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Sběrný dvůr
Ratíškovice

měsíci červnu probíhá kolau−
dační řízení sběrného dvoru
v areálu rekultivované skládky
odpadů. Na výstavbě se významnou
měrou finančně podílela Evropská
unie z programu CBC Phare a Jiho−
moravský kraj, odbor životního pro−
středí. Celkové náklady budou činit
4 miliony Kč. Spoluúčast Obce Ratíš−
kovice se předpokládá ve výši 15 % −
−20 % z celkových nákladů stavby.
Součástí investiční akce je také
propagace a seznámení občanů
a školní mládeže s problematikou
odpadů. Pro 6. ročník základní
školy proběhl seminář školským za−
řízením pro environmentální vzdě−
lávání Lipka z Brna, kde se děti zá−
bavnou formou seznámily s tříděním

odpadů. Sedmý ročník ZŠ navštívil
třídící zařízení a skládku odpadů
firmy Ekor, která v obci odpady
sváží. Dne 18. 5. 2006 v místním kině
firma ECO – Management na veřej−
ném setkání s občany svou před−
nášku zaměřila na praktické rady
a důležité informace pro třídění od−
padu v domácnostech. Účast občanů
však byla minimální – celkem 7.
Dále firma zajistí výtisk Příručky
pro třídění odpadu v Ratíškovicích.
Tato dvacetistránková publikace
by měla podrobně seznámit občany
se systémem třídění a nakládání
s odpady v obci. Příručka bude
zdarma doručena do všech domác−
ností.
Josef Uhlík, starosta obce
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Obec

Rada obce...
Rada obce ze dne 4. 4. 2006
Rada obce:
z schválila nákup sekačky na trávu
z se seznámila s příjmy a výdaji spo−
lečnosti Baník Ratíškovice s. r. o.
za 1. čtvrtletí 2006
z se seznámila s daňovým přizná−
ním Baníku Ratíškovice s. r. o. za
rok 2005
z se seznámila se žádostí Občan−
ského sdružení Krok o pořádání
akce „Drogová prevence dětem“
z se seznámila s nezbytně nutnými
změnami rozpočtu I/2006
z se seznámila s návrhem Byto−
vého družstva Slunce Hodonín,
s návrhem bude seznámeno ZO
z souhlasí s nabídkou firmy ECO−
Management, s. r. o., na osvětovou
kampaň v rámci projektu „Sběrný
dvůr odpadů v Ratíškovicích“
z se seznámila s vyúčtováním pro−
vozu kuželny za rok 2005
z souhlasí s prodejem automobilu
Škoda Felicia – záměr bude zve−
řejněn v kabelové televizi.
Rada obce ze dne 19. 4. 2006
Rada obce:
z stanovila termín konání ZO na
3. 5. 2006
z projednala dodatek projektové do−
kumentace „Přístavba ZŠ Ratíško−
vice“
z provedla výběr stavebního do−
zoru investora pro stavbu „Pří−
stavba ZŠ Ratíškovice“
z rozhodla o prodeji automobilu
Škoda Felicia
z se seznámila se sdělením JMK,
odbor kultury a památkové péče,
o poskytnutí dotace Osvětové be−
sedě Ratíškovice
z starosta informoval o připomín−
kách drážního úřadu a vlastníka
železniční vlečky k projektu „Re−
konstrukce cyklostezek Mikro−
regionu Nový Dvůr“
z starosta informoval o dalších jed−
náních, která probíhají ve věci
vrácení nebo případného prodeje
stavebních parcel v ulici U Lesa
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z se seznámila s žádostí SK Baník
Ratíškovice o. s. a Tenisového
klubu o finanční příspěvek na vý−
stavbu druhého tenisového kurtu,
žádost projedná ZO
z se seznámila s nabídkou na zho−
tovení leteckých snímků obce
z starosta informoval o poděkování
plzeňských pořadatelů souboru
Ratiškovská Dolina za reprezen−
taci obce v Plzni.
Rada obce ze dne 2. 5. 2006
Rada obce:
z projednala jednotlivé body zase−
dání ZO
z projednala žádost o poskytnutí
příspěvků držitelům průkazu
ZTP/P na poplatek za komunální
odpad
z souhlasí s nákupem pěti hákových
kontejnerů pro potřeby sběrného
dvora
z se seznámila s architektonickou
studií regulačních zásad výstavby
RD v ul. U Jezérka
z se seznámila s vícenáklady
při montáži dvou kusů bojlerů
v DPS.
Rada obce ze dne 16. 5. 2006
Rada obce:
z schválila nákup 70 ks židlí do ka−
várny Sport

z souhlasí s vícepracemi při budo−
vání Sběrného dvora Ratíškovice
z stanovila termín konání ZO
z starosta informoval o průběhu vý−
běrového řízení na dodavatele
stavby „Přístavba ZŠ“, z 10 zá−
jemců bylo notářkou vylosováno
5, výběrové řízení proběhne
2. 6. 2006
z projednala možnost požádání
o bezúplatný převod movitého ma−
jetku bývalé Plavecké školy.
Rada obce ze dne 30. 5. 2006
Rada obce:
z starosta informoval o informa−
tivní schůzce mezi vlastníky a bu−
doucími vlastníky bytových jedno−
tek v bytovém domě 938
z se seznámila s nabídkou na zpra−
cování projektové dokumentace na
rekonstrukci místní komunikace
ul. Kolmá, Vinařská a Zlaté Písky
z se seznámila s vyhodnocením ka−
merové prohlídky kanalizace
v ulici Vinařská, kanalizace je ve
špatném technickém stavu
z projednala zapracování omezení
ukládání stavební sutě na Sběr−
ném dvoře do vyhlášky obce
z starosta informoval o průběhu
valné hromady VaK Hodonín,
a. s.
z se seznámila se stížností na odtok
vody z tenisových kurtů ve spor−
tovním areálu Baník
z se seznámila se stížností sousedů
na hluk a ohniště při provozu dět−
ského hřiště v areálu školního
dvora u drogerie
z starosta informoval o získání do−
tace na projekt autobusových za−
stávek v obci.
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Zastupitelstvo obce...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 3. 5. 2006
ZO schvaluje:
a) závěrečný účet obce Ratíškovice
za rok 2005 bez výhrad:
příjmy 36 665 515 Kč
+ financování – 2 119 962 Kč
celkem 34 545 553 Kč

výdaje 31 289 053 Kč
+ financování + 3 256 500 Kč
celkem 34 545 553 Kč
b) změnu rozpočtu č. II/2006:
příjmy zvýšeny o 1 664 200 Kč,
výdaje zvýšeny o 1 395 100 Kč
a financování příjmů sníženo
o 569 100 Kč
a financování výdajů sníženo
o 300 000 Kč
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celkové příjmy po změně: 39 057 300
+ financování + 1 685 900 Kč =
40 743 200 Kč; celkové výdaje po
změně: 38 478 200 + financování
+2 265 000 Kč = 40 743 200 Kč
c) bezúročnou investiční finanční
výpomoc ve výši 388 000 Kč orga−
nizaci Junák − svaz skautů a skau−
tek ČR, středisko 625 04, Ratíš−
kovice, doba splatnosti 1 rok
d) půjčku firmě Baník Ratíškovice
s. r. o. ve výši 120 000 Kč na ob−
novu vozového parku, úrok 2 %,
splatnost do 4 let
e) plnění rozpočtového provizoria za
období leden a únor 2006 ve výši
6 066 868 Kč, schválené výdaje dle
rozpočtového provizoria nebyly
překročeny
f) přijetí dotace z rozpočtu JMK pro
Osvětovou besedu Ratíškovice na
Ratíškovské kulturní léto ve výši
50 000 Kč za podmínek návrhu
Smlouvy o poskytnutí podpory
z rozpočtových prostředků JMK
k realizaci projektu (viz změna
rozpočtu č. II/2006)
g) dotace SK Baníku Ratíškovice na
úpravu povrchu a oplocení 2. te−
nisového kurtu v areálu Baník ve
výši 100 000 Kč (viz změna roz−
počtu č. II/2006)
podmínky: úprava bude dokon−
čena do 30. 6. 2006
kurty budou přístupné veřejnosti
za úplatu v nastaveném režimu
h) prodej obecních pozemků PK 701/
/5 a 701/6 o výměře 849 m2 firmě
T Machinery a. s. Ratíškovice, č.p.
1285, 696 02 Ratíškovice za cenu
35 Kč/m2 (29 715 Kč),
náklady řízení uhradí kupující
i) upřesnění prodeje obecních po−
zemků PK p.č. 1628/42 část, PK
p.č. 1623/66 část, PK p.č. 2080
část, PK p.č. 1628/57 část, na zá−
kladě GP č. 1290−62/2006 o vý−
měře 5 897 m2 za cenu 35 Kč/m2
(206 395 Kč) firmě Zera a. s.
j) prodloužení termínu platby na
odkoupení bytu č. 938/3, bytu
č. 938/7, bytu č. 938/4 bez navý−
šení ceny do 31. 8. 2006
k) zřízení zástavního práva k bytu
938/2 se spoluvlastnickým podí−
lem 7119/54159, p.č. 5/2 zasta−
věná plocha a nádvoří 208 m2
a p.č. 5/5 ostatní plocha 1 298 m2
k zajištění úvěru poskytnutého
manželům Petře a Pavlu Košuli−
čovým, Ratíškovice, Polní 938,
za účelem koupě uvedené nemo−
vitosti
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l) zřízení zástavního práva k bytu
č. 938/3 se spoluvlastnickým po−
dílem 2980/54159, p.č. 5/2 zasta−
věná plocha a nádvoří 208 m 2
a p.č. 5/5 ostatní plocha 1 298 m2
k zajištění úvěru poskytnutého
paní Františce Kristové panu
Janovi Pfefferovi, Ratíškovice,
ul. Polní 938, za účelem koupě
uvedené nemovitosti
m) zřízení zástavního práva k bytu
č. 938/4 se spoluvlastnickým po−
dílem 5310/54159, p.č. 5/2 zasta−
věná plocha a nádvoří 208 m 2
a p.č. 5/5 ostatní plocha 1 298 m2
k zajištění úvěru poskytnutého
paní Mgr. Renatě Hálové, Ratíš−
kovice, ul. Polní 938, za účelem
koupě uvedené nemovitosti
n) zřízení zástavního práva k bytu
č. 938/7 se spoluvlastnickým po−
dílem 5206/54159, p.č. 5/2 zasta−
věná plocha a nádvoří 208 m 2
a p.č. 5/5 ostatní plocha 1 298 m2
k zajištění úvěru poskytnutého
manželům Tučkovým, Ratíško−
vice, ul. Polní 938, za účelem
koupě uvedené nemovitosti
o) prodloužení termínu uplatnění
smluvní možnosti odstoupit od
kupní smlouvy (čl. IV. odst. 2), na
základě které Obec Ratíškovice
jako prodávající převedla sta−
vební pozemek v lokalitě U Lesa
na kupujícího pana Petra Kotáska,
Cihlářská 236, 696 02 Ratíško−
vice, do 31. 12. 2006, a to na zá−
kladě a ve smyslu dopisu ze dne
20. 4. 2006
p) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/
/2006 o místních poplatcích, se
změnami v článku 12, v odstavci
3 a v odstavci 4, dále v článku 14,
v článku 26, v článku 27 odstavci
2 ve znění dopisu, č. j. ODK−367/
/14−2006, ze dne 27. 4. 2006
q) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/
/2006 o místním poplatku za pro−
voz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využí−
vání a odstraňování komunálních
odpadů, se změnami v článku 2 od−
stavci 2, 3 a 5, v článku 3 odstavci
2, v článku 5 ve znění dopisu, č. j.
ODK−368/14−2006, ze dne 27. 4.
2006
r) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/
/2006 o obecní policii
s) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/
/2006, kterou se ruší vyhlášky
č. 2/99, č. 3/99 a č. 2/05
t) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provo−
zování vodovodu a kanalizace

v obci Ratíškovice firmou VaK
Hodonín, a. s.
ZO bere na vědomí:
a) změnu rozpočtu I/2006 schválenou
radou obce dne 4. dubna 2006:
příjmy a výdaje zvýšeny
o 434 000 Kč (účetní převody)
rozpočet obce po změně rozpočtu
č. I/2006:
celkové příjmy:
37 393 100 + financování
+ 2 255 000 = 39 648 100 Kč
celkové výdaje:
37 083 100 + financování
+ 2 565 000 = 39 648 100 Kč
b) závazné stanovisko společnosti
ZERA, a. s., k požadavku zastupi−
telstva na řešení přepravy suro−
vin a hotového výrobku biofer−
mentačního závodu Zeraganic ve
znění dopisu ředitele společnosti
ze dne 3. 4. 2006
c) vyjádření vlastníka pozemků pana
Jiřího Hříbka, Vinařská 833/25,
696 01 Rohatec k prodeji těchto
pozemků v k.ú. Ratíškovice (loka−
lita Slavín) obci Ratíškovice − po−
zemky byly prodány třetí osobě
d) podnět BD Slunce k výstavbě ma−
lometrážních družstevních bytů dle
jejich dopisu ze dne 2. 4. 2006 −
konečné stanovisko k prodeji po−
zemků pro výstavbu bytového
domu dá ZO po komunálních vol−
bách r. 2006
ZO odročuje:
a) prodej pozemků PK 318/1 – není
vyjasněn vlastník pozemku, části
PK p. č. 672/12 a části PK p.č.
2091/1, firmě TOMÁŠ group, spol.
s r. o., Ratíškovice 502
b) prodej pozemků: PK p.č. 1628/42,
1628/57, 2079/2 o celkové výměře
cca 38 600 m 2 firmě Holomáč
s. r. o. Svatobořice, Hlavní 66/29,
696 04 Svatobořice
ZO neschvaluje:
a) nákup akcií v nově vznikající ak−
ciové společnosti provozující sáz−
kový systém loterie pomocí mobil−
ních telefonů a pevných linek
b) odročení uplatnění jistiny Obcí
Ratíškovice manželům Vacenov−
ským, Ratíškovice 547, o jeden
rok (do dubna 2007) vyplývající
z kupní smlouvy č. V2805/01−706
ze dne 4. 9. 2001 na stavební po−
zemek v ul. U Lesa.
AF
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Barbora Kotásková
Dorota Miškeříková
Karin Machalová
Adam a Eva Novákovi
Šimon Luňák
Veronika Turečková

Eva Koplíková ...................................................... 80 let
Stanislav Zemánek .............................................. 80 let
Drahomíra Klimešová ........................................ 91 let
Františka Příkaská ............................................. 95 let

Z našich řad odešli...

