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R

Pátý meèbol si u Iveta
nenechá vzít a padá
na oslavu titulu
na kolena...

Zlatá Iveta

atíkovský pingpongový fanclub
se letos opìt rozhodl podpoøit
nau spoluobèanku Ivetu Vacenovskou jako i ostatní èeské reprezentanty a zúèastnil se Mistrovství
Evropy juniorù a kadetù, které se letos konalo v pùlce èervence v srbském Novém Sadu. Následující
øádky Vám pøináejí reportá z této
výpravy.
Nae pìtièlenná osádka vyrazila
ve ètvrtek na noc, abychom stihli
u páteèní ranní zápasy. Hned u Ma-

lacek jsme ale byli pøepadeni nìèím,
pro nás v poslední dobì opravdu
vzácným, a to detìm. A ten sa nás
nepustil pøes celé Maïarsko a byl
docela hustý. Zapøíèinil zdrení výpravy, a to i proto, e jsme museli
objídìt zatopenou silnici. Zpestøením sa stala pískající si maïarská
celnice alias Marfua, je nás nìkteré nemohla na pasech poznat,
proto pøistoupila k vyvolávání po
jménech jak na vojnì. Ani to ale pøíli nepomohlo, kroutíce hlavou nás
vak nakonec propustila... Natìstí
sme na ni na zpáteèní cestì nenarazili. Dovedete si toti pøedstavit,
jak by nás poznávala zarostlé a unavené po tøech dnech lítých bojù?
Srbské hranice kupodivu bez problémù, jetì hledání haly v Novém
Sadu a hurá na to.
Na 28 modrých stolech sa po pùl
hodinì støídaly jednotlivé kategorie
a my sme pøebíhali ke stolùm, kde
hráli nai borci. Studiem výsledkù
ze vèerejka jsme zjistili, e Iveta
málem v druhém kole vypadla s Izraelkù, kdy ve zachraòovala v sedmém závìreèném setu! Doufejme,
e pùjde po stopách Borise Beckera,
který sa dycky také trápil v prvních
kolech, ale pak u ho na cestì k wimbledonskému vítìzství nikdo nezaDokonèení na stranì 22
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Obec

Obecní rada...

19. zasedání dne 3. 6. 2003
l se zabývala problematikou budování kanalizace v ulicích Vacenovická a Rohatecká,
l schválila vybudování chodníku
v okolí staré pekárny ve spolupráci s panem Pøíkaským,
l schválila vybudování chodníku
v ulicích U Trati a Spojná,
l stanovila výi nájemného pro kulturní akce na letním parketu
v areálu Baník; OB, Z a M
500 Kè za akci, ostatní organizace
1 000 Kè za akci,
l jednala se zástupci JSDH, panem
Pøíkaským a Foltýnem; protoe bìhem celého roku nedolo k posunu
v jednání ve vìci nákupu hasièského auta a není snaha ani výhled
k zakoupení nového vozidla a danou
problematiku v obci øeit, stávající
jednotka SDH neobnoví smlouvy,
l vybrala ze tøí nabídek na zpracování projektu pro postupnou rekultivaci skládky TKO firmu Zera Projekt z Prostìjova, náklady 45 364 Kè,
l zruila pouívání vysílaèek u obecní
policie a schválila nákup mobilních telefonù.

20. zasedání dne 17. 6. 2003
l schválila prodej dvou obecních motocyklù Babeta za 5 000 Kè a nákup jízdního kola za 4 000 Kè,
l schválila prodej obecního automobilu Avia 30 valník za 25 000 Kè,
l projednala problematiku ukonèení èinnosti JSDH,
l schválila pøestìhování obecní
knihovny do patra a její rozíøení na
dvì tøídy a atnu, projekt zpracuje
ing. Vladimír Dobe za 7 000 Kè,
l vybrala ze tøí nabídek na sadové
úpravy u kostela spoleènost
SK Baník Ratíkovice, s. r. o., náklady 194 250 Kè,
l vybrala ze dvou nabídek na rekonstrukci obkladù a dlaeb v M II
firmu Kacr a Bábík Vacenovice,
náklady 139 183 Kè,
l vybrala ze dvou nabídek na zlepení ozvuèení smuteèní sínì firmu
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L&M Systém Ratíkovice, náklady 30 520 Kè,
l schválila termín a program 5. zasedání OZ.
21. zasedání dne 1. 7. 2003
l schválila vybudování komunikace
k Batì ze ulových kostek, náklad 79 485 Kè,
l rozhodla upravit obecní vyhláku
è. 2/2001 O místním poplatku za
provoz systému shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálních odpadù tak, aby umoòovala odpustit platbu lidem, kteøí se dlouhodobì nezdrují v místì svého
trvalého pobytu,
l vybrala ze tøí nabídek na opravy
a revize ruèních hasicích pøístrojù
pana Jiøího Stoklásku, R 572,
l schválila udìlení mìdìné pamìtní
medaile panu faráøi Pavlu Posádovi u pøíleitosti ivotního jubilea 50 let.
22. zasedání dne 15. 7. 2003
l schválila nabídku firmy Kováøík
Ratíkovice na provedení staveb-

ních úprav pro obecní knihovnu,
náklady 45 000 Kè + náklady na
rekonstrukci elektroinstalace,
l projednala harmonogram støedních a drobných investièních akcí:
 úpravy chodníkù a cesty u kina,
 úpravy kolem pomníku padlých
- srpen 2003,
 cesta k Batì - záøí 2003,
 chodník v ulici U Trati - øíjen
2003,
 betoná základu pro garáe
u obecní bytovky,
l projednala nabídku firmy Data
System XTRO nepøetritého bezdrátového pøipojení k síti internet,
l stanovila poplatky související s pohøebnictvím:
 pronájem smuteèní sínì 200 Kè,
 øeèník, báseò a zpìv - nabídka dle
souèasných skuteèných nákladù.
23. zasedání dne 28. 7. 2003
l projednala monosti separování
odpadu v naí obci,
l schválila pøedání postøíbøené
pamìtní medaile sleènì Ivetì Vacenovské, juniorské mistryni
Evropy ve stolním tenisu,
l projednala se stavebním dozorem
- ing. Stratilem a zástupci firmy
Stavoservis - panem Michenkou
a ing. Fricem dodatek è. 1 ke
smlouvì o dílo na zhotovení bytových domù U Hájenky. Z poadovaných vícenákladù na stavbu v celkové výi 176 250,20 Kè bez DPH
uznala rada èástku 130 000 Kè.
Z

Obecní
zastupitelstvo...
5. zasedání dne 25. 6. 2003
Program:
1. Zahájení
2. Rozpoètová opatøení I/2003
3. Majetkoprávní zámìry
4. Zøizovací listina Z Ratíkovice
5. SK Baník Ratíkovice, s.r.o.
- prodej movitého majetku
6. Rùzné
7. Skládka TKO Ratíkovice
8. Závìr

Pøedsedkynì finanèního výboru
paní ing. Vladimíra Motlová informovala o úpravách rozpoètu na
základì vzniklých skuteèností
v prùbìhu letoního roku na stranì
pøíjmù i výdajù ve výi 4 095 000 korun. Jedná se o kapitoly - kolství,
správa, výstavba a lesy. Celková
výe rozpoètu tak po zmìnách
bude èinit 54 322 000 Kè. Podle
výsledku hospodaøení je moné proRATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

vést v prùbìhu letoního roku jetì
dalí zmìny.
OZ schválilo odprodej obecního pozemku p. è. 2777 o výmìøe 85 m2
panu Pavlu Sukopovi, R 1178, za úèelem výstavby vinného sklepu na
Slavínì, prodejní cena 85 Kè/m2. OZ
schválilo odprodej èásti obecního
pozemku p. è. 2397 o výmìøe 400 m2
firmì Bøetislav Motloch a syn,
R 1201, za úèelem dorovnání parcely u skladu døíví na Vlastì, prodejní cena 25 Kè/m2. OZ neschválilo
zpìtné odkoupení stavební parcely
p. è. 144/20 v lokalitì U Lesa od
paní Dany Svobodové.
Pøíspìvková organizace Základní
kola Ratíkovice, okres Hodonín,
pøebírá vekerá práva a povinnosti
za Mateøskou kolu I, Ratíkovice
U Jezérka 670, a za Mateøskou kolu
II, Ratíkovice Múdrá 1000, které
byly jako organizace bez právní subjektivity k 31. 12. 2002 zrueny,
a které se s úèinností od 1. 1. 2003
stávají novými souèástmi koly.
Obecní zastupitelstvo schválilo
prodej movitého majetku z Obce
Ratíkovice na SK Baník Ratíkovice, s. r. o., za jeho poøizovací hodnotu, tj. 852 438,60 Kè.

V bodu Rùzné projednalo OZ tyto
otázky:
l 30. èervna 2003 konèí dobrovolná
smlouva se zásahovou jednotkou
SDH v Ratíkovicích. Od loòského
roku se øeí poadavek na koupi
auta, které bude pøepravovat hasièe k zásahu. Finanèní výbor poadoval upøesnìní typu vozidla
z dùvodu rozpoètové skladby. Zatím nebyly podány ádné blií informace. Rada navrhuje koupit
auto maximálnì do výe 900 000 Kè
do konce roku 2004 i v pøípadì,
e nebude poskytnuta dotace od
státu. První splátka by mìla být
uhrazena v roce 2004.
l Poadavky na provedení oprav na
krytém plaveckém bazénu: obìhové èerpadlo, dámské sprchy,
podlahové topení, dveøe - náklady
celkem asi 115 000 Kè. Èásteèné
krytí finanèních nákladù by øeilo
zvýení vstupného o 5 Kè za osobu.
l Tøídìní domovního odpadu do
plastových pytlù - prodejní cena
5 Kè za kus.
l Návtìva z Francie a zajitìní kulturního programu pro hosty.
l Mikroregion - pøipravuje se výstava místních produktù (øemesla,

folklor vech obcí). Na milotickém
zámku se bude prezentovat 6 sochaøù.
l Darování postøíbøené pamìtní
medaile DH Dolanka u pøíleitosti 20. výroèí umìlecké èinnosti.
OZ bylo informováno o vypracovaném finanèním a rekultivaèním projektu skládky odpadù v naí obci.
Náklady na provoz skládky jsou
vysoké a zisk z provozování této
èinnosti není velký. Je nutné rozhodnout, zda obec skládku uzavøe
v roce 2003 a provede rekultivaci
(náklady asi 8 000 000 Kè - domovní
odpad by se vyváel na skládku do
Tìmic nebo Mutìnic) nebo bude provedeno dalí rozíøení skladky,
a tím provoz prodlouen do roku
2009 (náklady asi 16 500 000 Kè).
Byl schválen návrh na uzavøení
skládky TKO v roce 2003 a rekultivace skládky v roce 2004 - a tím revokace usnesení ze dne 23. dubna
2003 zasedání OZ v této záleitosti.
Bude nutné vypsat výbìrové øízení
pro svoz TKO a ukonèení smlouvy
na svoz odpadu s firmou Tespra,
s. r. o., Hodonín.
Z

