejího
křestního jména ...O tom však poz−
ději.
Naše radost totiž netrvala dlouho.
Iveta s Martinou Smištíkovou jako
první nasazený pár prohrály ve čtyř−
hře nečekaně 0:3 a musely se se sou−
těží rozloučit, což nejdříve odnáší
ohrádka a poté i blízký strom...
Naštěstí v mixu Iveta s Němcem
Baumem lehce postupují, protože
jinak chudák Germán... Naša po−
slední mužská dvouhrová naděje
hodoňák Luboš Žiga po výborném
výkonu těsně prohrává 2:4 právě
s Baumem, ačkoliv vedl 2:1. Znáte
ale Němce..
Snad to vyjde za rok...
Večer už jde o medaile. Čtvrtfi−
nálové zápase jsou často považo−
vány za nejatraktivnější a tady sa
to potvrzuje. Iveta bojuje v derby

se Slovenkou Kmotorkovou a pro−
hrává první set. Potom obrací na 2:1,
ale blonďatá soupeřka se nevzdává
a vyrovnává na 2:2. Iveta poté uplat−
ňuje své zkušenosti a po výhře v pá−
tém setu doslova vydře i šestý set,
ačkoliv v něm na začátku prohrá−
vala o 4 míčky. Máme medailu! To−
též sa jí daří i v mixu s Baumem,
když otáčejí stav 1:2 na sety a v pá−
tém si už nenechajú postup do semi−
finále vzít.
Ještě větší husarský kousek sa
povedl našemu mixu Pěnkavová −
Kleprlík, který prohrával 6:10 v roz−
hodující páté sadě, odvrátil 4 meč−
boly a první proměnil. Nádhera! Ve
dvouhře napodobuje Ivetin postup
Katka Pěnkavová vyhrávajíc po
obrovské bitvě se Španělkou Ra−
mirez 10 v rozhodujícím sedmém
setu, a to prohrávala 0:2 a 2:3!
Ale to není z naší strany všecko.
Do semifinále sa probojovali také
kadeti (starší žáci) Plaček a Schwar−
zer v mixu se svýma zahraničníma
spoluhráčkama, Tonda Schwarzer
ještě ve čtyřhře spolu s Lotyšem
Burgisem a Pěnkavová s Grun−
dischovou poté, co doslova zničily
obávané ruské obranářky. Celkem
teda osm finálových nadějí, což
je výborný výsledek, ale oproti loň−
ským devíti mírný pokles.
Kromě hráčů sa dostává do varu
aj naša povzbuzující výprava, čás−
tečně i zásluhou lahodného víno−
vého moku Pavla Vacenovského,
takže bylo veselo! Zvláště odborná
diskuse nejmenovaného člena vý−
pravy s reprezentačním trenérem
juniorek neměla chybu! Rozjařená
expedice nabrala po konzervové ve−
čeři směr kurz „parkhotel“, kde nás
ale zchladila bouřka, nedovolující
šírákové spaní. Dva členové si po−
stavili stan, ostatní v autech čekali
až přejde déšť, když se nám přímo
před očima odehrála scéna jak z akč−
ního filmu. Domorodec jedoucí na
skútru najel do silničního výmolu
plného vody a předvedl nefalšova−
ného lopeňáka přes řídítka! Na−
štěstí měl přilbu, tak sa enom posbí−
ral se zemi , něco maďarsky zamum−
lal, zchladil v kaluži urvaný výfuk
a po jedné cigaretce pokračoval dál
jako by se nechumelilo... Po této
vsuvce sa zbytek výpravy rozhou−
pal k postavení stanů a igelitů,
takže v autě nakonec přespali jen
dva členi.
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Ráno přišla na expedici studená
sprcha. Ne z nebe (už nepršalo),
ale z prvních semifinálových vý−
sledků. Iveta sehrála v mixu s Bau−
mem proti španělsko−rumunské
dvojici neuvěřitelný zápas. Odvrá−
tili 5 mečbolů, sami měli dvakrát
tuto výhodu ukončit utkání, ale
nakonec sa radovali soupeři po vý−
hře 14:12 v pátém setu. Z prohry se
snažila dostat vzápětí v semifi−
nále jednotlivců proti ruské Špa−
nělce Dvorakové. Tato materiá−
lová hráčka se ujala vedení, Iveta
otáčí na 2:1, soupeřka srovnává
a v pátém setu vede 10:7. Iveta
skvěle zabojovala, získává za stavu
12:11 setbol, dává „prasátko“, ale
soupeřka vrací a nahraný míček
končí z naší strany v síťce... Špa−
nělka přidává další dva, získává
set a v šestém se ujímá vedení 6:1.
I přes velkou Ivetinu snahu (neko−
likrát se ocitá na zemi) sa to už ne−
podaří dohnat. Sen o obhajobě ti−
tulu sa rozplynul...
Zklamání zažila také naše nej−
úspěšnější hráčka na mistrovství
Katka Pěnkavová (4 medaile), která
skvěle srovnala vedení Rusky z 0:3
na 3:3 a v sedmém setu vedla 9:7,
ale „matrjoška“ zahrála v závěru
bez chyb, a tak z finále nic nebylo.
Rovněž v mixu se jí spolu s Klepr−
líkem nepodařilo přejít přes fa−
mózního domácího Jakaba podpo−
rovaného Maďarkou s typicky
maďarským příjmením Li Bin...
A tak si Katka spravila náladu ve
čtyřhře s francouzskou „indiánkou“,
když po výborném výkonu pora−
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zili 3:1 právě Li Bin s Rumunkou
Neculovou.
Radost do výpravy vnesli kadeti.
Franta Plaček s Polkou Partyko−
vou (hrající bez ruky od lokte dolů)
nejprve neproměnili ve třetím setu
mečbol a všecko moseli zachraňovat
proti Rusům v pátém setu. Povedlo
se! A rovněž se povedla kadetská
čtyřhra v podání Tondy Schwarzera
a Lotyše Burgise, kteří přehráli
rumunskou dvojici 3:1 celkem v po−
hodě. Takže nakonec máme v odpo−
ledních finále trojí zastoupení,
i když trochu mrzí absence ve dvou−
hrách.
Obědvající expedice byla rozve−
selena následující příhodou. Mla−
dého domorodce jdoucího po rozko−
paném chodníku tak zaujal člen
(raději opět nejmenovaný) naší vý−
pravy zkoušející si právě zakoupené
kraťase, že přestal cestu sledovat
a zahučal tam jak do žumpy! Fakt
nekecám. Naštěstí sa nic nestalo
a tak vzhůru na finále! To začalo mi−
xem Franty Plačka a Polky Party−
kové proti Rusům, kteří v semifi−
nále vyřadili našeho Schwarzera
s rumunskou spoluhráčkou. Pomsta
byla sladká. Soupeřům se sice poda−
řilo srovnat na 1:1, ale jinak už na
stole kraloval skvěle se doplňující
česko−polský pár a první zlato jsme
oslavili děkovačkou jak na fotbale!
Doufáme, že brzy přijde další nej−
cennější kov, protože přicházejí na
řadu čtyřhry s naším dvojím zastou−
pením. V juniorkách hrají Katka
Pěnkavová s Francouzkou proti do−
mácím Maďarkám, a tak se jejich