Uzavření sňatku...
Pavel Baldrich
a Kateřina Veislíková

Volby 2006

Ilustrační fota

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, Ratíškovice, 2.−3. 6. 2006

okrsek
1

2

celkem

3

%

1

Strana zdravého rozumu

3

1

1

5

0,23

3

Balbínova poetická strana

1

1

0

2

0,09

5

Právo a Spravedlnost

3

1

1

5

0,23

6

Nezávislí

3

1

5

9

0,41

8

Koruna Česká (monarchistická strana)

0

0

2

2

0,09

9

Občanská demokratická strana

164

163

278

605

27,89

Česká strana sociálně demokratická

234

232

261

727

33,52

10
11

SNK Evropští demokraté

4

2

6

12

0,55

12

Unie svobody − Demokratická unie

6

5

0

11

0,51

14

Pravý Blok

4

2

3

9

0,41

16

Česká strana národně socialistická

1

1

2

4

0,18

17

Moravané

2

2

3

7

0,32

18

Strana zelených

20

Komunistická strana Čech a Moravy

31

32

40

103

4,75

103

132

87

322

14,85

21

Koalice pro Českou republiku

0

1

0

1

0,05

22

Národní strana

0

0

1

1

0,05

23

Folklor i Společnost

4

6

7

17

0,78

24

KDU−ČSL

111

111

90

312

14,38

25

Nezávislí demokraté

4

6

0

10

0,46

26

Strana Rovnost šancí

0

1

4

5

0,23
100,00

Součet platných hlasů:

678

700

791

2169

Počet zapsaných voličů:

1027

1048

1247

3322

Počet vydaných obálek:

680

701

796

2177

66,21

66,89

63,83

65,53

Účast ve volbách [%]:
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Marie Klimešová .................................................. 74 let
Josef Šupálek ........................................................ 72 let
Antonín Blaha ....................................................... 55 let
František Vacenovský ........................................ 72 let
Růžena Gajdíková ............................................... 86 let
Antonín Sochor .................................................... 69 let
Františka Kordulová .......................................... 97 let
Jarmila Kaderová ................................................ 51 let
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Odpady

Třídíte odpady
zbytečně?

P

ochybnosti a „zaručené“ zprávy
o významu třídění odpadu typu
„...však to ti popeláři stejně vy−
sypou na skládku...“ se objevovaly již
před léty a přetrvávají dodnes. Jaká
je skutečná situace u nás v obci a na
okrese Hodonín jsem si ověřila
u firmy EKOR, s. r. o., Kyjov, která
provádí služby v odpadovém hospo−
dářství pro Ratíškovice a dalších
46 měst a obcí našeho okresu.
Neseriozní přístup ke třídění −
i když dnes již výjimečný − některých
jiných firem, které si občas zjedno−
duší práci a odvezou vytříděný od−
pad na skládku, mě samozřejmě
netěší. Tyto informace se k lidem do−
stanou a snižuje to pak jejich zájem
o třídění odpadů. Vím dobře, že ob−
čané jsou vnímaví a sledují, s ja−
kými vozidly a kam vytříděné suro−
viny firmy vozí. Například EKOR
hodně využívá na separaci stejných
vozidel jako pro svoz popelnic – sa−
mozřejmě ne ve stejný den a po dů−
kladném vymytí vozidla. Tím vzniká
asi největší množství „zaručených“
informací o zbytečném třídění. Na−
štěstí většinu rozumných lidí to ne−
odradí.
Zatímco v roce 1995 bylo v re−
gionu jenom několik kontejnerů spo−
lečnosti EKOR na tříděný sběr a za
celý rok se vytřídilo 73 tun surovin,
v roce 2005 obsluhoval EKOR již
přes 1200 kontejnerů na tříděný sběr
a svezlo se téměř 1900 tun papíru,
plastů a skla. Sklo odebírá přímo
sklárna Vetropack Moravia Glass
v Kyjově. Vytříděné plasty a papír
sváží EKOR do své provozovny
v Žádovicích. Papír po dotřídění a sli−
sování samozřejmě končí v papír−
nách pro opětovnou výrobu papíru.
Plasty mají pro jejich různorodost
cestu k novému výrobku náročnější.
Například PET láhve musí být pro
další využití dotříděny dle barev
(čiré, modré, zelené...), slisovány
a pak teprve začíná jejich cesta ke
zpracování, která může být i hodně
dlouhá. Část PET lahví se zpraco−
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vává v SILONu Pla−
ná nad Lužnicí. Vel−
kou část čeká po
podrcení cesta až
do Číny, kde z nich
stejně jak v SILONu
vyrobí polyesterové
vlákno (na mikiny,
do spacích pytlů,
bund apod.). Z plas−
tových obalových
fólií se vyrábí pro
změnu např. pytle
na odpady nebo za−
travňovací tvárnice a z kelímků od
jogurtů či lahví od aviváží různé pro−
fily, protihlukové stěny, kabelové
žlaby apod. Z nápojových kartonů
(„krabice“ na mléko, džusy) se dají
vyrobit stavební desky (pevnější ná−
hrada sádrokartonu) nebo tzv. ztra−
cené bednění. V současnosti se i od
nás z Ratíškovic odváží spíše do pa−
píren, pro které je to přes 5−15 %
příměsi hliníku a fólie kvalitní
cenná surovina. Pěnový polystyren
se využívá po podrcení a úpravě na
výrobu porobetonu.
Na závěr bych chtěla vzkázat ob−
čanům: Třiďte dál, vaše úsilí není
zbytečné! Vytříděné suroviny se
skutečně předávají k recyklaci.
A pro některé bezohledné občany do−
dávám – do kontejnerů na tříděný
sběr vhazujte opravdu jenom su−
roviny, pro které jsou kontej−
nery určeny. Jinak ztěžujete
a znepříjemňujete i tak nároč−
nou práci zaměstnanců, kteří
ručně dotřiďují suroviny. Pro
směsný komunál máte popelnice.
Pořád nevěříte? Můžete se sami pře−
svědčit na provozovně EKOR, s. r. o.,
Kyjov v Žádovicích.
A na úplný závěr,
jak správně třídit:
Sběr skla
Do zelených a bílých nádob
můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy, tabulové sklo.

Z důvodu potřeb skláren dodr−
žujte prosím dělení na „bílé“, správ−
něji čiré sklo, a barevné sklo (zelené,
hnědé). Přes informace společnosti
EKO−KOM na nálepkách na kontej−
nerech i čiré tabulové sklo patří
z důvodu složení skloviny do zele−
ného kontejneru.
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!),
kelímky, plastové sáčky a fólie,
výrobky a obaly z plastů
(např. aviváží a šamponů, plastové
hračky), pěnový polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, linoleum, obaly
od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr nápojových kartonů
(krabice od džusů, mléka)
Odhazujte do kontejnerů
nebo pytlů na PLASTY
Další informace na:
www.ekor.cz,
www.ekokom.cz,
www.jaktridit.cz
Ing. Bc. Anna Hubáčková
ve spolupráci s firmou EKOR, s. r. o., Kyjov
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řed několika dny mi studentka
pedagogické fakulty představi−
la anketu, kterou v rámci své
studentské práce předložila veřej−
nosti. Ptala se lidí různého věku
a vzdělání na to, co si představují pod
pojmem „recyklace“. Věkové roz−
mezí se pohybovalo mezi 8−52 lety,
vzdělání dotazovaných bylo základní
a střední. Vyšla tu najevo šokující
skutečnost. Daleko fundovanější
informace poskytly děti ve věku
8 a 12 let, než dospělí. Zajímavé, že?
Obec Ratíškovice se v nedávné
době zapojila do projektu, který ji
umožnil vybudovat odpadové hospo−
dářství moderních parametrů. Pova−
žuji to za projev ekologické osvíce−
nosti a obyvatelé obce si mohou být
jisti, že si zvolili prozíravé zastu−
pitele. Podmínkou zmiňovaného pro−
jetu byl i výukový program zaměřený
na téma odpady, určený žákům zá−
kladní školy. Tohoto úkolu se zhos−
tila brněnská Lipka – školské zaří−
zení pro environmentální vzdělávání.
Její pedagogové z odloučeného pra−
coviště Rozmarýnek přijeli do Ra−
tíškovic s výukovým programem
„Špetka domácí ekologie – odpady“,
který připravili pro žáky 6. tříd. Po−

dobná spolupráce je důkazem toho,
že současné školství začíná využívat
jiné vyučovací metody, než tomu bylo
například před 15 lety.
Nejednalo se totiž o nezáživnou
přednášku, jak by si mnozí mysleli.
Děti se podílely na průběhu pro−
gramu aktivitami, které je nutily sa−
mostatně přemýšlet a propojovat
zdánlivou hru s realitou. Učily se na−
příklad rozeznávat jednotlivé druhy
materiálů, měly za úkol vytřídit ne−
bezpečný odpad vznikající nezřídka
v domácnostech, sestavovaly obaly
od nápojů podle ekologických měří−
tek, vysvětlovaly rozdíly mezi jedno−
rázovými a mnohonásobně použitel−
nými předměty sloužícími ke stejným
účelům. Vedoucí programu je vedli
k zamýšlení se nad smysluplností
nákupů, učili je vybírat výrobky
podle druhů obalů atd.
A nám nezbývá než konstatovat,
že se Ratíškovičtí za své děti stydět
opravdu nemusejí. Jejich přístup
k tématu byl nebojácný, aktivní
a přemýšlivý. Co myslíte, jak by do−
padla výše uvedená anketa ve vaší
obci?
Dana Kellnerová,
Rozmarýnek − Lipka

Ilustrační foto

Výstavba

Odpady, obce
a budoucí generace
P

Skateboardové
hřiště

V

současné době se stal mo−
derní sportovní aktivitou
skateboard. V naší obci,
i když je sportovně založená, na
tuto aktivitu nejsou prostory.
Mládež je vynalézavá a nepřed−
vídatelná ve svých skateboardo−
vých aktivitách, takže jezdí po
schodech, opěrných zídkách, ko−
munikacích a chodnících. Je je−
nom otázkou času, kdy se stane
nějaký úraz.
Problematikou skateboardo−
vých aktivit se zajímala i rada
obce, avšak vždy nastal problém
kam a za kolik. Po vyhlášení pro−
gramu Sportovní aktivity pro kaž−
dého se naskytla možnost získat
dotace. Pan Jan Příkaský, jako
místostarosta Orla jednoty Ra−
tíškovice, souhlasil s návrhem
rady obce umístit skateboardové
hřiště na orelském, a tak se mo−
hlo začít s psaním projektu, na
jehož zpracování se výrazně po−
dílely místostarostka Anna Fol−
týnová a Jana Koplíková. Projekt
byl vyhodnocen jako jeden z nej−
zajímavějších.
Velikost hřiště bude cca 578 m2,
počítá se zabudováním pěti ramp,
uspořádáním soutěží mezi dětmi
a mládeží z Ratíškovic a z okol−
ních vesnic. Jestliže bude zájem,
může se uspořádat skateboar−
dový kurz za účasti instruktora,
kde se zájemci naučí tomuto
sportu, začátečníci získají jistotu,
dovednost a větší bezpečnost.
Sportováním se mohou bavit
všechny věkové kategorie. Cel−
kové náklady na zbudování jsou
480 600 Kč, jež budou pokryty
z prostředků EU v plné výši.
Redakce Zvonu
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Malý
šampion