Referendum o pøistoupení
ÈR k Evropské unii
13. - 14. èervna 2003

1. okrsek

2. okrsek

3. okrsek

CELKEM

Poèet oprávnìných volièù

1 017

1 082

1 147

3 246

Poèet vydaných obálek

554

613

634

1 801

ANO

447

480

522

1 449

96

117

106

319

Poèet platných hlasù

543

597

628

1 768

Úèast ve volbách v %

54,47

56,65

55,27

55,48

Hlasovalo ANO v %

82,32

80,40

83,12

81,96

Hlasovalo NE v %

17,68

19,60

16,88

18,04

NE
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Samuel Selucký
Barbora astná
Jiøí Müllner
Jakub Dacík

Anna Pikulová .................................................... 80 let
Rùena Varadínková ........................................... 80 let
Jaroslav Beránek ................................................. 92 let

Uzavøení sòatku

Z naich øad odeli...

Odpad

Antonín Bíla .......................................................... 79 let
Jiøí Sochor ............................................................. 49 let
Josef upa ............................................................. 74 let
Antonín Gajdík ..................................................... 74 let
Marie upová ........................................................ 69 let

S

Petra Horáková a Zbynìk Luòák
Kamila upová a Frantiek Chludil
Monika Ohrazdová a Viktor íma
Igor Zelinka a Petra Pøíkaská

Zlaté svatby...
manelé Jan a Frantika Zichovi, R 45

Nyní jsou na tahu
orgány obce, aby tuto
aktivitu podpoøily.

Tøídit!
Selapávat! Vázat!

potìením pozoruji, jak se plní
kontejnery na plastový odpad.
Jen pár dnù staèí, aby byly tyto
nádoby naplnìny, pak se vrí pytle
a igelitové taky s plasty kolem
tìchto kontejnerù. Je velmi dobré,
a to z pohledu vyího principu
mravního, e ratíkoviètí obèané
odpad tøídí. Nyní jsou na tahu orgány obce, aby tuto aktivitu podpoøily. Proto je ji dnes moné, aby
si ti, kdo odpad tøídí, zakoupili
u pana Petra Nesvadby na Baníku
Ratíkovice plastové pytle, a to za
5 Kè, do nich lze plasty ukládat
a vdy v pondìlí v podveèer je sloit na sbìrných místech. Plasty lze
zde sloit i v jiných pytlích (které si
obèané opatøí sami), avak je ádoucí, aby to bylo v pondìlí v podveèer, nebo zahlcení sbìrných míst
v prùbìhu celého týdne znamená,
udìlat si v obci nepoøádek. Navíc se
tyto déle leící hromady stávají lákadlem pro nìkteré nezvedné jedince, kteøí pod pøíkrovem tmy
strana 4

Blahopøejeme...

plastové pytle pro své poouchlé
a darebné povyraení rozkopávají
a rozhazují.
S ohledem na finanèní nároènost
pøepravy plastového odpadu je potøebné, aby plastové láhve byly selápnuty a byly bez uzávìru nebo
aby byl uzávìr povolen, nebo pevnì
zataená láhev má podstatnì vìtí
objem a ten se nezmìní ani pod tlakem lisovacího zaøízení, je láhve
lisuje do velkých balíkù. Paklie
láhve neselápnem èi neotevøem,
tak za nezanedbatelné peníze pøepravujeme vzduch.
Vedle plastù je v obci tøídìn i papír. Ten je za desetihaléøové ceny
(nìkdy je pagát draí ne odmìna) vykupován kadou druhou
sobotu ve sbìrnì u Staré koly. Ti,
kdo nemají v sobotu èas a chtìjí se
papíru zbavit bez nároku na odmìnu, mohou tento papír, avak
vdy øádnì pøevázán, uloit do
klece, je je ke sbìrnì pøistavìna. V èele této klece je výkyvné

okénko, jím lze balíky papíru do
klece prohodit.
S provoláním Tøídit! Selapávat! Vázat!, a to za obec krásnìjí
a lepí a zdravìjí budoucnost naich dìtí, Vám pøeji dobrou vùli a vytrvalost.
Radim astný

Policie

Spoleèenská rubrika

Vítáme nové obèánky...

D

Nová
telefonní
èísla

ne 15. èervence 2003 dolo
ke zmìnì telefonického volání Obecní policie v Ratíkovicích. Od tohoto dne mohou
obèané pøímo volat na následující telefonní èísla:
Josef Vereb - 602 552 305
Antonín Kordula - 602 552 306
I nadále je mono pouívat (v dopoledních hodinách) pùvodní
èíslo 518 367 438 kanceláøe
Obecní policie na obecním úøadì,
které vak ji nemá monost
pøesmìrování na vysílaèky obecních stráníkù, jak tomu bylo
doposud.
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

kolství

O

Základní kolu navtìvovalo
v tomto kolním roce 427 ákù 

Ohlédnutí za kolním
rokem 2002/2003

Blahopøání

d 1. ledna 2003 dolo ve kolství v naí obci k dùleité zmìnì
- souèástí základní koly se
staly obì mateøské koly, na jejich èinnosti a náplni se nic nezmìní.
Základní kolu navtìvovalo
v tomto kolním roce 427 ákù (211
chlapcù a 216 dívek), na prvním
stupni bylo 10 tøíd a na druhém
stupni 9 tøíd. Prùmìrný poèet ákù
ve tøídì byl 22,5. Obì mateøské
koly navtìvovalo 108 dìtí v pìti
tøídách. Do kolní druiny chodilo
18 ákù. Celkový poèet zamìstnancù ve kolství je 52, z toho pedagogických pracovníkù bylo 35
a provozních zamìstnancù 17.
Z devátých tøíd vycházelo 67 ákù,
jeden ák vycházel z osmé tøídy,
jedna ákynì z páté tøídy odchází
na osmileté gymnázium. Vichni áci
byli pøijati na støední kolu nebo
do uèebního oboru. Na gymnázia odchází 9 ákù, na obchodní akademii 12 ákù, na SP+SO 25 ákù
a na SOU 23 ákù.

Nai áci se úèastnili v minulém
kolním roce øady soutìí a olympiád. Jmenuji jen ty nejúspìnìjí:
ve sportovních soutìích se v basketbale na 1. místì v okresním kole umístily mladí a starí ákynì, 2. místo
v okresním kole ve stolním tenise získaly starí ákynì, 3. místo v okrese
získali v malé kopané mladí áci
a ve florbalu starí ákynì, 4. místo
v kraji vybojovaly starí ákynì
a 8. místo v republikovém kole získaly mladí ákynì v basketbale.
Celkovì se nae kola ve sportovních
soutìích umístila na 7. místì z celkového poètu 47 hodnocených kol.
Úspìní byli nai áci v dalích
soutìích: 1. místo v okresním kole
matematické soutìe Pythagoriáda
získala Michaela Baøinová, 1. místo
v okresním kole dìjepisné olympiády získala Barbora Chvátalová,
2. místo v okresní soutìi a 7. místo
v krajské olympiádì z èeského jazyka získala Veronika Kudrová.
Ze koly odcházejí dva uèitelé pan uèitel Libor Tuèek a paní uèitel-

ka Kateøina Moravcová. Obìma za
práci pro nai kolu dìkuji a do dalího profesního i soukromého ivota
jim pøeji ve nejlepí.
V novém kolním roce nastoupí
26 ákù a bude pouze jedna první
tøída.
Mgr. Miroslav Küchler

Organizace
kolního roku
2003/2004
zahájení kolního roku
1. záøí 2003
ukonèení prvního pololetí
29. ledna 2004
ukonèení druhého pololetí
30. èervna 2004
podzimní prázdniny
27. 10. - 29. 10. 2003
vánoèní prázdniny
22. 12. - 2.1. 2004
pololetní prázdniny
30. 1. 2004
jarní prázdniny
1. 3. - 7. 3. 2004
velikonoèní prázdniny
8. 4. - 9. 4. 2004
hlavní prázdniny
1. 7. - 31. 8. 2004

Dnením
osmdesátníkùm

Léta nám prchají, rok se s rokem vrí
jiskra v oku pohasla - nesrí,
v hlavu padlo støíbro, ve tváøi jsou vrásky
(kde jsou ti ohaji a kde jsou ty krásky?)
Léty nachýleni, jak pøed nìmi klas
u nám ani nezní jasnì zvuèný hlas...
Co nám v naem vìku stará srdce hladí?
e V NAICH POTOMCÍCH
ZAKLETO JE MLÁDÍ!
Poznámka:
V Ratíkovicích, tehdy mající 390 domovních èísel, se v roce 1923 narodilo a v ratíkovické matrièní knize je zapsáno
narození 36 dìvèat a 34 klukù, tedy rovných 70 dìtí.
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003
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Jubileum

Dennì Vám chci být i nadále
blízko ve svých motlitbách
a pøi slavení Eucharistie
a ze srdce Vám ehnám.

Blahopøání

Velebte Hospodinu se mnou,
vyvyujme spolu Jeho jméno,
Hospodina jsem hledal
a On mi odpovìdìl,
ze veho mì vysvobodil,
èeho jsem se lekal.
Kdo na Nìho budou hledìt,
rozzáøí se ...