zápas oproti rozpisu stěhuje na
kamerami snímaný stůl číslo 1. Na
první lehce prohraný set zareago−
valy domácí hráčky zlepšenou
hrou, vyrovnali na 1:1 a ve třetí sadě
vedly 7:1. Od tohoto stavu jako by
Katku s Carol pokropily živou vo−
dou, začaly získávat jeden míček
za druhým a nezarazila to ani pře−
stávka mezi sety, ani time soupeřek.
Konsternované Maďarky získaly
první bod až za stavu 0:8 ve čtvrtém
setu.
Na druhém „našem“ stole stál
česko−lotyšský pár proti ruské ma−
šině, která ovládla soupeření ka−
detů (v semifinále dvouhry byli tři
Rusové!). Po lehce prohraném prv−
ním setu a stavu 3:7 ve druhém sa
zdálo, že molodce nic nezastaví.
Zvláště když Lotyšovi odpískala
úzkoprsá švédská rozhodčí dvě
špatné podání. Náš pár to ale nezlo−
milo, vyrovnal na 1:1 a stejná situ−
ace se opakovala ve třetím setu.
Znovu 3:7 a znovu přes špatný Loty−
šův servis (jinak hrál skvěle!) výhra
11:9 − tady zase pískla sudí špatný
servis soupeřům... Čtvrtý set si už
hoši proti nalomeným Rusům pohlí−
dali a náhoda tomu chce, že naše
skandování: „Ještě jeden!“ platí zá−
roveň pro oba stoly s naší účastí!
Výhry sa dočká nejdřív Schwarzer
a chvilku poté aj Pěnkavová. Extáze!
Tři zlaté během hodiny! Skvělý
úspěch si vychutnáváme vyvolává−
ním jednotlivých aktérů ...
Ve finále dvouher bez naší účasti
zaujal senzační výkon maďarského
juniora Jakaba, který přivedl do
varu zaplněné domácí hlediště,
a také výhra handicapované Polky
Partykové, která dokázala otočit
nepříznivý stav 1:3 na sety proti
Rusce a vyhrát 9 v sedmém setu!
Při závěrečném „standing ovation“
sa draly slze do očí ...
Čekáme na vyhlašování vítězů
a celkem třikrát slyšíme našu
hymnu. Ještě závěrečné focení a pak
už nastupujeme zpáteční cestu na
Moravu. Myslím, že ostudu sme tady
jak my, tak hráči neudělali, a už
sa těšíme na příští rok, kdy bude
Mistrovství Evropy juniorů u nás
v Ostravě.
Je sice jasné, že tolik medailí jako
letos (3 zlaté a 7 bronzových) kvůli
odcházející „zlaté“ generaci nezís−
káme, ale na výborný pingpong
sa vyplatí jet vždycky.
Přemysl Kouřil
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Oddíl stolního tenisu
SK Baník Ratíškovice