V

sobotu 20. května 2006 se Hon−
za Padalík, žák 5. třídy základ−
ní školy, zúčastnil na závodišti
v Dubňanech motokrosových závodů
o přeborníka Moravy, kde získal
první − zlaté místo. Vzhledem
k tomu, že ve svých 11 letech jezdí
závodně a hlavně úspěšně motokros,
položil jsem Honzovi několik zvída−
vých otázek.
Honzo, od kolika let jezdíš na
motorce?
Když mi bylo pět a půl roku, jel
jsem svůj první závod v Hruškách
v kubatuře 50 ccm na italské mo−
torce Polini a mojí první cenou byl
plyšový medvěd. Jinak podle pravi−
del se smí oficiálně jezdit od šesti let.
Teď jezdím na japonské Kawasaki
(65 ccm), která bývá nejméně poru−
chová, protože Polini se musela často
opravovat – spojka, svíčka, mění se
často pláště podle počasí (blatové,
hladké) atd.
Jak ses k tomuto sportu vůbec
dostal?
Jednou byl za mým taťkou jeho
kamarád se synem, který tyto zá−
vody zrovna jezdil, předvedl mi na
malé motorce, co všechno umí a mně
se to zalíbilo.
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Musíš mít
něco jako ři−
dičák?
To ne, ale mu−
síme si každý
rok obnovovat
licenci, která obnáší důkladnou zdra−
votní prohlídku u sportovního lé−
kaře v Brně, kde jsou různé zátěžové
testy, musí být tedy dobrá zdravotní
kondice, ale i fyzická průprava,
takže se snažím trošku posilovat.
Řízení motorky totiž představuje
velký nápor na ruky.
Kdo ti dělá servis motorky?
O motorku se stará taťka, který
je rovněž trenérem, mechanikem,
hlavním sponzorem, a mamka se
stará o jídlo, výstroj a fotodokumen−
taci. Takže mi pomáhají oba rodiče.
Co je na ježdění nejtěžšího?
Skákat ty nejdelší tzv. lavice,
což je nájezdový úsek asi 20 metrů
dlouhý, který se přejíždí skokem,
a to z důvodu ušetření času a zís−
kání náskoku. Vůbec nejtěžší je asi
samotný start, když spadne „žebřík“
a všichni závodníci se rozjedou
vpřed. To je dost nebezpečné. Ne−
dávno jsem zažil dost nepříjemný
start, když jsem se střetnul se stro−
jem vyšší kubatury, který mě srazil,
ale nasednul jsem na motorku a zá−
vod odjel. Odneslo to jen odřené ra−
meno a koleno. Na startu bývá v dané
kubatuře max. 15 závodníků, ve
vyšší je závodníků i více.
Jak se vůbec hodnotí jednot−
livé závody?
Každý závod se skládá ze dvou
částí: dvě dopolední seznamovací
rozjížďky (seznámení se s terénem
a průběhem trati), odpoledne se je−
dou dva závody na pořadí. Jedno−
tlivý závod trvá max. 15 minut.
Kde všude jezdíte?
V Česku jezdíme na závodištích
v Dubňanech, Karlíně, Kroměříži,
Trnávce, Litovli, Trutnově, Kramo−
líně, na Slovensku například
v Šaštínské Stráži, Žilině, Šenkvi−
cích, Hlohovci a Lehnici, ale byl jsem

i na mistrovství v Maďarsku, kde se
jezdí na známém okruhu Hungaro−
ring. Jinak tréninky mívám dvakrát
týdně v Dubňanech, v Karlíně tak
jednou za měsíc. Začíná se jezdit
v polovině dubna a končíme koncem
října. Závodí se téměř každý víkend.
A co úrazy?
Dosud nejhorší úraz jsem utrpěl
minulou sezónu (2005) na Slovensku,
když jsem si zlomil kotník. Při jízdě
jsem totiž zavadil botou o zem a přes
stupačku jsem si kotník vyvrátil, no
a byla z toho dost nepříjemná zlo−
menina.
Jaké jsou vůbec typy soutěží
a kategorie v motokrosu?
Jezdí se například Morava – ce−
lorepublikový seriál, Malokarapat−
ský pohár – na Slovensku, Evropa
– evropský pohár (ten se jezdí tři ví−
kendy po sobě) nebo Mezinárodní
mistrovství mládeže v motokrose.
Jednotlivé kategorie jsou: 6−8 let
(50 ccm), 9−12 let (65 ccm), 13−15 let
(85 ccm) a od 15 let (125 ccm).
Máš nějaký svůj vzor?
Určitě Petra Bartoše, který jezdí
superkros (velké skoky) a freestyle
(s prvky akrobacie) a Filipa Neu−
gebauera, který taky jezdí super−
kros.
Vzpomeneš si na nějaký zají−
mavý zážitek?
Při jednom závodě v Karlíně mne
musel kamarád dotlačit s motor−
kou asi 30 metrů do cíle vzhledem
k velmi špatnému počasí a velké slí−
novici na trati. I když jsem došel po
svých, bylo mi to uznáno. Jinak za
svůj největší zážitek považuji pře−
skok 15 metrové lavice v Dubňa−
nech.
S Honzou Padalíkem a jeho maminkou
rozmlouval Josef Hanák
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S fotbalem
a písničkou

V

souvislosti se vzpomínkami na
úspěchy ratíškovického fotbalu
není možné nevzpomenout na
klíčovou osobnost našeho doroste−
neckého fotbalového přebornického
mužstva z roku 1955 Františka
„Fajzu“ Kordulu (3. 6. 1938). Se−
tkání s ním se nepozorovaně pro−
táhlo přes půlnoc, pořád bylo o čem
vykládat a co si prohlédat (o své fot−
balové kariéře si vede pečlivé zá−
pisky). Přinášíme vám to podstatné
z jeho zajímavého vyprávění.
Mohl byste nám přiblížit Vaše
dětství?
Bylo velmi tvrdé. Pocházím ze
šesti sourozenců, z nichž tři (Anež−
ka, Růženka a Bohuš) zemřeli v dět−
ském věku. Maminka Josefa, která
byla v domácnosti, přivedla na svět
ještě mého staršího bratra Zdenka
a mladší sestru Marii. Otec Josef byl
sice sportovně nadán (zakládal fot−
balovou Rudou Hvězdu a hrál na
pravém křídle), ale podlehl démonu
alkoholu, tudíž to měla maminka
s námi velmi těžké. K těm pozitiv−
ním zážitkům patří zejména chvíle
s písničkou, která mě provázela už
od „cecka“ − doma se zpívalo často
při různých příležitostech. Z války
si pamatuju naše ukrývání při bom−
bardování Hodonína na dole Theo−
dor − jídlo se ohřívalo na karbidkách.
Jak jste se učil?
Řekl bych dobrý průměr. Byl jsem
spíše humanitně zaměřen (dějepis,
zeměpis), s chováním jsem problémy
neměl. Základku jsem ukončil de−
vítkou se závěrečnými zkouškami
v roce 1953 a nastoupil jsem na naf−
tařské učiliště do Hodonína.
Sportoval jste od mala?
Ano, tenkrát to bylo přirozené,
nebylo moc dalších lákadel, jako je
teď. U nás „Na Řádkách“ jsme ko−
pali pořád, hráli jsme mite (hlavič−
kovanou) s Tomanama a dalšíma
klukama. Fotbal se hrál na různých
pláccích − na „Jamách“ či za „Včelí−
nem“. V zimě jsme chodili bruslit na

strana 8

„Včelínek“. Spor−
toval jsem vše−
stranně − běhal
jsem „dukeláky“
a později na uči−
lišti mě přemlou−
vali k atletům.
S oblibou jsem há−
zel diskem a oště−
pem.
Nakonec zví−
tězil fotbal...
Žákovská muž−
stva ještě neexis−
tovala, proto jsme
s „Vacou“ nastu−
povali už od tři−
nácti za dorost.
Hráli jsme „na−
černo“ − já na prů−
Léta 1957−59 v dresu
ligové Dukly Praha
kazku Miše To−
mana. Na starost
si nás pak vzal trenér Petr „Plach− Nejdříve ve skladu, posléze na
ta“ Vacenovský a s pomocí vedou− dílně.
A teď ta Dukla...
cího mužstva Petra Vybírala nás do−
Můj nástup do Dukly se na pod−
vedl až k onomu titulu přeborníka
ČR v roce 1955. Z 24 zápasů jsme zim 1957 kvůli zranění o něco opoz−
21 vyhráli a 3x remizovali. V sy− dil. První sezónu jsem hrával za ju−
stému 2−3−5 jsem hrál pravou spojku niorku Dukly, s níž jsme vyhráli
s číslem 8, vstřelil jsem v tom roce v Táboře přeborníka armády. Od
jara 1958 jsem se dostal do „A“ týmu
35 gólů.
Jak Vaše fotbalová kariéra po− Dukly, plného velkých hvězd na−
šeho fotbalu. První ligový zápas jsem
kračovala?
Od začátku roku 1956 jsem už odehrál v Pardubicích, první ligový
hrával za dospělé Baníku, ale ještě gól jsem dal v zápase proti RH Bra−
jsem reprezentoval v dorostenecké tislava (2:2). Celkem jsem dal pra−
kategorii ČSR. Hráli jsme meziná− vačkou a hlavou 7 ligových gólů
rodní turnaj v Praze, dále v Maďar− a stali jsem se s mužstvem mistry
sku a NDR, celkem jsem dal 5 gólů. ligy 1957−58.
A co zahraniční starty?
Taktéž jsem reprezentoval kraj Got−
S Duklou se pojí můj největší fot−
twaldov (11 gólů) a ÚV DSO. Byl za
mnou trenér Vejvoda a chtěl mne do balový zážitek. Zúčastnil jsem se
Vítkovic. Čekala mne však ZVS zájezdu do Ameriky. Odlétali jsme
na Vánoce 1958 a po trase Praha –
v Dukle Praha.
Ale ještě předtím jste nastou− Frankfurt – Curych – Lisabon – Kap−
verdy – Caracas jsme přistáli v Kos−
pil do zaměstnání.
Ano, zakončil jsem učiliště výuč− tarice, kde jsme skončili na turnaji
ním listem s výtečným prospěchem druzí. Vrcholem zájezdu byl turnaj
a nastoupil jsem na vrtnou sou− v Mexiko City, kde jsme se utkali
pravu na tři směny. Od začátku v památném zápase s Pelého Santo−
roku 1956 jsem pracoval na Pomoc− sem a vyhráli jsme 4:3. Sice jsem se
ných provozech na jednu směnu. v tom zápase zranil, ale vzpomínám
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006

na to rád, protože porazit Pelého
mužstvo se nepodaří každý den.
V zápase s Leonem jsem zvyšoval na
konečných 2:0. Celkem jsem dal na
zájezdu 4 branky. A perlička na zá−
věr. Na zpáteční cestě jsme měli
mezipřistání v Montrealu, kde bylo
−25 °C (při odletu v Mexiku bylo plus
25 °C), takže jsme si museli obléct
i dresy, abychom nezmrzli.
Poté Vám skončila ZVS...
Na tři volná místa v týmu Dukly
byli čtyři kandidáti, bohužel mě zů−
stal Černý Petr, což jsem i oplakal.
Měl jsem sice několik nabídek z ligy
(Kladno, Košice, Spartak Sokolovo −
tehdejší název Sparty, RH Brno), ale
Baník mě nechtěl pustit, tak jsem se
vrátil do Ratíškovic. Podařilo se nám
postoupit ze župního přeboru do di−
vize a dvakrát do II. ligy, kterou jsme
hráli v letech 1961−62 a 1963−64.
Hrál jsem stále v útoku, nebyl jsem
žádný velký technik, spíše takový
tank do vápna. Kromě střílení gólů
jsem se snažil být prospěšný muž−
stvu i po stránce udržování kolek−
tivu, byl jsem „partyjní“ typ.
Proč jste potom odešel hrát
do Dubňan?
V Raťkách jsem hrál až do roku
1968, kdy jsem už začínal dělat
v župním přeboru asistenta trenéra.
V klubu jsem byl už dlouho, potře−
boval jsem nějakou změnu a tou byl
přestup a nová motivace jinde.
V Dubňanech se hned postoupilo do
župního přeboru, k čemuž jsem při−
spěl 25 góly. Hrál jsem aktivně do
roku 1974, kdy jsem přebral mužstvo
jako trenér. Působil jsem v této
funkci další čtyři sezóny.
Jak Vaše trenérská kariéra po−
kračovala?
V roce 1978 jsem se vrátil do Ra−
tíškovic a vedl jsem mužstvo 8 let
v krajském přeboru. Nejraději vzpo−
mínám na sezóny 1981−83, kdy jsme
hráli na špici tabulky, ale nakonec
se nám postoupit nepodařilo. Slabou
náplastí bylo, že jsem byl vyhlášen
nejlepším trenérem okresu Hodonín.
Poté následovala další trenérská
působení. Nejdříve v Sigmě Hodonín,
pak v Kyjově, ve Vracově (2x jsme
postoupili), v Bukovanech (1x po−
stup) a v Miloticích. Když už jsem si
myslel, že si budu užívat fotbalo−
vého důchodu, tak přišli funkcio−
náři ze Svatobořic a přemluvili mě
k dalšímu trénování. Zatím se nám
daří, hrajeme o postup do okresního
přeboru.
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Mexiko, únor 1959, při návratu
ze Sluneční pyramidy

Kteří byli Vaši oblíbení spolu−
hráči?
Samozřejmě Vaca, Pavel Kouba
(s ním jsem narukoval) a Masopust.
Srdeční záležitostí pro mě zůstanou
také zájezdy do Vsetína, kde jsme si
vždy dobře zahráli i zazpívali.
Vraťme se ještě k Vašemu po−
volání, protože fotbalem jste se
asi neživil...
To ne, vždyť za postup do II. ligy
jsme dostali vlněné ponožky a hráli
jsme bez odměn. Většinu pracov−
ního života jsem strávil na „céčku“
jako mechanik těžby úseku. Nastou−
pil jsem tam v roce 1960 a vydržel
až do důchodu v roce 1991. V roce
1967 jsem maturitou zakončil stu−
dium večerní strojní průmyslovky
v Hodoníně.
Můžete nám přiblížit Vaši ro−
dinu?
Oženil jsem se v roce 1964 a s mojí
manželkou Marií (roz. Křikavová)
jsme bydleli od té doby v Hodoníně.
V roce 1969 se nám narodila dcera
Radka, která nyní profesionálně
zpívá s kapelou po Evropě (např.
v Německu a na Mallorce). Má
krásný altový hlas. V roce 1988 bo−
hužel Marie zemřela. Myslel jsem,
že se už neožením, ale poznal jsem
hodnou paní Alenu a od roku 1991
jsem podruhé spokojeně ženatý. Byd−
líme v Dubňanech.