P. Pavel Posád,
spirituál AKS Olomouc
Narozen: 28. èervna 1953 v Budkovì. Vysvìcen na knìze 26. èervna
1977 v Brnì.

Pùsobil na farnostech: Pozoøice +
Holubice, Brno - idenice, Lomnice
u Tinova, Ratíkovice, Drnholec +
Jeviovka + Pasohlávky, Tøe + Rùená, Brno - sv. Tomá, Arcibiskupský knìský semináø v Olomouci.
V sobotu 5. èervence, na svátek
sv. Cyrila a Metodìje, pøi slavnostní
mi svaté popøáli ratíkoviètí farníci
páteru Pavlu Posádovi k ivotnímu
jubileu 50 let. Místostarostka obce
paní Anna Foltýnová mu pøedala za
obecní úøad pamìtní list, medaili
a kytici modrobílých rùí.
MB

(alm 34, 4-6)

S

Kultura

polu s Vámi se vemi, které jsem
potkal na svých ivotních cestách, vude tam, kam mne pøivedla Boí moudrá Prozøetelnost,
chci dìkovat Bohu za nedozírné
horizonty projevù jeho lásky, dobroty, vìrnosti a milosrdenství
v èase, kdy si s vdìèností pøipomínám støíbrné jubileum 25 let
sluebního knìství a 50 let vzácného daru ivota: 26. èervna 2002
- 28. èervna 2003.
Dennì Vám chci být i nadále
blízko ve svých motlitbách a pøi
slavení Eucharistie a ze srdce Vám
ehnám.

J

35. festival
slováckých dechových hudeb

i 35. festival dechových hudeb
je za námi. Byl to opìt úspìný
pohodový festival, i kdy byl skrápìn pùl hodiny trvajícím vydatným
detìm, který vak byl ve vysuených a vyprahlých Ratíkovicích
vítán.
Je tøeba podìkovat vem, kteøí se
na zdárném celodenním klání vech
úèinkujících podíleli. Je tøeba ocenit
místní firmu PRIMARC, která je
garantem a hlavním poøadatelem
festivalù, podìkovat vem hostùm
a návtìvníkùm, milovníkùm dobré
strana 6

Krásnou teèkou bylo vystoupení
zpìváka Josefa Zímy, 

dechové hudby, kteøí pøili a pøicházejí kadoroènì na festival - svátek
dechové hudby pøezdívané Moravský Kolín.
Nìkteøí ze zakládající skupiny a
èinovníci tradice festivalu byli v závìru z rukou starosty ing. Josefa
Uhlíka ocenìni: Josef Novák, Antonín
Pavlu, Frantiek Marcián, Václav Voøíek, Frantiek Luòák, Frantiek
Anto, Stanislav Pìnèík, Frantiek
Pavlík, Pavel Pøíkaský, Ivona Pavková, Rùena Dobeová, Pavel Kopøiva,
Frantiek Maòas st. a Josef Zíma.

Nevední podíl na úspìchu festivalu mají spolupoøadatelé, a to
Obecní úøad Ratíkovice a jeho
kulturní instituce Osvìtová beseda.
Krásnou teèkou bylo vystoupení
zpìváka Josefa Zímy, kmotra CD,
vydaného dechovou hudbou Dolanka k jejímu 20. výroèí trvání.
Na úplný závìr vech hudeb zaznìla opìt známá skladba místního
rodáka a hudebního skladatele
Frantika Kotáska Vám pøátelé.
AF
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První slovo patøilo stránické Svárovance
s kapelníkem Tomáem Hanákem 

Pøehlídek dechových hudeb utìenì pøibývá,
Ratíkovice jsou vak jen jedny

È

tenáø následujících øádkù laskavì promine, e hned úvodem
dávám znát svùj vztah k vyhláenému festivalu dechových hudeb
v Ratíkovicích. Není divu, i pro mne
je to 35 let ivota. Vìtinu tìch roèníkù jsem provázel slovem, ale byla
i taková léta, kdy jsem nebyl vítaným hostem. Ne u tìch, kteøí festivaly organizovali, ale jak u to bývá,
neradi mì tam vidìli ti, kteøí se na
té slávì pøiivovali a nemohli odpustit tøeba Jokovi Novákovi, e z festivalu dìlá muzikantskou pou.
To, 35 let! Pokud vím, druhý nejstarí festival dechových hudeb po
Kmochovì Kolínu! Vak jsme také
ji pøi prvních roènících pouívali výrazu Moravský Kolín. A proè do
Ratíkovic muzikanti i posluchaèi
tak rádi pøijídìli? Cítili, e jsou vítáni s otevøenou náruèí, e tu nikdo
nic nepøedstírá, e úèast na tomto
festivalu má punc vysoké kvality,
e jim nikdo nepøedepisuje, co mají
hrát a zpívat. Hrejte pro lidi, byl
jediný imperativ, se kterým je poøadatelé vítali. koda, e nikdo ji
nespoèítá, kolik nových písní, které
se pozdìji staly hity, uvedli muzikanti a zpìváci do povìdomí posluchaèù právì tu, na tomto fotbalovém
stadionu...
Na to a na mnohé jiné jsem myslel v nedìli 13. èervence dopoledne,
kdy jsem na lavièce pod hlavní tribunou poslouchal est mládenických
a zahranièních souborù, které posluchaèùm (mnozí z nich byli v Ratíkovicích ji èasnì ráno a mìli za sebou desítky kilometrù) pøedstavovali
moderátoøi Karel Kopøiva s Rùenkou Dobeovou. Stadion se neustále
zaplòoval navzdory blíícím se mrakùm a obèasným pøeháòkám. A kdy
po tradièní fanfáøe vystoupil starosta
obce a vechny upøímnì pøivítal, byli
vichni soustøedìni na tóny esti
orchestrù, které tvoøily hlavní program 35. roèníku.
První slovo patøilo stránické Svárovance s kapelníkem Tomáem
Hanákem a dirigentem Jaroslavem
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

Vinklárkem. Byla to Krojovaná polka
Jaroslava Kohoutka, která v podání
stránických muzikantù vem pøipomenula, e se tu opìt bude snoubit krása hudby, písní a krojù, za kterými mnozí návtìvníci také jezdí.
Kapelník Ladislav Zahna a dirigent
Marek Bure pak pøivedli ardièanku, Stanislav Esterka DH Bojané, Vojtìch Horký Støíbròanku,
Antonín Pavlu svoji Mistøíòanku
a teèku udìlala domácí Dolanka s kapelníkem Petrem Voøíkem, která
o týden døíve oslavila dvacáté výroèí svého trvání. Na pøehlídce pokøtila nový hudební nosiè a jedním
z kmotrù tohoto aktu byl host Josef
Zíma.
V Ratíkovicích nikdy nezapomenou podìkovat a keramikou Karla
Nìmce ocenit ty, kteøí se o festival

nìjak zaslouili. koda, e se ne vdy
dostane na vechny. To ji ale na zelenou trávu stadionu s pochodovými
písnìmi nastupují kapely k závìreènému monstrkoncertu, který tentokrát øídili Antonín Pavlu (k historii festivalu od jeho zaèátkù patøí),
Frantiek Maòas (na kterém jeho
82 let nikdo nepozná a vìøme, e
tomu tak bude jetì mnohá léta)
a Josef Novák, který øídil Kotáskovu polku Vám pøátelé a slova A se
za rok zas sejdem s kadým z vás,
se opakovala jetì dlouho po pøehlídce v nádherném podveèeru...
To, za rok opìt o druhé èervencové nedìli, protoe i to je tu tradice,
a za kadého poèasí, protoe slovácká
hudba nakonec vdy oblohu vyèistí.
O srdcích ani nemluvì!
Stanislav Pìnèík

Cituplná tradice

J

ubilejní festival dechových
hudeb nám vem pøinesl pohlazení na dui a radost do naich
srdéèek. Zvlátì pøinesl velkou radost do srdéèka Barunce Rybové,

které u po nìkolikáté pøila osobnì
zahrát kapela Støíbròanka s kapelníkem a zpìvákem Vojtou Horkým, aby tak udìlali Barunce velkou radost na celý dalí rok. Je to od
pana Horkého a celé kapely velmi pìkné, e se to
nedá pouhými slovy vyjádøit.
Taky patøí velký dík
mamince Maøence a Barunèinì sestøe Janì, které
vdy pro vechny muzikanty pøichystají obèerstvení a pøíjemné posezení.
Krásu lidskosti a hezkých vztahù dokreslují
i slova vnouèka Tadeáka:
Babièko, my tady u tebe
máme takový radostný
dùm. Aby takové radosti
bylo i v jiných rodinách.
Eva Hanáková
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Mladé muzikanty hned záhy na pódiu
vystøídal národopisný soubor
Pomnìnka z Tvrdonic.

Z Baníku znìly písnì,
i kdy poèasí pøíli nepøálo

V

nedìli 6. èervence, v rámci tradièních oslav Cyrilka, probìhlo
na letním parketu na Baníku
v poøadí ji druhé Národopisné odpoledne. Prùvodního slova se ujal výøeèný Dr. Oto Prát, který ve svém
úvodním slovu neopomnìl vedle
místních pøivítat i zahranièní návtìvu z USA.
Hned v úvodu se divákùm, pod
vedením ji legendárního kapelníka
pana Joky Nováka, pøedstavila Veselá muzika z Ratíkovic. Kapela
zahrála celkem est uchu libých skladeb a k nìkolika z nich si pøizvala
i svou zpìvaèku Vìrku Souèkovou,
která disponuje opravdu nádherným
hlasem. Mladá kapela se s nepøíli
èetným publikem, co bylo zpùsobeno pøedevím díky nepøíznivému
poèasí, rozlouèila závìreèným pochodem ly panenky silnicí.
Mladé muzikanty hned záhy na
pódiu vystøídal národopisný soubor Pomnìnka z Tvrdonic. Na první
pohled by se snad nìkdo mohl domnívat, e se jedná o èistì dívèí soubor, po peèlivém zaostøení by vak

v chumlu ikovných dìvèat spatøil
i jednoho malého hoíka, který si
od dìvèat rozhodnì nedal nic líbit.
V nìkolika minutovém programu,
který nazvali Na husy, nám malí
taneèníci dokázali, e v Tvrdonicích
mají dìti opravdu ikovné. V husím
pásmu nám tak zazpívaly nìkolik
písnièek a zatancovaly pár jednoduchých taneèkù, které protkaly
milými dìtskými øíkadly.
Chvilku po dìtech z Tvrdonic se na
pódiu objevila cimbálová muzika Denica ze ardic se svým primáem
MUDr. Miroslavem Bøenìm. Denica,
která ji dva roky doprovází pøi folklórních vystoupeních Ratíkovskou
dolinu, se dnes vak mimo jiné pøedstavila i jako samostatné hudební tìleso. K jedné ze svých písní si mladí
cimbalisté pøizvali jako zpìvaèku
Veroniku Mrazíkovou z Hodonína,
je je odchovankyní Ratíkovského
Rozmarýnku a v souèasné dobì pùsobí v hodonínském souboru Dubina.
Po mladé talentované zpìvaèce si
vak ji jevitì zabrali taneèníci
z Ratíkovské doliny, kteøí nám cel-