O

Junák

ddíl slavil loni čtvrtstoletí své
existence, v roce 1978 byl zalo−
žen Zdeňkem Kratochvílou. Pod
jeho vedením se základům této za−
jímavé hry naučily v tělocvičně zá−
kladní školy, kde oddíl celou dobu fun−
guje, stovky hráčů a hráček. Začalo
se s mládeží, která se postupně zlep−
šovala a výsledky na sebe nenechaly
dlouho čekat. Mládežníci začali kon−
kurovat starým okresním pingpongo−
vým baštám jako Strážnice, Hodonín
či Dubňany a vozit domů medaile nej−
dříve z okresních, posléze i z krajských

Tábor
2004

L

etos se skautské oddíly Tuláci
& Squaw na táboře zapojily do pro−
jektu „Scout army camp“, který
má částečně nahradit zrušenou povin−
nou prezenční službu nebo−li vojnu.
V praxi to znamenalo několik změn.
Například na tábor jsme byli povo−
láni povolávacím rozkazem. Faso−
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přeborů. Nejúspěšnějšími z nich jsou
Vít Kouřil (čtvrtfinalista na mistrov−
ství ČR mladšího žactva a dvojná−
sobný účastník přeborů ČR dospělých),
Soňa Kratochvílová (čtvrtfinalistka
na mistrovství ČR ml. žactva), Pře−
mysl Kouřil (účastník přeborů ČR ml.
žactva i dospělých), dále odchovanci
hrající v současnosti za jiné oddíly −
Roman Holeček (Olympic Vídeň)
a Markéta Blahová (ČSAD Hodonín).
Hráči a hráčky postupně dorůstali
do kategorie dospělých a zvláště
u mužů se dařilo (i za pomoci „cizích“

vali jsme maskovací
trička s logem tábora
a vojenské knížky, do
kterých nám vedoucí
(nadřízení důstojníci)
zapisovali body za (ne)
pořádek ve stanu a vý−
kony ve vojenských vše−
obecných sportovních
disciplínách, za což jsme byli mj.
v průběhu tábora povyšováni. To
nebylo ale nic proti návštěvě bývalé
raketové základny v Ořechově u Brna
a jízdě na doopravdickém pásovém
vozidle BVP (bojové vozidlo pě−
choty). Nejvíce adrenalinu se nám
však vyplavilo při návštěvě lano−

posil) neustále postupovat v soutěžích
nahoru. V roce 2002 dosáhlo „A“ druž−
stvo mužů ve složení Přemysl Kouřil,
Vít Kouřil, Roman Holeček a Pavel
Nikl dosud největšího kolektivního
úspěchu, když zvítězilo v divizi a po−
stoupilo do 3. ligy. Tento fakt nemůže
zkalit ani skutečnost, že po roce
družstvo sestoupilo zpět do divize.
V současnosti má 30 členů oddílu
(z toho 12 mládežníků) k dispozici 9
stolů a velmi dobré podmínky pro svoji
činnost. Oddíl každoročně pořádá ně−
kolik okresních i krajských mládežnic−
kých turnajů a koncem roku tradiční
Vánoční turnaj o putovní hornický
kahan. Členové oddílu také jezdí v létě
na juniorská mistrovství Evropy
povzbuzovat ratíškovskou občanku
a několikanásobnou mistryni sta−
rého kontinentu Ivetu Vacenovskou.
Přemysl Kouřil

vého centra v Baldovci, kde jsme
prováděli horolezecké aktivity cca
devět metrů nad zemí.
Další zážitky už jen telegraficky:
slib nováčků z nový totem, který
udělal Palis z návštěva vojáků u nás
v táboře − „mariňácká“ rozcvička
a kurz sebeobrany z stavba cvičáku
a jeho provozování z karneval z base−
ball z Rudické propadání z táboráky
z troje roverské zkoušky z bazén
v Nové Vsi z barevná hudba − nástupy
v různých oděvech z Survival − pře−
spání mimo tábor po družstvech
z noční přepad z výpravy z casino
z akce „Shoď vlasy, nasaď frčku“.
Palis
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FIT Studio