Jaké máte kromě fotbalu ko−
níčky?
Především je to zpívání slováckých
pěsniček, často jsme si s Marií spo−
lečně zanotovali. Už léta zpívám
v dubňanském mužském pěveckém
sboru, dokonce jsem začal různé pís−
ničky upravovat a sám i skládat nové.
Miluju také dobré vínko a k němu
příjemné posezení. Ze sportovních
aktivit je to lyžování, kuželky, tenis,
pěší i cykloturistika s Alenou. Mi−
luju také své vnuky.
Nemůžeme se nezeptat na pů−
vod Vašich přezdívek...
„Fajza“ je po ruském útočníkovi
Fajzulinovi − zřejmě pro tu moji za−
rputilost a „Bedřa“ je po slavném
Bedřichu Smetanovi − když mu tak
trochu fušuju do řemesla...
Můžete nám na závěr pově−
dět svá oblíbená kréda či pří−
sloví?
Co děláš, dělej pořádně, měj rád
rodinu, dědinu a vlast. Humor je sůl
země a čím víc si prosolen, tím víc
zůstáváš čerstvý.
Díky za rozhovor.
Přemysl Kouřil
a Marta Kordulová

P.S.: Byl to nádherný večer a nic
nemůže lépe charakterizovat tohoto
vitálního šohaje než jím pronesené
poslední dvě věty...
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V

Zvon 1923

srpnu roku 1947 se do Ratíš−
kovic přistěhoval cizí kluk –
jeho kamarádi a fotbalisti ho
dnes znají pod přezdívkou Píďa, já
ho oslovuji „pane Bílský“. Tenkrát si
s sebou přivezl kromě klukovských
věcí také knížku, kterou dostal na
památku od své babičky – svázané
ročníky starého časopisu z let 1922/
/23. V Ratíškovicích jej možná nikdo
nezná, ale jeho název skloňujeme
každé dva měsíce a v obchodě se
ptáme: „Máte už ZVON?“
Malému Ivanovi totiž babička dala
časopis Zvon – ten původní, který
začal vycházet už za Rakouska−
Uherska roku 1900, a na jeho vytvá−
ření se podíleli mnozí z velikánů
české literatury, jejichž jména
známe ze školních lavic.
Jeho zakladatelé, významní čeští
obrozenečtí spisovatelé, jej pojmeno−
vali Zvon možná právě z těch dů−
vodů, kvůli kterým získal svůj ná−
zev také Zvon ratíškovický. Lidé jej
slyší do velké dálky a prostřednic−
tvím svého hlasu přináší aktuální
a věrohodné informace.
Až do začátku roku 1913 byl hlav−
ním redaktorem Matěj Anastazia
Šimáček, po něm tento post převzal
jeden z největších českých spisova−
telů – Alois Jirásek a spolu s ním
v redakční radě zasedali K. V. Rais,
Fr. S. Procházka a profesor Karlovy
university Josef Thomayer. V podti−
tulu je uvedeno, že se jedná o „týde−
ník beletristický a literární“. Své
verše v něm zveřejňovali například
Antonín Sova a Eliška Krásnohor−
ská, posmrtně zde byly vytištěny
básně Jaroslava Vrchlického.
Z krásné prózy stojí za zmínku Jin−
dřich Šimon Baar, Adolf Wenig, Ig−
nát Hermann, Jaroslav Kvapil nebo
Gabriela Preisová. Podle dochované
korespondence v roce 1904 slibuje re−
dakce, že „Zikmund Winter podle ji−
ných prací koná pro Zvon přípravy
k historickému obrazu z doby bělo−
horské, jehož děj se kupiti bude ko−
lem osoby znamenitého básníka
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Kampána, pro−
fesora hynoucí
university praž−
ské...“
Tištěny byly
i tzv. feuille−
tony – dnešní fejetony, a protože ča−
sopis seznamoval své čtenáře se sou−
dobým kulturním děním, objevují
se i kritiky divadelních představení
a premiér ve všech pražských diva−
dlech. Proto se tu například do−
čteme, že 30. listopadu 1923 při pre−
miéře Janáčkovy Káti Kabanové
„sl. Šlechtová vystihla lehkovážnost
Varvařinu, je však na dívčí zjev, ja−
kého je tu potřebí, příliš robustní,
jako bohužel dnes většina našich zpě−
vaček“.
V ročníku 1923 v rubrice Z hudeb−
ních událostí je také uvedeno, že
„premiéra hudební pohádky Lu−
cerna rozvířila stojaté vody naší zpě−
voherní tvorby ... pro obtíže vnitřní
(souvisící s obsazením) nezakotvilo
dosud tak pevně v repertoiru, jak jeho
cena zasluhuje.“ Protože já osobně
velmi ráda čtu klasika naší litera−
tury Karla Čapka, velmi zajímavou
se pro mne stala zpráva z listopadu
1922, kdy „po prvé v Městském di−
vadle Král. Vinohrad byla uvedena
komedie o třech dějstvích s promě−
nou ... Věc Makropulos ... Autor pře−
střelil v humoru sem tam vtipem pro
galerii. Dům byl nabit, potlesku míra
natlačena, květiny ovšem neschá−
zely, autor byl vyvolán atd...“
Byly tu také „články poučné“,
které čtenáře seznamovaly se sou−
časnou českou literární a divadelní
tvorbou a jsou tu zveřejňovány také
zprávy o kulturním dění v zahra−
ničí. Autoři ročníku 1923 se nijak
netají svým nacionalismem a výraz−
ným nesouhlasem s děním v soudo−
bém Rusku. Např. „státní ústav pro
divadelní umění sovětského Ruska
s dovolením lidového komisariátu
osvěty vypravil ... Shakespearovu
tragedii Hamlet ve zbrusu novém
vypracování. ... V tomto sovětském

zpracování Hamlet není dánským
princem, nýbrž komunistickým vůd−
cem, vedoucím zápas proti buržo−
azii a kapitalismu. Za tím účelem
jsou do textu vloženy některé zcela
nové monology ... na učení Karla
Marxe. Ruským komunistům napro−
sto je cizí zásada o nedotknutelnosti
majetku – každého jiného, kdo není
zrovna z nich.“
Kritizovány tu nejsou jen ostatní
národy, ale také typické české vlast−
nosti, které můžeme vidět i v dnešní
době. Např. v Polsku byla v té době
uvedena divadelní hra, která byla
namířena proti Polsku a obecenstvo
ztropilo skandál, protože „neuznalo
za vhodné kálet si do vlastního hníz−
da“. Nejmenovaný český kritik, po−
depsaný značku Bivoj, zprávu ko−
mentoval těmito slovy: „To my jsme
jiní chlapíci ... volnosti slova a ná−
zoru rozumíme tak liberálně, že lze
u nás už zesměšnit a poplivat všecko
... neboť jsme národ holubičí, který
si dá líbit všecko...“. V dané době také
začala na trh pronikat pornografie –
„vskutku jedovatý plod chorobné
literatury, jež působí na pohlavní
složku nedospělého a proto nezkuše−
ného člověka“. Stejně jako dnes
„je známo, že veřejné bouření proti
pornografii málo pomáhá – zpravi−
dla slouží jako další reklama, do−
konce vítaná tomu, kdo pornografii
obchodně pěstuje. Tím spíš měly by
ji ex offo stopovat a bezohledně stí−
hat povolané orgány policejní...“.
V těchto letech se také začíná roz−
víjet filmová tvorba. Protože i ten−
krát nebyly peníze na kvalitní české
snímky, časopis Zvon upozornil
na „odvážnosti filmových režisérů,
kteří se s podivuhodnou nešetrností
zmocňují jedinečných děl literárních,
aby v banálním přepracování, s opo−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006
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minutím vnitřní hloubky a ideového
jádra práce promítali je na plátno...
V nejnovější době dožili jsme se sva−
tokrádežného činu, jenž v českém
filmu nemá sobě rovna: zfilmování
Smetanovy „Prodané nevěsty“ Atro−
pos − filmem, premiéry vynikající
leda barnumskou reklamou, která
hlásala novou epochu v dějinách fil−
mového umění.“
Byly také publikovány archivní
zajímavosti o historii tisku u nás.
Např. první periodikum u nás počal
vydávat císař Rudolf II. za turecké
války roku 1596 „patrně prý pro
lepší vykonávaní vládního dohledu,
aby se noviny, tj. zprávy o jednotli−
vých válečných událostech nevydá−
valy jako dosud porůznu u několika
třeba knihtiskařů současně, nýbrž
aby se noviny pořádně spolu každý
měsíc imprimovaly“. Zajímavá je
také první nabídka k sňatku v praž−
ských novinách, tedy jakýsi se−
znamovací inzerát, který objevili
redaktoři Zvonu v německých Schön−
feldových Poštovských novinách ze
dne 8. března 1794. V něm „muž
okolo čtyřicítky, od tří měsíců vdo−
vec, prostřední, dobře urostlé po−
stavy bez nejmenší tělesné vady, otec

dvou dítek, hocha a dívky ve stáří
12 a 10 let, jež jsou dobře vycho−
vané...“ hledá dívku, která „...musí
býti stále dobrou hospodyní a ušlech−
tilou ženou ... nikoli toužící příliš po
módě nebo po mnoha společnostech
... musí míti prostřední, dobře urost−
lou postavu, krásně vytvořené tělo,
bílou pleť, bez každé tělesné vady,
býti po neštovicích, jež nezanechaly
příliš mnoho stop po sobě...“ Na konci
je inzerát (mající 44 řádků – každý
o 43 písmenech!) ukončen ujištěním,
„... že bude svatě mlčenlivost veškerá
zachována ... prohlašuje co nej−
slavněji, že jakékoli zneužití této
velmi vážné nabídky je zcela vylou−
čeno.“
V rubrice Týden upozorňovali
autoři na kulturní dění u nás a ve
světě. Podle uvedené statistiky se
v roce 1920 ocitlo Československo
v literární produkci na pátém místě
v Evropě – mimo jiné bylo vytištěno
1280 děl beletristických, 203 titulů
pro mládež a 108 titulů učebnic.
Roku 1921 už bylo vydáno 4919 pu−
blikací a „roku 1922 vycházelo v Če−
chách 50 deníků, 322 týdeníků
a 1116 čtrnáctideníků a měsíčníků.
Z celkového počtu připadá na soci−

Bojovníci, lovci
nebo obránci?