kem v esti párech pøedvedli ètyøi
tance typické pro ná kraj. Vystoupení zahájili ji tradièními skoènými,
po nich následovaly straòanské, ponìkud ivìjí a rytmiètìjí borické,
které se neobely bez nezbytného veselého juchání a výskání. Posledním
tancem, který uzavøel pìkné vystoupení mladého souboru, byly hudské.
To se vak ji vzadu na pódiu
formovaly rozveselené Robky ze
Séèky, které si pro diváky pøipravily
ukázku, jak se døív drávalo peøí. Celé
pásmo veselých prùpovídek a vyprávìní proloily robky nìkolika pìknými lidovými písnièkami. Nejvìtí
odmìnou jim jistì mohl být nejen
potlesk divákù, ale pøedevím jejich
srdeèný smích, jím reagovali na
vtipné skeèe. A na dotaz, proè si do
svého názvu zvolily právì ulici Séèka,
pan Joka Novák pohotovì odpovìdìl, e ta ulica je stejnì dlúhá, jak
enské øeèi...
Robky ze Séèky jetì nestaèily ani
dozpívat poslední písnièku a u je na
jeviti støídali chlapi z muského
sboru. Pod umìleckým vedením Roberta Blahy tak naráz zaznìlo
sedmnáct silných muských
hlasù, které potìily posluchaèe nìkolika umnì zazpívanými písnièkami.
Závìreèného vystoupení se
zhostilo zatím vùbec nejmladí
hudební tìleso dneního dne,
dechová kapela Ratíkovjanka
se svým kapelníkem Tomáem
Vyhòákem. Po tøetí skladbì,
kdy se ke kapele pøipojily
i zpìvaèky Vìrka Souèková
a Markéta Buøinská, vyzval
mladý kapelník vechny pøítomné nejen k pasivnímu poslechu, ale i tanci.
Celá akce byla velmi zdaøilá, i kdy se kvùli sychravému poèasí po závìreèném
vystoupení netanèilo do pozdních noèních hodin, tak jako
tomu bylo minulý rok.
Veronika Svobodová

strana 8

RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

Jak to
vidím já Efka

 je to tady. Jsou tu prázdniny.
Kadý si pod tímto slovem pøedstaví nìco jiného, nìkdo dovolenou u moøe nebo na horách, nìkdo
brigádu a nìkdo tábor. Znám hodnì
lidí, kteøí se na prázdniny tìí jen
kvùli tìm pár dnùm, které mùou
strávit na táboøe. Ve stanì nebo
v tee-pee, pøi táborovém ohni...
Letos jsem mìla poprvé monost
být na takovém táboøe, bylo mi
umonìno nahlédnout do tajù a zákoutí zábavného ivota táborníkova.
Pøijela jsem na junácký tábor do
Nové Vsi v pondìlí, asi v polovinì
tohoto tábora. Takovýmto návtìvám
na pár dní se øíká náplavy. Ale
kluci i holky mi kupodivu velmi
rychle zaèali øíkat Efko nebo Euká,
jako ostatnì kadý. Vìøte tomu,
pohne to srdíèkem, kdy Vám tak
øekne nìkdo, koho znáte pár hodin.
Dalím milým pøekvapením byl
veèerní výlet balónem. Dìti se rozdìlily do skupinek a za témìø bezvìtrného poèasí si kadý zkusil let
vzduchem. Na konci tábora tuto zkuenost vìtina z nich hodnotila jako
nejlepí záitek.
Mí kamarádi mì ovem neetøili,
hned na druhý den byl naplánován
Souboj o Slavonice, co byla dvoudenní výprava. Jak jsem se v pozdních veèerních hodinách dozvìdìla,
mìla jsem se jí zúèastnit taky. Mìla
jsem ráno pomoci pøipravit dìti na
cestu, a to nejlepí - muselo se vstávat ve ètyøi hodiny ráno.
Cestovali jsme vlakem i autobusem, proli jsme se s plnou polní,
prohlédli si podzemí a krásné staré
mìsto Slavonice, a spali témìø pod
irákem. Ale protoe jsme do Slavonic jeli kvùli vodní bitvì, která se
nakonec nekonala kvùli tomu, e
nám hodoníntí skauti vyhlásili
pøímìøí, nikdo nemohl zakrýt chvilkové zklamání.
Ètvrtek byl vyplnìn pøedevím
jednou z mnoha disciplín celotáborové hry GO WEST. Byla to témìø
bojovka, s názvem Zlatokopové.
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Dìti si musely za pøedem utrený
peníz (dolar) koupit rýovitì a za
nálezy støíbrných a zlatých valounù
dostávaly tuèné odmìny od banky.
Celou práci ztìovali bandité s pukami a átky pøes oblièej. Terén
k této høe byl více ne vyhovující
(odehrávalo se to v bývalé støelnici).
Odpoledne se odehrávala ji slibovaná vodní bitva. Zprvu drustva
mezi sebou, nakonec mu proti mui.
Jeliko bylo velmi pøíznivé poèasí,
mladí junáci i jejich vedoucí se dosyta vyøádili. Kdo nemìl puku na
vodu, tomu staèila PET láhev.
Nìkteøí astlivci skonèili v místní
øíèce, nìkteøí i v kopøivách.

Pátek. Tento den byl dnem slibaøù. To znamená, e pár vybraných
osob se stalo vlèetem, svìtlukou,
skautem nebo skautkou. Pøi tomto
obøadu je nutno odøíkat u blízkého
altánku patøièný slib.
Poslední etapa hry GO WEST,
karneval masek a chystání táborového ohnì, to byla náplò soboty. Veèer jetì pøijelo pár pøíznivcù, aby si
s námi zazpívali u táborového ohnì.
Pagodohranice chytla okamitì,
hudební nástroje i hlásky ladily a súdná táborová stolice sa èinila. Odsoudila høíníky za celý tábor. U chybìlo jen odsoudit kuchaøe za to, e
nás tak dobøe vykrmovali. I pøesto,
e se lo spát po jedenácté, byly dìti
ráno èilé a rychle pøipravené. Nastalo
velké balení a èekalo se pouze na autobus, který nás po posledním nástupu naloil a za zpìvu oblíbených
písní dovezl a k ratíkovické klubovnì.
Pùvodnì jsem mìla zùstat jen pár
dní, ale teï jsem ráda, e jsem tam
mohla být a do konce.
Eva Bartoníèková

Ratíkovice 4. 7. 2003

Pocta

Prázdniny

U

...bylo mi umonìno nahlédnout
do tajù a zákoutí zábavného
ivota táborníkova.

Vernisá
Václava Kopky

Je s podivem, jak v èlovìku
hluboko cit sídlí.
Zadøe se a drí uvnitø,
by u jinde bydlí.
Já dobøe vím, o èem mluvím,
to nevyhasla sopka.
Ten, s tím havým citem v srdci
je pan uèitel Kopka!
Po studiích zaèal uèit
v ratíkovské kole,
jak zachytit ivot lidí,
co jsou v jednom kole.
V dìjepise objasòoval,
jak ly lidské dìjiny
a v kreslení jak vystihnout
vechny barvy krajiny.
Mimo jiné byl aktivní
v kroucích s dìtmi po kole,

na výlety s nimi jezdil
vlakem, ba i na kole.
To, byla to léta plodná,
natruc dobì - radostná.
to, co nelo øíci nahlas,
oívalo aspoò v snách.
Ve svých vizích mìl vdy plány,
jak umìním dáti zadost v obrazech, èi na svých fotkách
ztvárnil bol a také radost.
Ve, co tu dnes máte spatøit,
to je právì o tom:
svìtla, stíny, zvrasklé tváøe
fotil jenom proto.
Kdysi jeden klasik hlásal
pøed diváckou cháskou ...
Co, u nevím, jen název zùstal:
Panu uèiteli s láskou!
Vojta Koten ml.
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Osobnost

B

...témìø pùl století od nástupu
pana uèitele do naí koly
si zaslouí urèité vìci
pøipomenout...

Horú a dolinú

ylo to rok po mìnové reformì,
to 10o pivo stálo 1,20 Kès, jednotka v JZD byla za 8 Kès
a nìkteøí penzisté dostávali ménì
ne 100 Kès dùchodu (ne na den, ale
na mìsíc), kdy dnem 1. záøí 1954
byl na II. stupeò ratíkovské koly
pøidìlen kandidát uèitelství aprobovaný pro výtvarnou výchovu, dìjepis a ústavu rodák ze Svojanova
u Bouzova Václav Kopka.
Psal se kolní rok 1954-55 a roèník 1943 tvoøil vìtinu tøídy VII.B,
kde byl Václav Kopka tøídním uèitelem. Tento kolní rok byl pro pana
uèitele významný tím, e se úèastnil
kolení pro vedoucí dìtské tvoøi-

vosti v tehdejím Gottwaldovì
a pøítí kolní rok u vedl technický
krouek, který - cituji kolní kroniku: ...zabýval se zhotovováním
kluzákù, s nimi pak provádìli pokusy, je byly zdaøilé. O tuto práci
mìli chlapci zájem a zúèastòovali se
jí v plném poètu.
Zastavíme se u kolního roku
1956-57. To jsme nastoupili (roè.
1945) do mìanky a pan uèitel byl
naim tøídním. V 6. tøídì se v dìjepisu probíral èeský stát, a proto není
divu, e jsme se pod jeho vedením
vydali (na kolech) na exkurzi do Mikulèic. Ve kolní kronice i v mé pastrana 10

mìti je vzpomínka na zahradní koutek v tehdejí
nové kole - u drogerie.
Doopravdy rád vzpomínám
na keøe jiøin, které ná tøídní
uèitel pìstoval a za jasných
veèerù nás seznamoval
s názvy hvìzd a souhvìzdí.
Ve kolním roce 1958-59 mu
byla pøidìlena VI.A (roè.
1947-48) a byl to rok, kdy
poprvé vedl 7 ákù ve fotografickém krouku.
Pøi zprávì za k. rok 1961-62 skláním v úctì hlavu, protoe byl tøídním 43 ákù, pøesto v dubnu 1962,
den pøed vysláním prvního èlovìka
do vesmíru, uvedl
výstavu reprodukcí Vincenta
van Gogha. kolní
rok 1965-66 je
také historický, to
byl zaveden nepovinný pøedmìt výtvarná výchova
pro IX. roèník
a vyuèujícím byl
pøítomný pan uèitel. 12. prosince
také uspoøádal
v hasièské zbrojnici výstavu ákovských výkresù
a bìhem roku seznamoval áky
s obrazy naich i cizích malíøù,
které si pùjèoval z tehdejího Domu
umìní v Hodonínì. Pøichází 1. záøí
roku 1967, kdy po 13 letech byl pan
uèitel Václav Kopka pøeloen na LU
v Hodonínì a to je jiná historie.
Tímto výèet jeho práce, jeho zájmu o nai dìdinu nekonèí. Vzpomeòme si na zfilmovanou Slováckou
svatbu, která se za záhadných okolností objevila za oceánem, zábìry
z povodnì i za spolupráci s Josefem
Pøibilem èi zesnulým Petrem uralem, i jeho zatím poslední práci reliéf sv. Urbana na sloupu na Slavínì.