„Celé prázdniny cvičí
Fit Studio na plné obrátky.“

Aktuality z oddílu SG
a FIT Studia

K

onec školního roku byl ve zna−
mení závodů v jóga gymnastice,
a že děvčata pozice jógy umí,
můžete posoudit ze snímku poří−
zených po závodě.
Celé prázdniny cvičí Fit Studio na
plné obrátky. Nejvíce dochází cvi−
čenky na stepaerobik, ve čtvrtek
a v pondělí na aerobik choreogra−
fie. Cvičíme však taky jógu v úterý
a či−kung ve středu. Cvičení na ba−
lónech a v bazéně začne od 1. října.
Cvičení v přírodě s přednáškami
od 17. do 24. července se staly mi−
nulostí. Počasí i příroda nám byly
nakloněny. Vědomostmi oboha−
ceny jsme přešly k praktikování.
L. Kouřilová

Koupíme stavební pozemek − kdekoliv v okrese Hodonín
pro výstavbu samostatně stojícího rodinného domu, min. 750 m2.
Veškeré informace: tel. 720 704 498, 606 796 995

Ratíškovický Zvon

Upozornění

V

zhledem k tomu, že od 1. září
2004 bude tělocvična zá−
kladní školy střežena elek−
tronickým zabezpečovacím za−
řízením, koná se v tělocvičně
v pátek 27. srpna 2004 v 18.00
hodin sraz všech vedoucích
cvičení, kde proběhne instruk−
táž o používání tohoto zaří−
zení.
ZŠ

Poradenství
a psychoterapie

N

abízím pomoc při hledání
cesty ze závislosti na dro−
gách, alkoholu a jiných ná−
vykových látkách, také diskrétní
pohovory a terapie při depre−
sích, fobiích a jiných psychických
problémech.
Kontakt:
606 143 735, Mgr. Konrádová
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Důl Tomáš, fa Baťa a. s. Ratíškovice

P

oohlédnutí za výstavkou fotogra−
fií z historie dolu Tomáš a Ba−
ťovky, která proběhla ve dnech
10.−14. května 2004 v místním kině.
Práce na výstavbě započaty po
žních r. 1933 a ukončeny v červenci
1934, kdy byl celý důl spuštěn do
plného provozu:
FOTO 1: Stavba lanovky z dolu
Tomáš na důl 1. Máj Dubňany (po
válce) − zapůjčila Bendová Jitka,
č.p. 793.
FOTO 2: Celkový pohled na důl
Tomáš − nejvyšší věž nad skipovou

foto 1

jámou (skip − výklopná nádoba),
úplně vpředu stolárny a dílny, vlevo
chladící věž elektrárny − zapůj−
čila Holečková Jiřina, č.p. 460 .
FOTO 3: Motorový osobní vlak
a důlní vlečka na dole Tomáš − za−
půjčil Škola Jaromír, č.p. 1072.
Horníci na 1. Máje ve Zlíně − úplně
vlevo asi Slezar Viluš, Kordula Cy−
ril, vzadu vlevo napravo od tyče
v klobouku Hasík Petr, před ním
ve stejnokroji Kordula Jan (Hel−
kuj), přímo před ním Kotásek Jan,
vlevo od levé tyče vpředu Šupálek

foto 2

foto 4

foto 3

foto 5

Jan, tyč nese Zich Martin, vpravo
Kotásek Hubert, Šašina Karel,
Valkovič Petr, pravou tyč nese Hoch
František − fotografie z obecní kro−
niky.
FOTO 4: Odvoz uhlí z dolu Tomáš
soukromníky − zapůjčila Bendová
Jitka, č.p. 793.
FOTO 5: Celkový pohled na Ba−
ťovku a důl Tomáš v začátcích vý−
stavby − uprostřed dílenská hala,
vlevo vzadu rodinné domky − zapůj−
čila Bendová Jitka, č.p. 793.
Irena Bařinová