ální demokraty 73 časopisy, po nich
následují národní sociálové 58, ná−
rodní demokrati 5, komunisté 3, ag−
rárníci 3, klerikálové 30, živnostníci
4, pokrokoví socialisté 2, literární
týdeníky vycházely 2. Německé poli−
tické strany vydávají celkem 26 ča−
sopisů. Odborných listů vychází 982,
volnomyšlenkářských 6, bez politic−
kého zaměření (většinou místních)
179.“ Cena českých časopisů není
uvedena, ale v tom samém čísle však
neopomněli dodat, že „podle nových
zpráv ze Sovětského Ruska byla cena
jediného čísla některých komunistic−
kých žurnálů (nezřídka ne více než
dvoustránkových) zvýšena na jeden
milion rublů. Blahobyt „proletář−
ského“ ráje se stupňuje.“
21. června 1923, v předvolebním
období, byl na konci této rubriky
krátký verš, aktuální i v součas−
nosti. Má jednoduchý název –
Volby:
„Na nebi se dějí divná znamení,
bude lání, klání, zubů skřípění,
neboť povýšená mravní obroda
velí v kytky sbírat výkvět národa.“
Panu Ivanu Bílskému
za laskavé zapůjčení Zvonu děkuje
Irena Bařinová

a on měl ve své knihovně i spis La−
dislava Hosáka a Rudolfa Šrámka
„Místní jména na Moravě a ve Slez−
sku“, ve které se u názvu Ratíško−
vice (obec vzdálená asi 8 km ssv. od
Hodonína) uvádí u první zmínky le−
topočet 1131 a psalo se tam tehdy o
Ratisckouicich. Tento záznam je
v knize Codex Diplomaticus Et Epi−

V

roce 1966, kdy byla zahájena
výstavba vinných sklepů v Ra−
tíškovicích na Slavíně, se zjiš−
ťovaly nejstarší písemné zmínky
o naší obci. I když, po pravdě ře−
čeno, po nich pátral i první kronikář
pan učitel Mikl již v roce 1924, kdy
začal psát obecní kroniku.
A právě v polovině šedesátých let,
díky bádání pana Františka Bařiny,
se poprvé objevuje „Katovská lis−
tina“ z roku 1613, na níž je pečeť se
znakem tří žaludů, která se stala
podkladem pro nynější obecní znak,
a o níž se předpokládalo, že je tou
nejstarší dochovanou písemnou
zmínkou
V polovině osmdesátých let jsem
s tehdejším duchovním správcem
Josefem Veselým diskutoval o obci
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006
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stolaris Regni Bohemia I. Je to tzv.
listina markraběte moravského Jin−
dřicha Zdíka, jedná se vlastně o sou−
pis jeho majetku.
Z roku 1412 existuje další záznam
a píšeme se Ratyskowicz. O osadě se
píše též v roce 1437 a jsme dokumen−
továni jako villa (osada) Ratyssko−
vicze, ovšem o devět let později − roku
1446 − je zmínka o villam Raticzko−
vicz − to jsme již obec a všechny tyto
záznamy jsou ze Zemských desek
kraje Olomouckého.
Koncem XVI. století v roce 1595
se píšeme Ves Ratisskovicze v Zem−
ských deskách kraje Brněnského.
Na „katovské listině“ a pečeti z roku

1613 jsme Wes Ratisskowicze
a obecní pečeť z roku 1708 má nápis
Peczet Ratiškowska. Teprve za
I. světové války v roce 1915 je zmínka
o Ratíškovicích, názvu, jak jej
známe a dodnes používáme − mimo−
chodem do roku 1915 se píšeme
s krátkými a měkkými „i“.
O původu místního jména autoři
píší, že staré slovo rat(i) znamená
bojovat. To znamená, že Ratišek
je bojovník. A mnoho znalců uvádí,
že koncovka −ice vyjadřuje přísluš−
nost k vůdci či majiteli, takže Ra−
tíškovice mohli být ves „Lidí Ra−
tíškových“ − bojových, možná že
bojovníků.

Kdysi před třiceti lety jsme
o vzniku jména diskutovali s Pepi−
kem Vacenovským, který se také
o původ jména zajímal. Ten vzpo−
mněl, že jeden pražský jazykozpytec
připouštěl i výklad slova ratiště,
které znamená rozštípnutou nebo
rozdvojenou větev na chytání hadů,
takže jsme možná v dobách, kdy
v okolí nebyl les ale písek (Morav−
ská Sahara), byli vesnicí lovců hadů.
Před čtyřmi lety jsme měli rodinný
zájezd do okolí Mikulova a v muzeu
v Dolních Věstonicích na mě čekalo
překvapení, protože lovec, který tam
byl zobrazen a detailně popsán, sví−
ral v ruce násadu kopí − ratiště!

Setkání

Vašek Koplík

C

S Esperantem
za hlaváčkem

hci tímto poděkovat ratíškovic−
ké učitelce Mgr. Janě Melichár−
kové za práci a starosti, které
měla s organizováním letošního se−
tkání esperantistů a příznivců Espe−
ranta, kteří se v Ratíškovicích opět
sešli na „Pochodu za hlaváčkem“.
Příští rok nás čeká jubilejní XV. roč−
ník.
Letos s námi musela mít hodně
starostí, protože se nás sjelo více
než padesát, nejen ze
všech koutů republi−
ky, ale i ze zahraničí,
a už poněkolikáté také
z Francie. Byli tu zá−
stupci všech generací
– ti nejmladší jsou
žáky její třídy, ty nej−
starší zastupovala
paní učitelka Novot−
ná, která přijela mik−
robusem se spous−
tou dětí i dospělých
z České Třebové.
Pochod byl třídenní
akcí. V pátek turnaj
ve vracovské kuželně
– tři nejlepší ze všech
kategorií se mohou
pochlubit krásnými
medailemi, které
z marcipánu vymo−
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delovala Anička Vyšinková. V sobotu
ráno jsme vyšli z Vracova, navštívili
milotický zámek a přes nádherně
rozkvetlé Horky přišli do naší
školy. Tam proběhl pro všechny
„kurz výroby marcipánových figu−
rek“ – musím říct, že i dospělí si
umí krásně hrát. Den byl zakončen
posezením ve vracovském sklepě.
Milenka Buřinská s sebou přivezla
kytaru a jako obvykle byla velká

poptávka po jejím vynikajícím gu−
láši.
V neděli ráno pro nás měly ratíš−
kovické děti přichystány písničky,
básničky a pohádky – všechno samo−
zřejmě v Esperantu. Se svými espe−
rantskými kamarády se nemusely
loučit nadlouho, protože poslední
květnový týden jely už poněkolikáté
na „výměnný“ víkendový pobyt do
České Třebové.
I když byla letos dlouhá zima
a všichni asi sledovali teploměr s oba−
vami, jestli hlaváček včas vykvete,
počasí nám po všechny dny přálo a slu−
níčko jsme vůbec nemuseli pobízet.
Pro tio mi tre dankas al nia esperanta
instruistino por belaj adonidaj tagoj.
(Proto velmi děkuji naší učitelce espe−
ranta za krásné dny s hlaváčkem.)
Irena Bařinová
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zájezdu byli našimi partnery sr−
dečně přijati a jejich účast v průvodu
obcí a jednotlivá vystoupení v hlav−
ním programu slávností se setkala
s příznivým ohlasem diváků.

Nový Dvůr
informuje

O

d 9. do 23. dubna 2006 se ve
výstavním prostoru mikrore−
gionu na staré poště v Miloti−
cích uskutečnila Výstava obrazů
a kreseb MUDr. Aloise Šafránka. Slav−
nostní zahájení výstavy proběhlo
vernisáží v neděli 9. dubna za účasti
význačných hostí. Na výstavě byly vi−
dět různé techniky, které pan doktor
používá ke své práci. Kromě kresby
tužkou, perem, uhlem, rudkou, sépií
byl na výstavě vidět linoryt, dřevoryt
nebo technika suchou jehlou.

27. května 2006 se uskutečnil au−
tobusový zájezd do Brezolup na Sláv−
nosti mikroregionu Bánovecko, kde
náš Mikroregion Nový Dvůr prezen−
tovaly soubory dětí ze Skoronic
a Vlkoše, ženský pěvecký sbor Robky
ze Séčky z Ratíškovic a mužský pě−
vecký sbor z Vacenovic. Účastníci

V průběhu měsíce června se rea−
lizuje projekt mikroregionu Mu−
zeum ve vagonu na Baťově želez−
niční vlečce v Ratíškovicích. Tento
projekt uspěl v LEADERU + pro−
gramu Rozvoje venkova u Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Muzeum bude slavnostně otevřeno
30. června a zároveň bude tímto
aktem zahájena turistická sezona
v muzeu a na šlapací drezíně.
Jaroslava Kundratová
Oprava vagónů

5. května 2006 se uskutečnil zá−
jezd vinařů mikroregionu na 39. roč−
ník Valtických vinných trhů, který
je celostátní přehlídkou vín z České
republiky s mezinárodní účastí vi−
nařů z vyspělých vinařských zemí.
Akce probíhá v historických prosto−
rách valtického zámku, které umoc−
ňují příjemnou atmosféru vinných
trhů. V průběhu odpoledne byla mož−
nost i prohlídky zámku, kterou vyu−
žily převážně účastnice zájezdu.
Skvěle reprezentoval náš mikrore−
gion Tomáš Krist z Milotic, který se
v prestižní soutěži umístil na před−
ních místech. Zvláště pak vína Tra−
mín červený − výběr z hroznů ročník
2004 a Palava − výběr z bobulí ročník
2005, která obsadila první místa.
Brezolupy 2006 (SK)

Výstava A. Šafránka
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Zajímavosti

Zeměměřičství v okolí obce
minulost a současnost

P

řed třemi lety jsem v Ratíško−
vickém Zvonu č.4/2003 psal
o některých zeměpisných pozo−
ruhodnostech obce a okolí. Skuteč−
nost, že se někteří občané dosud
zajímají o bližší (detailnější) infor−
mace, mne přiměla k sepsání něko−
lika dalších technických zajímavostí
z oblasti zeměměřičství, zvláště z his−
torie měření Nákla.
Výběr vhodných lokalit pro bu−
dování tzv. „Trigonometrické sítě
I. řádu“, která byla základem pro
veškeré zeměměřičské práce a ma−
pování stabilního katastru na nyněj−
ším území ČR i na celém území bý−
valé rakousko−uherské monarchie,
měl dlouhou historii. Mnoho bodů
této sítě bylo vybráno již v letech
1821−1840, mezi zvolené body patřil
již tehdy i vrchol Náklo. Na historic−
kých měřičských mapách – tzv. fun−
damentálních listech, které jsou
uloženy v Ústředním archívu země−
měřičství a katastru v Praze, na−
jdeme například informaci, že trigo−
nometrický bod (TB) Náklo, stejně
jako Čertoprd u Vacenovic, poslou−
žil nejdříve jako bod tzv. grafické
triangulace: „na papír napnutý na
desce měřičského stolu se sestrojila
v měřítku 1:14 400 čtvereční míle
a v ní se ze souřadnic zobrazily tri−
gonometrické body velké a malé sítě,
což je proces postupného zahušťo−
vání od velkého do malého“.
Na Moravě byla první souvislá tri−
gonometrická síť vybudována a do−
plněna v letech 1821−1829, přičemž
strany trojúhelníků této sítě měly
průměrnou délku 30 km. Mnoho
z těchto bodů, které byly původně vy−
mezeny (signalizovány) dřevěnými
kůly, posloužilo při budování II. vo−
jenské triangulace v letech 1862−
−1898. Již v roce 1908 bylo Náklo
použito jako hlavní bod při triangu−
laci Kyjova.
Trigonometrická síť I. řádu, tzn.
nejpřesnější výchozí síť geodetic−
kých bodů, která se využívá dodnes,
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byla zaměřena
v letech 1920−
−1927 a dosud
nebyla jako ce−
lek přeměřová−
na!! Veškeré
práce spojené
s měřením i vý−
počty prováděla
Triangulační
kancelář minis−
terstva financí
v Praze, jejíž
činnost trvala až
do roku 1942.
Nadmořské výš−
ky (Bpv) jednot−
livých TB byly
postupně určo−
vány od roku
1930 a byly mě−
řeny s přesností
až 10 cm. U důležitých TB byly zři−
zovány současně i body orientační,
zajišťovací a vyhledávací. Mezi nej−
důležitější TB patří věže kostelů
a jiných výškových budov. Například
náš kostel má označení 4410−32, ale
na místopise k tomuto bodu nalez−
neme ještě body 32.1 (je dosud v are−
álu hřbitova), 32.2 (byl zničen při
stavbě DPS) a 32.4 (v rohu staré zdi
za kostelem) [viz obr. na této stránce].
Na bodě Náklo bylo ovšem mě−
řeno ještě v roce 1938, 1943 a 1949

v souvislosti s budováním trigonome−
trických sítí nižších řádů (II. až V. řá−
du). V letech 1973−1986 bylo Náklo též
součástí lokální sítě, kde byly sledo−
vány technogenní pohyby vybraných
geodetických bodů, a to v souvislosti
s těžebními pracemi Moravských lig−
nitových dolů. Z té doby pochází po−
slední změna souřadnic v porovnání
s původními z roku 1922. V zápis−
níku o měření sítě I. řádu z roku
1922, strana 222−223, nalezneme
mimo jiné i tyto údaje:

Bod

Náklo, č. 1111

Měřící
stanovisko

excentrické, na dřevěném sloupě, 4.40 m

Měřeno

7.−14. 6. 1922

Pozorovatel

Štván

Stroj

Fričův repetiční teodolit č. 2607, 18 cm, 2˝

Měřeno
na body

Ocásek (Koryčany), Hluboček (Hluk), Čupy (Slovensko),
kostel v Moravské Nové Vsi, Nedánov (Klobouky u Brna),
Rádlovec (Bučovice)

Souřadnice
bodu

Y = 562 678,7667 m
X = 1 193 258,1324 m

Poznámka

Bod „Náklo“, místním obyvatelstvem zvaný „Homola“, leží na
panském poli čk. 2256, asi 2 km od obce Milotice a jest iden−
tický s kótou 264. Pro měření zřízena tu byla v místě nad
starým katastrálním kamenem pyramida se zvýšeným posta−
vením pro stroj (4.40 m). Rozhled je na všechny strany dobrý.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006

Pro případ možného zničení a ná−
sledného obnovení se vždy každý TB
opatřoval dalšími dvěma i více pod−
zemními signalizačními značkami.
Bod Náklo je signalizován žulovým
kamenem 24x24x66 cm, pod kterým
jsou ještě dvě další značky: žulová
deska 40x40x10 cm v hloubce 66 cm
a sklo v hloubce 80 cm.
Od roku 2004 může i laická ve−
řejnost na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřičského
a katastrálního „dataz.cuzk.cz“ na−
lézt úplné místopisy, tj. geodetické
údaje, všech důležitých trigonomet−
rických bodů, kde jsou uvedeny
platné souřadnice, nadmořské výšky,
datum umístění bodu a další tech−
nické údaje. Stejně tak lze na stránce
„nivelace.cuzk.cz“ nalézt místopisy
důležitých nivelačních a gravimetric−
kých bodů nivelační sítě ČR. Napří−
klad:
4410−20

TB „Náklo“,
k.ú. Ratíškovice

4410−21

TB „Hrubé pole“ u dře−
věné rozhledny na Sla−
víně v místě s nejlepším
výhledem na Ratíškovice

4410−32

TB „Kostel Ratíškovice“ −
střed makovice na věži
kostela

Pc4−25

Nivelační bod u farní
zahrady v blízkosti DPS −
nejpřesněji určená nad−
mořská výška v katastru
obce z roku 1984 –
208.6265 m n.m.