Take pane uèiteli, berte nai
úèast na této výstavì jako malé podìkování za vechnu krásu, kolem
které jsme neviïaèky chodili, za objevenou poezii vedních vìcí i pøírody
i za vtìpování pokory a úcty pøed
nimi. Kdy u jsme u výètu vlastností, ádám Vás o toleranci, shovívavost moná i o odputìní, protoe
jsme jen lidé a vìtinou máme schopnost vidìt sebe a ne druhého a roky
v Ratíkovicích nebyly jen rùové.
Pane uèiteli, mám pro Vás jedno
pøání, jedno pøirovnání a to od
J. . Baara aby Vám v dlani zùstala
a záøila nejvìtí a nejkrásnìjí
perla - láska dìtí, i kdy u
vichni Vai áci jsou dospìlí.
Dámy a pánové, váení hosté,
trochu se omlouvám za èísla a statistiku, ale témìø pùl století od nástupu pana uèitele do naí koly si
zaslouí urèité vìci pøipomenout
a panu uèiteli se omlouvám za to, e
co jsem vzpomínal, není ve, co v Ratíkovicích odvedl.
Dìkuji panu uèiteli za poskytnuté
fotografie a jejich instalaci, pøi které
mu pomáhal ná ocenìný a uznávaný
fotograf Cyril Gajdík, OÚ Ratíkovice a PhDr. Radimu astnému za
nápad a zorganizování výstavy i naim seniorùm (seòorùm i seòoritám)
za poøadatelskou slubu.
Pane uèiteli, není to na závìr ani
vìta, co Vám chci øíct, ale je to nìco,
co moná necítím jen já, a to název
filmu, který málo koho nechá lhostejnými PANU UÈITELI S LÁSKOU.
Václav Koplík
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Velehrad, sídlo Rostislava, popisují
písemné prameny jako velké mìsto...

Velehrad hledejte
v propasti Nákla

vropa má tøi patrony, vyhláené
oficiálními papeskými listinami. Benedikta z Nursie a bratry
Cyrila s Metodìjem. Byly jim povoleny vechny liturgické pocty patøící
patronùm míst. Nedávné významné
zasedání EU v Soluni, kde bylo jednáno o èlenství balkánských zemí
v unii, bylo jistì poctou místa narození obou tìchto bratøí ze Solunì.
Uctìní místa hrobu je vak u jednoho z nich nemoné. Místo posledního odpoèinku sv. Metodìje není
známo. Staré legendy popisují jeho
uloení do zdi velkého chrámu Moravského, vlevo za mariánským oltáøem 6. dubna roku 885. Historikové
povaují tento chrám za katedrální.
Byl v nìm celkem jistì Metodìjùv arcibiskupský stolec, katedra. Pùsobil
zde i jeho nástupce Wiching. Podle
církevní regule nesmìl být biskupùv
stolec pøíli vzdálen od stolce panovnického. Proto je spojována otázka
místa tohoto chrámu s místem hlavního mìsta Velké Moravy. Staré tradice jej nazývají Velehrad.
Generace historikù hledaly Velehrad podle písemných památek.
Kdy Hrubý objevil v roce 1947 první
velkomoravskou kamennou stavbu
a dalí byly nalezeny v Pohansku

u Bøeclavi a Valech u Mikulèic,
vzniklo velké nadení. Oèekávalo se,
e to budou archeologové, kteøí podají nepochybné dùkazy o místì
hlavního mìsta i katedrálního
chrámu. Nebyly vak nalezeny ádné nápisy, nebo
pøedmìty vypovídající o vìcech nematerielní povahy.
Intenzivní, dlouholetý
ploný výzkum Starého
Mìsta u UH, Pohanska
u Bøeclavi a Valù u Mikulèic zde nael mnohem více
nálezù, ne na místech odkázaných jen na náhodný
záchranný výzkum. To sice
zdánlivì význam tìchto lokalit zvýilo, ale také umonilo jejich datování a komplexní hodnocení, které není
v souladu s písemnými památkami.
Velehrad, sídlo Rostislava,
popisují písemné prameny
jako velké mìsto, vìtí ne
Nitra. Ta, podle archeologického výzkumu, mìla více ne 50 ha plochy
opevnìné mohutnou hradbou, tisíce
hrobù, mnoství výrobních objektù.
Byla to skuteènì aglomerace mìstského typu. Vedle toho je pouhých
8,5 ha Valù
u Mikulèic pøíli
málo na mìsto.
Také Staré
Mìsto se svými
40 ha nebyla
významnìjí lokalita ne Nitra
(obr. 2). Archeologicky zde
byla prozkoumána konstrukce opevnìní linìné náspy
zpevnìné kùly.
Tato palisáda
byla neúplná
a spoléhala na
vodní a bainaté
Oblast nálezù nejvìtích pevností, zbraní a perkù
plochy. Nemo-
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hla to být nevýslovná a nedobytná
hradba Rostislavova mìsta, která
udivovala souvìké letopisce.
Dalí rozpaky zpùsobuje datování obou tìchto lokalit. Písemné
prameny popisují Velehrad v první
polovinì devátého století jako velmi
staré, doslova antické mìsto. Valy
u Mikulèic i Staré Mìsto jsou mladí.
Písemné prameny informují o tom,
e sídlo Rostislava mìlo nìjaký výjimeèný vzhled. Bylo prý nepodobné
vem ostatním i nejstarím známým.
Obì navrhované lokality nemají nìjakou zvlátní podobu. Pokusy vyPorovnání velikostí
známých pevností

svìtlit tyto nesrovnalosti vedly a
k extremním názorùm, zpochybòujícím písemné památky, nebo monosti, e hlavní mìsto neexistovalo
a panovník støídal své sídlo, èi poukazem na to, e je zatím prokopáno
jen nìkolik procent lokality, nebo dokonce kladoucím Velkomoravskou
øíi do Srbska, do povodí stejnojmenné øeky Moravy. Realná je vak
i monost, e hlavní mìsto Velké Moravy mùe stále jetì unikat pozornosti archeologù, kteøí se soustøedili na nesprávné lokality. Jedno je
vak vcelku nesporné. irí území, vymezené nálezy nejvìtích známých
pevností Velké Moravy, nálezy nejvìtího poètu meèù, zlatých a støíbrných
perkù, nejvìtích mohylových pohøebi a atributù jezdeckých druin
tvoøí oblast ústøedí moci. V tomto
území lze právem Velehrad hledat. Ve
støedu tohoto území má strategickou
polohu vyvýenina Náklo, leící na
katastru Ratíkovic, Milotic a Dubòan.
Jan Galatík
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Byla to tvrdá cesta fotbalových talentù,
zaèínajících v raném mládí pod horkým
ratíkovickým sluncem svùj
sportovní ivot...

Fajky  nefajky

o vám chcu øéct nìco o tem, jak
kdysi vznikl v Ratikovicách fotbál a jak sa ve svých poèátkách
hrál. To sa jednú seli v hospodì
u Litochlebú nekeøí chlapi, co dìlali
v okolních fabrikách, a usnésli sa, e
zaloijú fotbálový klub. (Dnes je na
tem místì u radnice prodejna potravin.) Tuím, e to bylo negdy na pøelomu dvacátých a tøicátých rokù
minulého století... Dy ho má Hodonín, lebo Dubòany, proè né my?
ak pøeca nejsme o nic horí a bìhy
máme vecí dobré bojovnì zakøièal
Joka Kordula, zvaný Fazulák, vystrèil vyzývavì bradu a búchl pìsú
do stolu, a zvédl polekanì hostinský Litochleba od pípy hlavu
a ostatní chlapi mu na to horlivì pøikývli. Tak vznikl v Ratikovicách
první fotbálový klub s názvem Rudá
hvìzda.
Bylo to v dobì téj svìtovéj hospodáøskéj lamastiky. O prácu si ani
nezavadil, tak nekeøí dìlníci aj v Ratikovicách mìli názor, e by to bylo
tøeba øeit jak v Sovìtském svazu bolevickú revolúcijú. Proto tá Rudá
hvìzda, symból bolevickéj moci.
Stalo sa. Høitì bylo vyhlédnuté
na jednéj rúbanickéj lúce, základòú
fotbálistú sa stal Pouchùv dom
u Zbrodku. Doma také prala a opravovala paní Pouchová potrhané
dresy, odtúï sa v nich chodilo pøes
Zbrodek na rúbanické høitì
a zpátky. ádná umýváròa, ádné
peníze. A tych mladých, co tam chodilo! ak byl hneï za høitìm les, kde
mohli v prùbìhu zápasu nepozorovanì zmizet.
Ale tento klub nemìl dlúhého trvání. Jedným vadil název, druhým
ten les. Panáèek nebyli spokojený,
ani vìøící ze Staréj dìdiny. e co sa
nejednú rodí chudinì v Ratikovicách dìtí, a gde by to préj dolo, dyby
byla obec samý fotbálista. Dy podívajte sa na ty dìcka, nic iného neznajú, ne hónit sa za tým gulatým
nesmyslem a kostelu sa vyhýbajú jak
èert køíu. ak - jak ukázál èas - mìli
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pravdu. To u ale bylo vyhlédnuté
nové høitì u ratikovskéj rynkovky, gde je doposaváï a byl zaloený nový klub, SK Ratíkovice.
Nastúpili noví, mladí fotbalisté.
Sopúek, øeèený Èambál, Klime,
øeèený Èuda, jednoruký záloník
Kopl, øeèený Samón, kerému ju utrhl
stroj v rynkovce, a dalí. A v téjto
dobì má také svùj pùvod vìc, kerá
tehdá ve tøicátých rokách poøádnì
zahýbala celú dìdinú.
SK Ratíkovice
versus SK Vacenovice
Tehdá sa objevila na rohu domu
evca Dekaøa, kerý opravovál fotbálistom kopaèky, vývìska SK Ratíkovice se sestavama hráèù na jednotlivé utkání. V letním podveèeru
sa tu scházali fanúci z celéj dìdiny
a vánivì u ní diskutovali, gdo by mìl
z hráèù na zápas nastúpit a gdo né.
V temto punktu mìl hlavní slovo
ratikovský poák, øeèený Trvaj,
kerý dycky spolehlivì pøedpovìïél,
jak zápas dopadne. Byl jak Sazka bez
penìz, ale najvìtí rozruch mezi
nìma nastával, dy sa mìl sehrat
zápas mezi SK Ratíkovice a SK Vacenovice.
Èert ví proè, ale v tychto dobách
sa obì vesnice nemìly rády. Bylo to
asi v tem, e Vacenovice patøily
kdysi dlúho k inému panství, a lidé
sa mezi sebú tak èasto nescházali,
neznali sa. Pravdú je, e etì v tychto
rokách byla odvaha chodit sám do
Vacenovic za galánkù. To mohl
u muziky v Julínkovì, èi Letochovì
hospodì bez ochrany místních kamarádù neco vykoledovat.
A vèíl si pøedtavte, e SK Vacenovice hrály tehdá ve stejnéj tøídì jak
SK Ratíkovice. Byl to boj né enom
sportovních klubù, ale dvoch vesnic.
Temu odpovídaly aj návtìvy na
tychto utkáních. Gdo mìl ve Vacenovicách kolo a zdravé nohy, spìchal
v nedìlní odpoledòe pøes celú nau
obec k rynkovce na høitì. Protoe
sa pøedem poèítalo s bojem né enom

hráèù, ale aj mezi fanúkama, mìli
mnozí z nich u sebe chabovce, keré
si urvali cestú lesem, flagaèku a iné
intrumenty. Atmosféra pøed zápasem napnutá jak pøed búøkú,
zvlátní zlovìstné ticho a napìtí.
Dy sudí zahájil hru, rozpútalo sa
na høiti peklo. Mezi hráèama, aj
mezi fanúkama. Ja, to néni jak
dnes, kdy profíci Maradóna a iní
pøedváïajú za veliké peníze ty své
majstrtyky, co chvíla leijú na zemi
a pøedstírajú faúl. Gdee! lo sa
pøímo na tìlo, rana za ranu, podporovaná rozvánìnýma táborama
oboch stran. Zdravotní sluba s nosítkama si mohla ubìhat nohy.
ak mu uka, køièali rozkohútìný a rozpálený jak trajfúz jednonohý starý Anto z Øádkù, øeèený
Èesnek. Svoju druhú nohu nechali
negde na bojiti první svìtovéj
vojny. Hrozivì pøitem mávali èaganem na vacenovského hráèa, kerý
srazil nekompromisnì ratikovského útoèníka na zem.  Fajky - nefajky, berte ich u huby, øval na celé
høitì. (Mínil tým nohy súpeøú.) Dy
sa ozval poblí stójící umírnìný Vacenovják a nabádal ho k rozumu,
vácnul ho èaganem, a zasyèál bolesù.
Znáte, co je to lavinový efekt?
Sotva starý Anto pøetahl èaganem
dobráka strýca Ingra z Vacenovic, nemekal jeho kamarád Janek Hú
a pratíl zaséj strýca Antoa palicú,
a to zapraalo. Povím vám - byla
to taková zvlátní suchá rana, jak
dy sa lámajú kosti.
Vecí kolem strnúli. Ale to sa Janek trefíl enom do jeho døevìnéj
nohy, kerá tuto ranu nepøeila
a praskla. Udivenì sa díval na tento
svùj výkon a nemohl pochopit, proè
sa starý Anto tváøí, jak by sa nic
nestalo a nekòúøí sa bolesú.
To byl aj nevyhláený zaèátek vzájemného boja mezi domácíma divákama a Vacenovjákama, v prùbìhu
kerého získali Ratikovtí pro svoju
poèetní pøevahu body a zaèali hnat
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

Koncert

Vacenovjáky od høia dùle z Kopcù,
e sa ani nemohli vtìsnat do tehdá
úzkéj ulièky mezi Ivanovým a Dekaøovým, pøes idovský uzel a na mostek pøes járek u Pøíkaského. A Ratikovjáci jak srni poøád kolém nich.
Óooj - byl to boj jak u Verdúnu za
první svìtovéj vojny! Plaè a skøípání zubù Vacenovjákú, keøí u
v téjto chvíli mysleli na krvavú odvetu. A opravdu!
Podlé stejných vitých regulí to
bylo aj pøi zápase ve Vacenovicách.
S tým rozdílem, e hnaní Ratikovjáci nemoseli utìkat dom pøes celé
Vacenovice, ale jejich ústup jim milosrdnì kryl les tìsnì za høitìm.
Zobaèùj mlýn, døevìný vìtøák,
kerý sa etì v téj dobì vypínal na
kopeèku hned vedle høia sa nestaèíl divit temu zdánlivì nesmyslnému pobíhání mládee v dresoch
rùznéj barvy a sténání nakopnutých

a zapomnìl z teho aj toèit tema
svýma velikýma døevìnýma lopatama.
Ba, zmìnily sa doby, zmìnili sa
lidé, aj jejich jazyk, ale v mnohém
zostali stejní. Boe - suï spravedlivì ty rozpálené slovácké hlavy!
Negdo pøeca mosí dycky vyhrát,
negdo prohrát. Zálealo a záleí aj
dnes enom na dodrování tých pravidel hry. Ale gdo ich gdy úzkostlivì
dbál?
Jak to bylo dál
s ratíkovickým fotbalem?
Vznik Baových lignitových dolù
v roce 1935 na ratíkovickém katastru hluboce zasáhnul do celého ivota vesnice, i fotbalu. Doly poskytovaly pevné zamìstnání mladým
talentovaným hráèùm, jako byli
tehdy Petr Vybíral, Antonín Voøíek,
Petr Vacenovský, Rudolf matlák

a dalí. Umoòovaly jim pravidelný
trénink, výstavbu høitì se sociálním zázemím, na tu dobu nevídaným. Otevøely tak cestu, která Ratíkovice proslavila ve fotbale od
roku 1940 v celém protektorátì, i po
skonèení druhé svìtové války po roce
1945. Byla to tvrdá cesta fotbalových
talentù, zaèínajících v raném mládí
pod horkým ratíkovickým sluncem
svùj sportovní ivot s hadrákem
na praných ratíkovických cestách
a pláccích. Pøes fotbalové zaèátky, popisované v tomto volném, zèásti vymyleném, ale ve svém celku pravdivém pøíbìhu, vedoucí pozdìji a
k nejvyím fotalovým metám.
Jména Vacenovský, Kordula obletìla svìt... Zeptejte se dnes Plzeòanù, co vìdí o Ratíkovicích. Mnozí
vám odpoví - hraje se tam dobrý fotbal.
Miroslav Dekaø

Text bude dodán

Buty

Text bude dodán
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Zemìpis

V

Zemìpisné
zajímavosti obce a okolí

íte napøíklad, kde je zemìpisný
støed naí obce? Tak pøesnì stejnou otázku jsem si poloil pøed
nedávnem a pøemýlel, zda tímto
místem je ratíkovický kostel, radnice èi pøi pohledu na mapu nìjaký
pomyslný bod na Zelnicích. Jaké bylo
moje pøekvapení, kdy ono zdánlivé
centrum obce leí v ulici Za Humny,
pøímo naproti domu è.p. 968 (obr. 1).
Pøi zjiování podobných zemìpisných
informací a pátrání v archívech lze
najít nejednu zajímavou skuteènost.
Jednou z prvních zemìpisnì-historických pozoruhodností je, e Moravì se dostalo podrobnìjího mapového zobrazení pozdìji ne zemím
okolním, a to i pøes nedostatek jakýchkoliv zemìpisných mìøení. Uèinil tak vídeòský lékaø, matematik
a kartograf Pavel Fabricius (1519-1589), jeho mapa z roku 1569 má
název Marchionatus Moraviae - Markrabství moravské. Na své mapì zobrazil celou Moravu s èárkovanì vyznaèenými hranicemi a velkou èást
Rakous a po Dunaj, hory znázornil
kopeèkovou metodou, pøièem
výky kopcù byly ji tehdy v souhlase s výkovými pomìry.
Není bez zajímavosti, e Fabriciovu mapu pøehodnotil roku 1627 uèitel národù Jan Ámos Komenský
(1598 - 1670). Výsledkem jeho dlouholetého etøení byla nová mapa
Moravy, která je vùèi mapì Fabriciovì mnohem pøesnìjí, úplnìjí
a správnìjí. Poprvé je napøíklad na
mapì vyznaèen rybník Nesyt u Valtic, který byl do roku 1750 nejvìtí
pøirozenou vodní plochou na území
dnení ÈR! V jedné ze svých knih
Komenský ke vzniku mapy uvádí:
...pouil jsem rad lidí znalých tìch
míst, na nì se mi nepodaøilo vstoupit a je pohledem zmìøit.
Jméno Ratíkovice bohuel nenajdeme na ádné z výe uvedených
starých map, protoe nikdy tu nebylo panské sídlo, zámek ani tvrz.
Na mapách uloených v Ústøedním
archívu zemìmìøictví a katastru
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Na mapách uloených v Ústøedním archívu
zemìmìøictví a katastru v Praze je nae
obec poprvé zaznaèena na tzv.
Müllerovì mapì z roku 1716

v Praze je nae obec poprvé zaznaèena na tzv. Müllerovì mapì z roku
1716 ve 2. vydání z roku 1790 pod
názvem Ratischkowitz (obr. 2). Roku
1708 naøídil císaø Josef I. matematiku Janu Krytofu Müllerovi (1673-1721) z Norimberka, aby na základì

vlastních mìøení vydal mapu, na ní
by byly zaznamenány nejen vechny
tehdejí mìsta, mìsteèka, vsi, osady,
zámky, klátery, dvorce, tvrze, kostely, ale i silnice, zájezdní hostince
a mýta, kde se vybírají poplatky za
pouívání cest.

RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

Základem pro první pøesné mapování tehdejího stabilního katastru
rakouské monarchie byla tzv. Trigonometrická sí I. øádu, je vznikla
v letech 1821 a 1840. Hlavní body
této sítì byly oznaèeny døevìnými
kùly, které byly pozdìji nahrazeny
ulovými kameny pouívanými dodnes. Pro zemi moravskoslezkou
byla zavedena pravoúhlá soustava
souøadnic (Y,X), za její poèátek byl
zvolen kostel Sv. tìpána ve Vídni.
Po vzniku Èeskoslovenské republiky v roce 1918 byl dán podnìt ke
vzniku nové, do dneních dnù pouívané Jednotné trigonometrické sítì
katastrální (JTSK). Jedním z hlavních
opìrných bodù této sítì se stal i vrchol Náklo, leící v k.ú. Ratíkovice
(obr. 3). V roce 1987, kdy byla sí naposled revidována klasickými metodami, mìlo Náklo v systému JTSK
nadmoøskou výku 265,15 m n.m.
V srpnu 2002 bylo Náklo pøemìøeno pomocí nejmodernìjí technologie GPS (èti dí pí es), vyuívající
k urèení souøadnic jakéhokoliv místa
na naí planetì více jak 30 satelitù,
a byly stanoveny nové souøadnice
Nákla v nejpouívanìjím svìtovém
navigaèním systému WGS-84, který
je zavádìn i do naí armády, a zpøesnìna jeho nadmoøská výka na
265,05 m n.m.
Kdo z vás rád chodí na procházky,
urèitì mu neunikla v blízkosti DPS
u zdi farní zahrady studòovice a bíloèervená tyè, na ní je tabulka s nápisem Státní nivelace - Pokození
se trestá (obr. 4). Jedná se o nejdù-

leitìjí a nejpøesnìjí výkový bod, jediný svého druhu
v katastru obce. Nivelaèní
bod je tvoøen ocelovou tyèí
o prùmìru 25 mm, která je
zaputìna do hloubky 11,52 m.
Horní ploka kulového vrcholu tyèe vyjadøuje nadmoøskou
výku Bpv = 208,6265 m.
Oznaèení Bpv (Balt po vyrovnání) vyjadøuje skuteènost,
e nadmoøská výka je urèena vzhledem k hladinì
Baltského moøe, je se døíve
urèovala vùèi hladinì moøe
jaderského. Rozdíl v urèení
nadmoøské výky urèitého
místa podle jednotlivých
moøí je pro Ratíkovice roven
40,3 cm.
V samotné obci je nadmoøská výka urèována pomocí
esti nivelaèních bodù, tvoøených litinovými èepy zaputìnými do zdi rodinných
domù v ulici Vítìzná. Tyto
výkové znaèky jsou pøedevím instalovány na kostely (budovy s dlouhou ivotností), na naem kostele
byla znaèka pøi stavebních úpravách v roce 1984 znièena.
V katastru obce je rovnì situován geomagnetický bod, na nìm je
mìøeno magnetické pole Zemì. Je
souèástí 198 bodù sítì, která rovnomìrnì pokrývá celé území Èeské republiky. Pravidelnì se zde sledují
èasové zmìny sloek magnetického
pole, jako inklinace, deklinace èi totální vektor magnetického pole. Bod

se nachází asi 100 metrù vpravo od
silnice z Ratíkovic do Rohatce v místì zvaném Pasuòk.
Pro úplnost je vhodné poznamenat, e zemìmìøièi pouívají i tzv.
gravimetrické body. Nejblií gravimetrický (tíhový) bod, na nìm se
zjiuje velmi pøesná hodnota tíhového zrychlení Zemì, je v Hodonínì
v chodníku, pøímo naproti zimního
stadionu. Ze kolské fyziky si moná
vzpomenete na zaokrouhlenou hodnotu g = 10, která vyjadøuje zrychlení volného pádu tìlesa. Z pøesných
hodnot, namìøených na tíhových
bodech, se pøímo urèují rozmìry
a tvar Zemì, zjiují se fyzikální
vlastnosti zemské kùry a vyhledávají
se loiska nerostných surovin zemní plyn, ropa, uhlí, soli, kovové
rudy apod. V okrese Hodonín jsou
stálé tíhové body pouze tøi, druhý se
nachází v Hovoranech u kostela sv.
Jana Køtitele a tøetí v Moravském
Písku u kostela sv. Anny.
Nepochybný význam a vìdecká
dùleitost zemìmìøických bodù je
potvrzena i v Trestním zákonì, § 183:
Kdo úmyslnì znièí nebo uèiní neupotøebitelnou zøetelnì oznaèenou
znaèku bodu astronomicko-geodetické sítì nebo základního nivelaèního bodu nebo opìrného gravimetrického bodu, bude potrestán
odnìtím svobody a na jeden rok
nebo penìitým trestem.
Josef Hanák
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Zdraví



Je výhodou mít zuby krásné,
ale jetì lepí je mít zuby
zdravé. Proto je dùleitá
péèe o nì.

Zuby
v pohotovosti

Spolky

elmy tého druhu v konkurenèním boji o teritorium - lovecké
území, koøist èi samice cení na
sebe zuby. Kdo má tesáky vìtí, je
ve výhodì. Èlovìk není dravec, i kdy
nìkdy tomu tak bývá, avak v rámci
konkurenèního boje o protìjek zuby
pouívá. Kdo má zuby pìknì v øadì,
srovnané jako ten, kdo má zuby
husté jako noty na buben a zèernalé.
Krásné zuby jsou poadavkem
naí doby. Krásnì se na nás zubí
mladé hereèky, popové hvìzdy i politici. Krásné zuby, krásné tváøe,
krásné mylenky, krásní lidé i na
dui. Dochází zde k podvìdomému
naplnìní antického ideálu krásného
tìla a dobrého èlovìka. Ne vdy je
tomu tak je. Dobøe to vichni z ivotní zkuenosti víme, e èlovìk
i ménì pohledný mùe být velmi
dobrý. A je-li opravdu dobrý, krása
vnìjí se jaksi sama vyjeví, èlovìk
zkrásní i navenek. Ze srdce do
úsmìvu, pøivírajících se, hmouøících
oèí, gesta ruky.
Ale zpátky k zubùm. Je výhodou
mít zuby krásné, ale jetì lepí je mít
zuby zdravé. Proto je dùleitá péèe
o nì. Kartáèek, pasta a preventivní

S

Soutì
SDH Ratíkovice

talo se u skoro tradicí, e kadým rokem první èi druhý èervnový víkend poøádá Sbor dobrovolných hasièù Ratíkovice soutì.
Ne jinak tomu bylo i letos. V sobotu
7. 6. 2003 se uskuteènila soutì v poárním útoku muù O putovní pohár SDH Ratíkovice. Zúèastnilo se
celkem 17 drustev, z toho 16 z ok-
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návtìvy u zubního lékaøe, to jsou
základní pøedpoklady zdravého
chrupu. Nicménì i svìdomité osud
nìkdy zasáhne: dostane pøes drku,
patnì kousne do kosti z kaèeního
stehna, pøi brdìní v autobuse narazí na sedadlo, je obdaøen rùstem
zubù moudrosti atd.
Ve se v dobré obrátí, paklie je
to v pracovní den dopoledne. To navtívíme svého zubaøe. Komplikovanìjí situace nastává, kdy je to o sobotì, nedìli èi státním svátku. Pak,
paklie nemáme svého soukromého
dentistu, je nutno váit cestu na pohotovost, a to do nemocnice. V naem ratíkovickém pøípadì do
Kyjova. Jaké nemilé pøekvapení,
násobící bolest zubù, nás potká, jestlie do kyjovské nemocnice pøijedeme po 13. hodinì. To se ji neordinuje. Pak to znamená nadopovat se
ibalginem, otupit se a èekat nekoneèné hodiny do dalího dne, nebo
se pøepravit do Brna do Úrazové nemocnice (na Ponávce 6).
Vzhledem k bolesti zubù nad
touto skuteèností nemùete ani zaskøípat. Èlovìk dospìlý øeí nezøídka
tuto situaci otupením pomocí lékù,
které si sám naordinuje. Avak jak

resu Hodonín a jedno z okresu umperk. Na prvním místì se skoro ji
tradiènì umístilo drustvo A muù
z Vacenovic, na druhém místì skonèil Petrov a tøetí místo patøilo Vacenovicím B. Ratíkoviètí hasièi opìt
pøekonali svùj rekord, a to èasem
18.44, bohuel tento skvìlý èas ale
staèil jen na krásné páté místo.

to øeit v pøípadì naich malých dìtí,
naich malých zlatíèek, která nechápou sloitosti a problémy dneního
zdravotnického systému a skrze oèka
zalitá slzami ádají o pomoc ty, kteøí
jsou v jejich zaslzelých oèích vemohoucí? Rodiè se v této situaci snaí
vemohoucnosti dostát: obtìuje pøes
øetìzec známých nìkterého zubaøe
èi nastartuje auto a upaluje do Brna.
Tato situace, tento systém zdravotní péèe není dobrý. Vezdùvodòující odpovìï, e nejsou peníze, není
odpovìdí. Toho, kdo tak odpovídá,
jetì nechytly zuby v sobotu ve 13.30.
Tuto situaci je tøeba napravit. Je
nutno obrátit se na své zastupitele
a není jich málo: na obci, na kraji,
v praském podhradí. Z pøedvolebních plakátù se na nás zubí a z jejich tváøí vyzaøuje, e jsou s lidmi,
e jsou klidná síla a e dokáí, e to
dokáí. Dokate, e jste s lidmi, e
jste silou, která s klidem prosadí stomatologickou pohotovost na hodonínsku, dokate, e to dokáete. Stomatologická pohotovost v Brnì je
daleko.
A nyní bez emocí a vìcnì pro ty,
kdo to budou potøebovat, by jim
pøeji opak:
Stomatologická pohotovost
Nemocnice Kyjov:
sobota, nedìle, státní svátek:
08-13 hod.
Úrazová nemocnice Brno,
Ponávka 6, tel. 545 538 408:
pondìlí - ètvrtek 19-07 hod.
pátek
13-07 hod.
sobota, nedìle, svátky - nepøetritì
Radim astný

Ve ale vynahradil 20. roèník Memoriálu Stanislava Vyhòáka, kterého se zúèastnili jak mladí áci,
a to 12 drustev, tak i starí áci 13 drustev. Soutìilo se v tìchto disciplínách: poární útok (PÚ), tafeta
poárních dvojic (PD) a tafeta
CTIF.
Ratíkovickým mladím ákùm se
vedlo a obhájili své loòské prvenství
a i letos získali Putovní pohár. S celkovým poètem esti bodù stáli na
nejvyím stupínku. Na druhém
místì s poètem bodù sedm skonèily
Svatoboøice a Vnorovy obsadily
pøíèku tøetí s poètem bodù 14.
V kategorii starích ákù se nejvíce vedlo drustvu z Mistøína a to
poètem bodù est. Druhé skonèily
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

Mutìnice s osmi body a na stupínku
èíslo tøi se umístil Radìjov s poètem
bodù 15. Starím ákùm z Ratíkovic uteklo umístìní na pomyslné
bednì jen o vlásek a s poètem bodù
15 skonèili na 4. místì.