Pc3−12.1

Nivelační bod na domě
č.p. 333 (Gajdíkovi),
207.3972 m n.m.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006

V současné době je většina základ−
ních zeměměřičských prací prová−
děna technologií GPS, která vyu−
žívá přesných navigačních údajů
z družic. Pro nejpřesnější měření je
vybudována po celé ČR síť stálých tzv.
permanentních stanic – CZEPOS,
TOPNET, VESOG, kde jsou non−
stop každých 5 sekund zaznamená−
vána přesná data z družic a následně
dopočítávány souřadnice stanice
s přesností 0,1 mm.
Jedna z těchto stanic s označením
„GRAT“ je od 13. března 2006 na−
instalována firmou Geodis Brno
s. r. o., provozující síť TOPNET, i na
bytovce u hřbitova, č.p. 938, která je
vybavena japonským přijímačem
TOPCON GB−1000 se speciální an−
ténou, umístěnou na střeše bytovky
[viz fotografie nahoře]. Naměřené hod−
noty (souřadnice) jsou zasílány v „da−
tových balících“ každou hodinu přes
internet nejenom do operačního cen−
tra firmy Geodis, ale jsou využívány
i k nejrůznějším vědecko−výzkum−
ným, experimentálním a výukovým
účelům zúčastněných výzkumných
a akademických pracovišť v České
republice i některých státech Evropy.
Pomocí naměřených hodnot se mj.
sledují pohyby tektonických desek
(zemského povrchu) v čase, změny
rotace země, geodynamika Českého
masivu, nepravidelnosti tíhového
pole Země, fyzikální vlastnosti atmo−
sféry, pohyb zemských pólů, zpřes−
ňují se fyzikální konstanty apod.
S nástupem ručních přijímačů
GPS se na internetu začaly objevo−
vat souřadnice stovek zajímavých

míst z celého světa – tzv. waypointy
(traťový bod), avšak ve formátu
WGS−84, který je zcela odlišný od
systému JTSK, používaného v české
geodetické praxi. (V roce 2005 pře−
šla i armáda ČR z vojenského sou−
řadnicového systému S−42/83, pou−
žívaného donedávna i na většině
turistických map, na mezinárodní
navigační systém WGS−84.)
Pokud byste chtěli svým přátelům
poslat geodetickou vizitku (waypo−
int) naší obce, potom navigační sou−
řadnice kostela – výškové dominan−
ty Ratíškovic − v systému WGS−84
jsou:

48° 55´ 23.261˝ SŠ (N)
17° 09´ 35.412˝ VD (E)
Josef Hanák
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Skauti

T

Sportovní dny
pro každého

o je název projektu, který Junák
Ratíškovice zpracoval již v loň−
ském roce a nyní postupně rea−
lizuje. A o co vlastně jde? O pořá−
dání sportovních dnů, při kterých by
si mohli zasoutěžit jak nejmenší děti,
tak i ty větší, a třeba i spolu s rodiči,
sourozenci či dokonce s prarodiči v du−
chu „souznění generací“. V dnešní době
rodiče s dětmi tráví velmi málo času.
Rádi bychom, aby se tato situace na−
ším přispěním zlepšila.
V rámci projektu jsme nechali
vybudovat dětské hřiště, protože
takové místo v naší obci chybělo.
Hřiště bude především sloužit k se−
tkávání maminek s malými dětmi do
10 let. Celkové náklady projektu jsou
cca 400 000 Kč. Projekt je Spolu−
financován Evropskou unií, Evrop−
ským zemědělským orientačním
záručním fondem (EAGGF), který
pokryje cca 95 % nákladů projektu.
Pomocnou ruku podala i Obec Ra−
tíškovice, která akci předfinanco−
vala, a ředitel základní školy, jenž
se podílel na tvorbě projektu, proto
jim patří náš velký dík. Každý má
šanci v obci něco změnit, vypracovat
svůj projekt a požádat o peníze Ev−
ropskou unii – stačí mít chuť něco
udělat.
1. sportovní den pro nejmenší již
proběhl, a to v neděli 28. 5. 2006.
Tento den bylo hřiště s názvem „Pod
junáckou vlajkou“ slavnostně ote−
vřeno pro všechny děti do 10 let.
I když nám počasí moc nepřálo,
přesto v průběhu odpoledne navští−
vilo hřiště 220 osob, z toho 90 dětí.
Děti měly možnost si splnit jedno−
duché úkoly na stanovištích − vy−
zkoušet jednotlivé herní prvky, např.
přelézt šplhací sestavu, sklouznout
se na skluzavce, udělat bábovičky či
namalovat sluníčko, ale i hod na cíl
nebo stavění věže z kostek. Některé
herní prvky sloužily pro vyplnění
volného času po splnění úkolů.
2. sportovní den pro všechny
proběhne 18. 6. 2006 od 14 hod na
velkém školním hřišti v areálu zá−
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kladní školy. Soutěžit se bude ve čty−
řech kategoriích, kde vítěz každé
kategorie dostane hodnotnou cenu,
zároveň každý soutěžící obdrží
drobný dárek. Soutěžit se bude ve
čtyřech kategoriích s možností násle−
dující výhry:
z I. kategorie
1.− 4. třída − skákací balón

z II. kategorie
5.− 7. třída − kopací míč
z III. kategorie
8.− 9. třída − batoh
z IV. kategorie
dospělí – petanque
Soutěžit se bude v tradičních
i netradičních sportovních disciplí−
nách, např. běh, překážková dráha,
hod na cíl apod. Vítězové každé ka−
tegorie dostanou hodnotné ceny, zá−
roveň budou vyhodnoceny nejlepší
výkony. Některé soutěže budou pro
dvojice, přičemž v případě dvojice
„dítě – dospělý“, bude tato disciplína
ohodnocena vyšším počtem bodů.
Přijďte si všichni zasoutěžit, a udě−
lat něco pro sebe a své děti.
Zuzana Hnilicová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006

Velká jarní výprava − Praha a hora Říp

Co bylo?
Akce Brontosaurus − sbírání
odpadků ze škarp podél silnic z
Svatojiřský závod − na počest
našeho patrona Sv. Jiří − tradiční
soutěže tříčlenných hlídek z Drá−
kula 19 − Hromadný odběr krve
z Okresní závod vlčat a svět−
lušek − junácký závod pro nej−
menší členy z Sportovní den
pro nejmenší spojený s otevře−
ním dětského hřiště „Pod junác−
kou vlajkou“ z Okresní Jambo−
ree − setkání skautů ze všech
středisek z Velká jarní vý−
prava − tradiční akce oddílů Tu−
láci a Squaw, tentokrát byl cíl
cesty hora Říp a Praha.
Co bude?
18. 6. 2006
Sportovní den pro všechny
23. 6. 2006
Kapka − sbírka na podporu
transplantace kostní dřeně
25. 6. 2006
Neckyáda − připravte si pla−
vidla na tradiční soutěž v pře−
plutí Jezérka a o nejoriginálnější
plavidlo.
Tábory:
9.−16. 7. 2006
Rodinný skauting − tábor pro
členy KPS − rodiče s malými
dětmi i příznivce Junáka (ve−
doucí tábora Pavel Hnilica)
16.−30. 7. 2006
Oddíl Trojka (vedoucí tábora
− Svatopluk Stokláska ml.)
30.7.−13. 8. 2006
Oddíly Tuláci a Squaw (ve−
doucí tábora Jiří Stokláska ml.)

Pohádkovým lesem

V

neděli 4. června 2006 se pro děti
naší obce i blízkého okolí znovu
otevřel Pohádkový les plný sou−
těží a zábavy. První soutěžící vyrá−
želi na trasu o půl třetí, kdy ještě
foukal silný vítr, obloha byla zata−
žená a drobně pršelo. Během něko−
lika desítek minut se však vítr uklid−
nil a obloha se vyjasnila, takže rodiče
s jejich soutěžícími dětmi na malé
trase i školáky na velké trase už do−
provázel jas jarního sluníčka až do
slavnostního vyhlášení vítězů.
Soutěže se letos zúčastnilo 215
dětí, které si v cíli mohly užít skáka−
cího hradu, jízdy na koni nebo na šla−
pací drezíně. Opékaly se špekáčky,
točilo se kolo štěstí, hrála hudba, lidé
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006

Zuzka

si mezi sebou poví−
dali a všichni jsme
měli radost z hez−
ky prožitého odpo−
ledne.
Kredity v hod−
notě 300 Kč si letos
odnesli domů René
Výborný z I. katego−
rie, Kateřina Šupál−
ková z II. kategorie
a Petr Toman, kte−
rý v rámci III. kate−
gorie porazil ve fi−
nále Tadeáše Koplíka, se kterým na
trase nasbírali stejný počet bodů.
Děkujeme všem pohádkovým by−
tostem nejen z řad skautů a hasičů,

ale také všem organizátorům (čle−
nům i nečlenům MO KDU−ČSL) za
zdárný průběh nedělní soutěže.
Miroslava Macková
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Příroda

Vzácné zahnízdění

čápa černého

L

Koncert

etošní rok to potvrdil − nedaleko
Ratíškovic zahnízdila rodinka
čápa černého. Už v roce 2005
jsem zjistil pobytové známky po
hnízdění neurčitého druhu velkého
opeřence, o čemž svědčilo hnízdo ne−
bývalých rozměrů v koruně mohut−
ného dubu. V době, kdy píši těchto
pár řádků do Zvonu, sedí samice
čápa černého na vajíčkách a já s ne−
trpělivostí očekávám, kolik bude
v hnízdě potomků. Čáp černý hnízdí
na celém území ČR až po horní hra−
nici lesa. Dává přednost rozsáhlej−
ším lesům, smíšeným, listnatým
i jehličnatým. Potravu získává v tů−
ních a malých potocích.
Čáp černý má svrchní část těla
černohnědou se zelenavým kovovým
leskem a bílé břicho. Zobák a nohy
jsou červené. Hnízdí jednotlivě na
stromech. Zimuje v Africe jižně od
Sahary, vzácně ve Středomoří. Je
rozšířen z centrální Evropy po sibiř−

P

Monkey Business
v Ratíškovicích

o kapelách mistrného muzikant−
ského kumštu jako byly Čecho−
mor, Buty, Každý den jinak
s Vlastou Redlem a Hradišťan s Ji−
řím Pavlicou do Ratíškovic zavítá
v úterý 4. 7. 2006 neméně slovutná
kapela − nejznámější česká funky
skupina Monkey Business. Kapela
vznikla v roce 2000 a u jejího zrodu
stála známá televizní tvář − vousatý
a vlasatý klávesista Roman Holý,
který po dlouhá léta uváděl pořad Ki−
nobox. Ve svém hudebním producí−
rování se osvědčil i jako kapelník sku−
pin J.A.R. a Sexy Dancers. V Monkey
Business vedle něj výrazně září, a to
i přes svou tmavší pleť, americká
zpěvačka Tonya Graves (black ma−
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skou tajgu až po severovýchodní
Čínu a Koreu. Chybí na britských
ostrovech, v Irsku, Skandinávii,
i větší části Francie. Na začátku
20. století druh vymizel z části
střední Evropy, ve 30. letech začal
opět znovu osídlovat původní území.
Početnost stoupá v Bělorusku,
Litvě, Polsku, Slovensku, Španělsku
a České republice.
Pokud jste viděli čápa, který měl
hlavu, krk a horní část těla černou,
břicho bílé a zobák a nohy červené,
měli jste štěstí. Viděli jste sice
obecně ne až tak vzácného, ale má−
lokdy viděného čápa černého. Za letu
ho od příbuzného čápa bílého po−
známe podle postavení hlavy, která je
poněkud níže něž u čápa bílého. Čáp
černý je také o něco menší něž jeho
příbuzný čáp bílý. Narozená mláďata
mají citrónově žlutý zobák, červené
nohy a bílé prachové peří. Starší
mláďata pak postupně tmavnou.

gic woman) a na pódiu všudepří−
tomný a všudeslyšitelný Matthew
Ruppert. Sestavu dále tvoří další klá−
vesista Andrew Brousek, baskyta−
rista Pavel Mrázek, bubeník Marten
Houdek a kytarista Olda Krejčoves.
Již v roce 2000, v roce svého vzni−
ku, Monkey Business byli nomino−
váni na nejlepší klip a ve dvou dal−
ších kategoriích „Nejlepší nováček“
a „Nejlepší skupina“ vyhráli Českou
hudební cenu. V roce 2001 skupina
za spoluúčasti kytaristy Hirama
Bullocka (který hrál i se Stingem,
Jamesem Brownem, Ericem Clapto−
nem) a 71 členů Státního symfonic−
kého orchestru vydala album „Save
the Robots“, jež získalo zlatou

Čáp černý žije skrytým a samo−
tářským způsobem života. Rád ob−
čas sedává na stožárech a vysokých
stromech. Podobně jako čápovi bí−
lému, i čápovi černému jsou potravou
zejména ryby, ale nepohrdnou ani bez−
obratlými živočichy, žábami, plazy či
drobnými savci. Stejně jako čáp bílý
patří i čáp černý k tažným ptákům.
U nás hnízdící jedinci zimují v Africe.
Z hnízdišť se vydávají buď častější zá−
padní cestou přes Španělsko a Gibral−
tar do Afriky nebo jihovýchodní ces−
tou přes Balkán a Blízký východ.
Severněji hnízdící ptáci se vydávají
do zimovišť v průběhu srpna. Jižní
populace se vydává na cestu někdy až
v říjnu. Zimoviště se nachází mezi již−
ním okrajem Sahary a rovníkem. Čápi
z hnízdišť na východě (Asie) většinou
zimují v Indii a ti z Dálného východu
v Číně. Zatím mám tohoto krasavce
nafilmovaného na videokameře
a budu rád, když pořídím pár sekund,
ne−li minut při krmení mláďat.
Z pochopitelných důvodů neuvá−
dím místo, kde se hnízdo nachází.
Tak, jako Vašek Koplík neuvádí
přesné místo nalezení vzácné „pečír−
ky“, tak tomu činím i já. Jen si přeji,
aby šťastně odchovali svá mláďata
a napřesrok se zase vrátili do tohoto
krásného lesa okolo Ratíškovic.
Josef Ingr, Staré Město

desku. V roce 2003 byli Monkey Bu−
siness nominováni albem „Resis−
tence is futile“ v rámci České hu−
dební ceny jako „Nejlepší skupina“,
„Nejlepší deska“, „Nejlepší obal“
a „Nejlepší videoklip“. V roce 2004
obdrželi ocenění Nejlepší hudební
DVD. O rok později byla skupina no−
minována na čtyři hudební ceny,
z nichž vyhrála dvě: „Deska roku“
a „Nejlepší zvuková nahrávka“. Na
úspěších se opětovně nemalou mě−
rou podíleli špičkoví světoví muzi−
kanti (vedle již vzpomenutého Bul−
locka to byl zpěvák Glenn Hughes,
jenž zpíval s Deep Purple a Black
Sabath). Jak vidno, do Ratíškovic
nepřijedou žádní šumaři. Přijedou
hudební perfekcionalisté. Podotý−
kám, že vedle silného hudebního zá−
žitku jde i o velmi působivou podí−
vanou, která Vás nenechá v klidu.
Nabízené hudební kvalitě odpovídá
přiměřené vstupné. Doufejme, že
nám bude nakloněno počasí a pře−
devším posluchačstvo. Jste zváni.
Přijďte, uslyšíte, uvidíte, zatančíte.
Radim Šťastný
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Střípky

Dvě drobné zprávy

z našej dědiny...

V

Plavání

e čtvrtek 27. dubna jsem byla
pozvána na výroční členskou
schůzi našich zdravotně postiže−
ných občanů. Byla jsem zvědavá, co
všechno se na součastné „výročce“ děje.
Základní organizaci vede již ně−
kolik let charismatický a obětavý
Jožka Kordula. Místem konání byl
sál hasičské zbrojnice. Stůl pro hosty
byl hosty zaplněn, čeká tombola s vý−
hrou snad pro každého, pro jubilanty
jsou sladkosti, je připraveno občer−
stvení, zrovna tak místečko pro
hudbu. Všichni zúčastnění jsou na−
strojení, přichází starosta a účto−
vání s minulým rokem může začít.
Co dál probíhalo, bych ráda po−
psala takto: Především začnu obdi−
vem k otevřenosti hned od zahajo−
vací, oficiální části schůze. Základní
organizace má své bolesti − peníze,
věčně jich není nadbytek, a co pak
z nich první?!? Dále − nelehkosti
v předpisech, mezilidské vztahy do
toho... nepadala jen kladná slova,
mluvilo se živě a „na rovinu“.
Potom přišly na řadu milé po−
zdravy okolních organizací. Hodně
dojemné pro mě bylo, jak se nezapo−
míná na členy, kteří oslavili životní
jubileum. Byl to obřad. I letos se

všichni těšili na hudbu. Vyhlížení
manželé Grufíkovi z Vacenovic zau−
jali svá místa a začali hrát a zpívat.
Tancování a bohatá tombola do toho,
to byla skvělá tečka za uplynulým
rokem v činnosti ZO našich zdra−
votně postižených občanů.
Marta Kordulová, kronikářka obce

Náš život se posunul za ten pra−
covní. Byla k řešení otázka, kam
chodit na obědy. Vaří se na Sportě
a kamarád Peťa Příkaský k tomu

Kdo plave,
ten se neutopí

P

od tímto názvem se v naší obci
uskutečnil 24 hodinový plavec−
ký štafetový maratón, a neje−
nom to. Tato akce, kterou pořádalo
OS Krok ve spolupráci s naší obcí
a s hodonínským kontaktním a pre−
venčním drogovým centrem, byla
zaměřena na boj proti drogám v na−
šem regionu a skládala se ze dvou
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2006

na sebe navazujících částí. První část
byla určena naší mládeži a měla pre−
ventivní záměr. Začínalo se plavat
již v sedm hodin ráno, kdy se spustil
samotný plavecký maratón, který od−
startovali pracovníci a klienti tera−
peutické komunity Krok v Kyjově.
Od osmi hodin začaly chodit na
bazén deváté třídy základních škol

řekl: „Chodím sem pět roků a eště
sem tu nic špatného nejedl!“ Bylo
rozhodnuto. Obědvat se chodí na
Sport! Můžeme si tu každý den vy−
brat ze tří jídel a dopředu zakoupit
stravenky (46 Kč). No a dnes už víme,
že žampiónová, játrová, česneková
a selská omáčka na Sportě nemají
chyby. Mokrý, kyselkavý či brambo−
rový salát – perfektní! Saláty zele−
ninové, dobré polévky, trošku zapo−
menutá jídla z luštěnin, myslím, že
nikdy nejsou na kritiku. Restovaná
játra, špagety, mexické fazole, stra−
pačky − tedy jídla jiná − spolu s vyni−
kajícím rohovým koláčem, koblížky,
šlížky s makem, žemlovkou nám za
necelou padesátikorunu denně dělají
„nebe v hubě“. Půjčím si známý vý−
rok p. Bohdalové − o dobrém jídle
díky. A souhlasíme s Peťou − takový
„segeďák“ jsme také nikde nejedli!
Fana a Marta Kordulovi

z našeho regionu. Byl pro ně připra−
ven speciální program, který byl pre−
ventivního charakteru. Mládež mezi
sebou soutěžila v různých dovednost−
ních a vědomostních soutěžích a sbí−
rala tak body pro sebe a zároveň pro
svou třídu. V každé třídě se mohl
kdokoliv přihlásit do plavecké sou−
těže nebo si odplavat libovolnou
vzdálenost v maratónu.
Akce se neodehrávala jenom
v bazéně, ale také na tréninkovém
hřišti za bazénem. Tady byly připra−
veny stanoviště, kde si žáci mohli
procvičit svůj odhad, šikovnost, bys−
trost, ale především zde absolvovali
preventivní test, kde se dověděli
různé důležité informace, týkající se
problémů dnešní mládeže.
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Pořadí umístněných tříd:
1. 9.A Hodonín (585b)
2. 9.B Kyjov (582b)
3. 9.B Ratíškovice (419b)
4. 9.C Kyjov (413b)
5. 9.A Ratíškovice (388b)
6. 9.A Kyjov (269b)
Druhá část programu byla ur−
čena veřejnosti. Ve tři hodiny odpo−
ledne byla plánována beseda o dro−
gové problematice, které se bohužel
nikdo nezúčastnil. Nicméně tu byl
ještě bazén, ve kterém se neustále
plavalo kilometr za kilometrem.
V devět hodin se bazén zcela zapl−
nil. Bylo moc příjemné se dívat
na tolik mladých lidí, kteří si přišli
v pátek večer zaplavat nebo jenom
tak zadovádět. Je jenom škoda, že
pohled na tak plný bazén se na−
skytne jen zřídkakdy.
V deset hodin večer si přišel do
bazénu zaplavat i pan starosta se
strana 20

svým „obecním týmem“, který vy−
užil možnost si objednat dráhu ma−
ratónu a podpořit tak tuto akci. Po−
čet lidí z řad veřejnosti byl 114.
Ve dvě hodiny ráno se na bazén
vrátili klienti TK Krok a zajistili tak
i se službou bazénu chod maratónu
až do sedmé hodiny ranní. Celkem se
v dráze vyhrazené pro maratón upla−
valo 49,8 km, což je 1992 bazénů!!!
Počet nejvíce uplavaných bazénů
v kuse uplavala Vladimíra Kotučová,
a to 100 bazénů. Nejmladší plavec
štafetového maratónu byl František

Pleva (9 let) z Kyjova, nejstarší plav−
kyní štafetového maratónu byla Fran−
tiška Příkaská (71 let) z Ratíškovic.
Abych nezapomněl, ve tři hodiny
ráno proběhl zápas ve „vodním pólu“,
ve kterém se utkala TK Krok s Ra−
tíškovicemi. Bohužel zde nemohu
uvést výsledek, jelikož jsem v zápalu
hry přestal počítat skóre!
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se této akce zúčastnili,
naší obci a všem sponzorům.
KDO PLAVE, TEN SE NEU−
TOPÍ. Nemyslíte?
Richard Fukan

Kuželky

Na hřišti bylo taky jedno nebodo−
vané stanoviště, které se jmenovalo
„odpočívárna“, ale vůbec se tady ne−
leželo, právě naopak. Žáci si tady
mohli zapůjčit různé sportovní ná−
řadí, jako jsou balony, frees bee
a mohli se jen tak bavit a třeba si na−
jít novou náplň svého volného času.
Části určené pro školy se zúčast−
nily dvě třídy z Ratíškovic, tři třídy
z Kyjova a jedna třída z Hodonína,
celkem 102 žáků. Z okolních cukrá−
ren se nám podařilo získat pro kaž−
dou třídu dort, a tak si kluci a holky
nakonec ještě zamlsali. Tento pro−
gram byl výjimečný i tím, že se na
něm podíleli i samotní klienti tera−
peutické komunity Krok, kteří se léčí
z drogové závislosti a kteří žákům
sehráli divadelní vystoupení „Malý
Princ“ a „Hrací skříňka“.

V

Z ratíškovické kvalifikace

pro nejvyšší poctu

dubnovém vydání Zvonu jsme
zvali sportovní veřejnost do ku−
želny na kvalifikaci seniorů pro
mistrovství JmKKS 2006. Vítězem
této kvalifikace se stal prušánecký
Zdeněk Hojasa (552 b), stříbrný
skončil Zdeněk Machala z Vyškova
(549 b) a bronzový Vladimír Ilčík
z Dubňan (545 b). Na postupovém
šestém místě skončil Václav Koplík
(541 b), další místní − Jan Šebek
(515 b) a Jan Koplík (505 b) − obsa−
dili 13. a 17. místo.
Domácí postupující se omluvil
z dalších soutěží, protože řídil mis−
trovství JmKKS žen, které se ko−
nalo v naší kuželně 29. dubna.
Nejlepší hráčkou mistrovství byla

národní reprezentantka Eva Budi−
šová z Boskovic (1127 b), druhá
Eva Klaudová z MS Brno (1046 b)
a třetí Soňa Lahodová z Brna−Žide−
nic (1087 b); postupovala i Zuzana
Kolaříková z Blanska (1046 b). První
nepostupové místo zbylo pro domácí
Martu Beranovou (1042 b), další
místa obsadila domácí děvčata
takto: 8. Kristina Šimonová (1026 b),
11. Alžběta Harcová (1008 b), do
užšího finále nepostoupila Jana Ko−
plíková (486 b) a Marie Kobylková
(475 b).
Možná stojí za zmínku, že ze sou−
těžících, kteří hráli v ratíškovské
ku−želně skončil Zdeněk Kratochvíla
z Dubňan na mistrovství ČR na 9. mís−
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Turistika

tě. Ještě výrazněji se prosadila titu−
lem mistra ČR Eva Klaudová (1147
b), premiantka z ratíškovského mis−
trovství Eva Budišová skončila osmá.
Ratíškovští slavili největší úspěch
v kategorii žákyň. Mistrovství JmK
vyhrála Dana Tomančáková (na mi−
strovství ČR byla 20.), když její se−
stra Irena byla sedmá a za ní Kris−
tina Veislíková. Pomyslné bodované
šesté místo uhrál v žácích i Jakub
Šebek a mezi dorostenkami byla
Renáta Fišmanová osmá. Po postupu
z kvalifikace dorostenců hrané v Dub−
ňanech se pak v Brně naši závodníci
umístili následovně: 8. Petr Bábíček
(501 b), 11. Jakub Toman (492 b),
14. Luděk Padalík (489 b) a 20. To−
máš Mráka (460 b).

Jakub a Dana
Tomančákovi

Václav Koplík

Pochod kolem
Ratíškovic

L

etos se již po třiadvacáté konal
Pochod kolem Ratíškovic. Po−
chod je pořádán pod hlavičkou
Baníku Ratíškovice, Obecního úřadu
Ratíškovice a Mikroregionu Nový
Dvůr. Využíváme této příležitosti,
abychom účastníkům, ale také ostat−
ním spoluobčanům, podali o pochodu
několik informací.
K pochodu jsme vytýčili čtyři
trasy, dvě pěší a dvě cyklo. Vždy
jednu trasu pro zdatnější a další pro
začínající a pokročilé turisty. Snahou
pořadatelů je vybrat trasy zajímavé
a atraktivní, ale hledat místa kolem
Ratíškovic, kde bychom za těch
dvacet tři let ještě nebyli, je docela
těžké.
Jiné je to u cyklotras. Ty mají větší
záběr do okolí a je ještě spoustu míst,
kam se v příštích ročnících podíváme.
Za svůj výkon obdrží účastníci po−
chodu diplom, medaili a sladkost.
Pozornost si drobným dárkem za−
slouží nejmladší a nejstarší účastníci
Pochodu kolem Ratíškovice.

Stříbro za druhé místo v mistrov−
ství kraje juniorů získal Jakub To−
mančák (na mistrovství ČR byl 21.),
6. byl Viktor Výleta a 14. Martin
Kobylka. Žebříček (pořadí) uzavíraly
v kategorii juniorek Vladimíra Ko−
bylková a František Mráka.
Závěrem je třeba poděkovat pořa−
datelům i obsluze Restaurace Sport
za to, jak akce na naší kuželně při−
pravili − sklidili jsme uznání za prů−
běh i prostředí, a také hráčům, pro−
tože probojovat se přes kvalifikace
na nejnáročnější mistrovství kraje
chce nejenom umění, ale i štěstí.
A nejnáročnější proto, že JmKKS
získal na mistrovství ČR nejvíc me−
dailí, titulů i bodovaných míst.

Víme, že zavedením cyklotras se
počet účastníků každoročně zvy−
šuje. Co však nikdo nevíme předem,
je počasí, které počet pochodníků
ovlivňuje v největší míře. Letos to
vyšlo, bylo pěkně a byla také do−
posud největší účast – celkem

855 účastníků. Medaile, kterých se
nám pro nečekaný počet zúčast−
něných nedostávalo, jsou již vyro−
beny a předány. Resty jsou vyří−
zeny, a proto se můžeme těšit na
ročník další.
Poděkování patří sponzorům
a všem, kteří jakýmkoliv dílem při−
spěli k uspořádání této úspěšné akce.
Ukázku železničních modelářů před−
vedl klub Hopi Train z Brna jako
součást projektu LEADER+ Operač−
ního programu zemědělství − Rozvoj
venkova a šlapadlo na Baťově želez−
niční vlečce zapůjčil Mikroregion
Nový Dvůr.
Helena Vybíralová

Letošní statistika:
pěší trasa 10 km – 417 pochodníků
20 km − 106 pochodníků
cykotrasa 30 km − 256 cyklistů
70 km − 76 cyklistů
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Basketbal

P

přátelská utkání a turnaje podle
možností. Využívám této příležitosti,
abych oslovil rodiče a veřejnost se
žádostí o pomoc v této situaci. Jsem
ochoten novému trenérovi po dobu
dvou měsíců pomáhat s tréninky
a zasvětit jej do problematiky orga−
nizační práce spojené s mistrov−
skými soutěžemi. Rovněž není
problém přihlásit nové trenéry do
předepsaného čtyřdenního školení,
které probíhá v Brně.
Závěrem bych chtěl poděkovat tre−
nérům za jejich práci, poděkovat
aktivním rodičům za odvoz hráček
na turnaje a novému vedení basket−
balového oddílu popřát hodně úspěchů
do jubilejní desáté soutěžní sezóny
ratíškovického basketbalu.

Basketbal
2005/06

o skončení sezóny 2004/05 ode−
šly dvě klíčové hráčky mladších
MINI dívek na víceletá gymná−
zia a další tři hráčky této kategorie
ukončily činnost. Na základě těchto
úbytků se před novou sezónou řešil
problém, do které věkové kategorie
se soutěžně přihlásit. Nakonec jsme
zvolili variantu mladší a starší žá−
kyně s tím, že některé mladší hráčky
budou střídavě hrát obě dvě katego−
rie. Před začátkem sezóny 2005/06
odešly tři hráčky a během první po−
loviny soutěže další dvě. Celkově
z tohoto družstva odešlo deset hrá−
ček. Druhou polovinu soutěže jsme
tak dohrávali s minimálním počtem
hráček, což se bohužel projevilo i na
kvalitě hry. Za zmínku stojí, že
z prvních šesti utkání jsme tři vy−
hráli a z dalších dvaceti dvou utkání
jsme vyhráli pouze jediné se štěstím
o jeden bod. Celkově jsme v kraj−
ském přeboru skončili na posledním
místě, což se stalo poprvé v devíti−
leté historii ratíškovického soutěž−
ního basketbalu.
Oficiální soutěž starších žákyň se
pro nízký počet přihlášených druž−
stev (3) nehrála. Náš oddíl se podu−
jal organizace osmiturnajové sou−
těže pod názvem Slovácká liga. Osm
turnajů se střídavě odehrálo v Tiš−
nově, Hovoranech, Lanžhotě a Ra−
tíškovicích. Vítězem se stalo druž−
stvo Sokola Lanžhot, naše děvčata
skončila na druhém místě. Všechny
hráčky prvních tří družstev obdr−
žely medaile a „Kinder vajíčko“ jako
malý velikonoční dárek. Trenérem
obou žákovských družstev je Vladi−
mír Koudela.
Dlouhodobě nejlepších výsledků
dosahuje parta děvčat vedená Micha−
lem Vybíralem. Podařilo se jim zo−
pakovat druhé místo ze společné sou−
těže starších dorostenek a žen. Ani
jim se však nevyhnuly zdravotní
komplikace, které zapříčinily, že ně−
která utkání jsme odehráli pouze
s jedinou hráčkou na střídačce. Na−
štěstí se nám po Novém roce po−
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dařilo získat čtyři
velmi dobré hráčky
z Břeclavi. Po jejich
herním začlenění to
s budoucností to−
hoto družstva vy−
padá velmi nadějně.
V příští sezóně by−
chom měli hrát kraj−
skou soutěž starších
žákyň, mladších dorostenek a žen.
U prvních dvou soutěží je to podmí−
něno získáním trenéra, který by se
žákovským družstvům pravidelně
věnoval. Děvčata mají tréninky
v úterý 16.00−17.30 a v pátek 14.30−
−15.30. Soutěž u jednoho družstva
představuje sedm víkendových sou−
těžních dvojutkání doma a stejný
počet venku. K tomu samozřejmě

Zdeněk Šebesta

Výsledky basketbalových družstev v sezóně 2005/06
kategorie

ročník

U

mladší žákyně

1992 a mladší

28

starší žákyně

1991 a mladší

ženy

V

P

skóre

B

um/dr

4 24

725:1563

32

8./8

24 12 12

593:616

36

2./4

16

972:887

25

2./5

9

7

Nejúspěšnější střelkyně družstev
kategorie
mladší
žákyně

starší
žákyně

ženy

jméno

bodů

utkání

průměr

Tereza Horňáková

267

26

10,3

Veronika Koudelová

117

18

6,5

Monika Koutná

97

22

4,4

Michaela Nováková

95

20

4,8

Tereza Horňáková

77

20

3,9

Šárka Pavlíková

65

16

4,1

Michaela Zemská

275

16

17,2

Jana Zemská

209

16

13,1

96

8

12,0

Jitka Masaříková
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Florbal

Florbalisté ukončili sezónu
na pěkném 5. místě

P

Ocenění

oslední zápasy letošní florbalo−
vé sezóny sehráli Panteři na
turnaji v Morkovicích, kde se
postupně utkali s týmy Spartak
Hluk B a Kozel Počenice B. K závě−
rečným zápasům odjížděli bez dvou
hráčů základní sestavy a pouze
s devíti hráči do pole. I přesto zane−
chali na turnaji velmi dobrý dojem
a odvezli si zasloužené 4 body.

V tichosti
ke slávě
dekorován

B

yl jsem vždy milovníkem po−
chodů kolem Ratíškovic, ne−
vynechal jsem ani jeden, až
letos, když jsem se dožil 85 let,
jsem se rozhodl, že nestačím
mládí a pochodu se nezúčastním.
Rozhodl jsem se proto, že přijdu
mezi pořadatele, zaplatím pat−
řičné zápisné, omluvím se a ne−
půjdu. Tak se také stalo.
Byl jsem však velmi překva−
pen, že ve středu 31. května byla
mi při obědě předána plaketa
s diplomem paní Martou Kordu−
lovou a panem Josefem Uhlíkem,
starostou obce, s přáním ještě
dalšího zdraví. Poděkoval jsem se
slzami v očích oběma za tak milé
ocenění.
V životě se stávají různé věci
a já jsem nikdy nevěřil, že se do−
žiji takového věku. Snad mi
k tomu pomohla i tělovýchova,
které jsem za své zdraví vděčen.
Vojta Koten st.

Ratíškovický Zvon

Do prvního zápasu proti Hluku
nastoupili hráči trochu zakřiknutě
a soupeř toho dokázal využívat.
Přehrával nás a nepouštěl do žád−
ných šancí. Přes velký tlak, který si
v první třetině vytvořil, dokázal skó−
rovat jenom jednou. Od druhé části
se hra začala vyrovnávat a otěže zá−
pasu pomalu přebírali Panteři. Vy−
tvořili si spoustu šancí, ale míček se
jim do branky podařilo dostat pouze
jednou, když se z otočky trefil Vik−
tor Příkaský. Zbytek zápasu byl vy−
rovnaný, útoky se střídaly na obou
stranách. Rozhodnutí přišlo už ve
4. minutě poslední třetiny. U levého
mantinelu vybojoval míček Jara Ra−
cek a střelou přes obránce vymetl
horní roh hlucké branky. Zajistil tak
svému týmu dva body za vítězství
2:1. Změnu výsledku už nepřinesla
ani soupeřova hra bez brankáře.
Druhý zápas byl posledním na
turnaji i v celé sezóně. Opět se uká−
zalo, že všechny týmy jsou vyrov−
nané a rozhodují maličkosti. V první
třetině sice góly nepadaly, ale bylo
se na co dívat. U obou týmů excelo−
vali brankáři a útočníci zahazovali
šance, především Viktor Příkaský,
který měl několik slibných střel.
O výsledku rozhodla prostřední část
utkání. Dalo by se říct, že na co Pan−
teři sáhli, to skončilo v brance sou−
peře. O pět branek se podělili David
Příkaský 2x, Viktor Příkaský, David

Uhlík a Petr Vácha. Poslední třetina
se dohrávala už jen z povinnosti.
Počenice dokázali snížit na 2:5, ale
poslední slovo patřilo našim florba−
listům. Brankář Lukáš Křižka vyho−
dil míček přes celé hřiště, kde jej
zpracoval Viktor Příkaský, a v ná−
jezdu na brankáře byl úspěšný. Dal
tak výsledku konečnou podobu na
2:6. Za zmínku stojí ještě nepro−
měněné trestné střílení v podání
Davida Uhlíka. Na turnaji na mě
udělal velký dojem brankář Lukáš
Křižka, který předváděl úžasné zá−
kroky. Byl oporou týmu nejen na
tomto turnaji.
Jako nováček se tým FBK Pan−
thers Ratíškovice ukázal ve velmi
dobrém světle a v příští sezóně bude
určitě pomýšlet na nejvyšší příčky,
a snad i bojovat o postup do 1. jiho−
moravské ligy.
Roman Šťastný

Konečná tabulka soutěže
1. Bedea Kroměříž
2. F.A.T.R. Dubňany B
3. Dynamo Bučovice
4. 1. AC Uherský Brod
5. Panthers Ratíškovice
6. Sokol Lanžhot
7. Panthers Otrokovice B
8. Spartak Hluk B
9. Kozel Počenice B
10. ŠK Lido Bratislava
11. FRZ Mikulov

Všem čtenářům přejeme krásné léto!
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