I pøes úmorné horko obou soutìních dnù probìhlo ve v pohodì a bez
zranìní. Nejvìtí zásluhy na tìchto
výsledcích mají vedoucí drustev,
kterým patøí velký dík a první hlt
dìtského ampusu z vyhraných po-

hárù. Dík samozøejmì patøí vem,
kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na pøípravì a prùbìhu tohoto
nároèného víkendu. Vem vítìzùm
i nevítìzùm blahopøejeme a pøejeme
dalí úspìchy.

K

Kapitální úlovek
na Hliníku

oncem èervence se podaøil Pavlu Kaíkovi z Ratíkovic nevídaný
úlovek. Na Hlíníku ulovil amura o délce 98 cm a váze 23 kg (!), se
kterým zápasil 40 minut. Blahopøejeme.

Na okraj...

Rybaøení

Jana Tomèalová

P

Béleáci?

øípad první: Kruci, u vech
plantáníkù, asi jsem zase
lápl do psího lejna!
Pøípad druhý: Mamo, v lonici se nám asi pokadila koèka.
Pøípad tøetí: Usínajíc ena natvanì hudruje: Tato, e sis zase
nepøeslékl to zpocené pyamo!
Co mají tyto tøi pøípady, je se
v naí obci skuteènì odehrály,
spoleèného? Spoleèným jmenovatelem tìchto mikropøíbìhù je to,
e se nikomu nic nestalo. Spoleènou pøíèinou tìchto omylù je
zeraganic.
Vìøím, e technologie rozvozu
a posypu hnojiva, které je bezesporu potøebné, je v souladu
s pøedpisy. Nicménì by se nemìlo zapomínat i na poèasí, atmosférický tlak a smìr vìtru.
Bylo by pro mne osobnì smutné,
kdyby se nám Ratíkovjákom
místo béleáci zaèalo øíkat smraïoi.
Radim astný
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T

Tábor Nová Ves oddíl Tuláci a Squaw

ábor mìl název GO WEST - na
západ (Dobývání divokého západu). Cestovalo se po soui vlakem a v krytých vozech, po vodì
- pomocí vorù, a vzduchem - horkovzduným balónem. Vyzkoueli jsme
si s pomocí místního kováøe, jak se
cejchuje dobytek (v naem pøípadì
cejch - lilie do døeva).

Rýovali jsme zlato jako zlatokopové, zaili jsme balónkovou válku
Sever proti Jihu, navtívili jsme
Westernové mìsteèko iklùv mlýn,
zahradní úzkokolejní eleznici
v Drásovì, Tìanské muzeum - Kovárna, Ivanèickou kostelní vì, zámek Slavonice a spoustu dalích
míst.

Zajímavost

Junák

29. 6.-13. 7.- 2003

M

Vyhrála!

oje dcera Magda je velkou
fanynkou hokejového týmu
Colorado, proto si kadý
mìsíc kupuje èasopis Prohokej, ve
kterém se hlasuje pro svého oblíbeného hokejistu NHL. Pøi pøíleitosti zaloení Jagrbaru se konalo vyhláení vítìzù ankety.
Magda byla mezi dvaceti vylosovanými úèastníky a 16. èervence
si jela osobnì pøevzít cenu do
Prahy. Její sen byla tøetí cena dres Colorada.
Akce zaèala v 19 hodin a zúèastnili se jí nai pøední hokejisté z domácích i zahranièních
klubù. Losovat se zaèalo od
20. místa. Od tøetího místa se losování ujal sám Jaromír Jágr
a ono se to podaøilo: Tøetí cenu
vyhrává Magda Dobeová z Ratíkovic!
Její radost byla obrovská, kdy
z rukou Jaromíra Jágra pøebírala svùj vysnìný dres. Po losování následovala vlastní oslava
ètvrtých narozenin zaloení Jagrbaru s rozkrájením narozeninového dortu a ukonèená diskotékou.
Irena Dobeová
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Ping-pong

N

Individuálnì se nám v minulé sezónì
daøilo. Pøemysl Kouøil prohrál na
okresních pøeborech dospìlých
ve finále a v koncovce
posledního setu...

Stolnìtenisové
ohlédnutí za sezónou

á pingpongový oddíl vstoupil do
25. sezóny své existence poprvé
jako úèastník celorepublikových
soutìí, jeliko A týmu se podaøilo loni vyhrát divizi a postoupit do
3. ligy. V ní se ná z jedné ètvrtiny
obmìnìný kádr (místo Romana Holeèka odcházejícího hrát a studovat
do Vídnì jsme z Hodonína na rok
získali dorostence Petra Hrdlièku)
støetl s týmy z Vysoèiny, kraje Pardubického, Královehradeckého a Jihomoravského.
V základní èásti jsme nasbírali
31 bodù za 2 výhry, 5 remiz a 15 poráek a obsadili pøedposlední
11. pøíèku. Z té jsme se nedostali ani
dalími dvìma výhrami v nadstavbové èásti soutìe, co znamenalo
sestup, který postihl hned ètyøi poslední drustva. Nutno poznamenat,
e jsme hráli polovinu základní
èásti a celou nadstavbu oslabeni
o dlouhodobì nemocného Petra Hrdlièku, jeho zaskakovali kluci z B
týmu, a e nae ance na záchranu
klesly na nulu nesportovním zpùsobem (ná sok v sestupovém souboji
Hradec Králové toti koupil zápas
v Tinovì).
Nový systém soutìí mìl pøispìt
k vìtí èistotì, ale peníze jsou
vìtinou silnìjí... Take kdo tvoøil
první ligovou sestavu Baníku (v závorce celosezónní procenta úspìnosti): Vít Kouøil (61), Pøemysl Kouøil
(56), Petr Hrdlièka (32) a Pavel Nikl
(23), z béèka sehrál nejvíce zápasù
Petr Kouøil (11).
Cílem naeho B drustva byl
stejnì jako loni návrat do krajských
soutìí, co znamenalo vyhrát
okresní ligu. To se ale opìt bohuel
nepodaøilo, i kdy drustvo suverénnì zvítìzilo v základní èásti a vyøadilo v semifinále play-off Kyjov. Finále okresní ligy bylo neuvìøitelné
svým prùbìhem. Nejprve podlehlo
nae béèko mladému týmu ÈSAD
Hodonín D doma 6:10 a poté excelovalo na stolech soupeøe 10:0! Rozhodující zápas jsme doma ale
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

nezvládli a prohráli opìt 6:10. Zklamání veliké, avak je tøeba øíct, e
soupeø podal skvìlý výkon a nae
jednièka Tonda Ranèík byl limitován
pøi høe nedoléèenou zlomeninou hrající ruky. Tým hrál v sestavì Milan
Hrbáèek (82), Antonín Ranèík (81),
Petr Kouøil (78), Jaroslav Macek
(70), zaskakující Pavel Kouøil (35)
a Zdenìk Sasinek (19). Vyjde to koneènì letos?
V okresním pøeboru jsme mìli dvì
drustva. Drustvu C ve sloení
Petr Kordula (62), Zdenìk Sasinek
(62), Jiøí Kordula (56), veteráni
Frantiek Bábíèek (63) a Petr Toman
(45) nakonec uteklo kýené 3. místo
o jeden bod a museli se tedy spokojit
s bramborama. Drustvo 11x vyhrálo, 2x remizovalo a 5x prohrálo.
Letoní roèník by mìl být jetì lepí,
kluci mají ambice hrát o postup do
okresní ligy.
Naopak pøedsezónní cíl jako jediný z muských týmù splnil D
manèaft. Ètyøi výhry znamenaly
pøedstiení Mikulèic D a tím také
záchranu v soutìi! Zaslouili se
o to leader Pavel Kouøil (75), Kamil
Grufík (40), Luká Skoèík (30) a Lu-

ká Kyselka (11). Vzhledem k oslabení bude letos tento úspìch tìké
zopakovat.
Nejmladí E tým vedený panem
Kratochvílou 2x vyhrál v okresní
soutìi, co nestaèilo na jiné ne poslední 10. místo, ale tady jde hlavnì
o získávání zkueností. Za éèko
nastupovali Luká Bábík, Luká
Kyselka, Michal Novák, Martin Kováè, Zdenìk Kratochvíla, Jiøí Kováø,
Renáta Novotná, Zbyek Nìmec,
Petr Vácha a Jakub Pøíkaský.
Letos nás zlepením potìily eny,
které trenér Zdenìk Kratochvíla dovedl k 11. místu krajského pøeboru.
Drustvo 2x vyhrálo a 5x remizovalo, èím si zajistilo úèast v soutìi
i pro pøítí sezónu. Hráli Markéta
Hurtíková, Romana Tomanová, Elen
Vinklerová a Renáta Novotná.
Individuálnì se nám v minulé sezónì daøilo. Pøemysl Kouøil prohrál
na okresních pøeborech dospìlých ve
finále a v koncovce posledního setu,
ale ve si vynahradil ve ètyøhøe, kterou s bratrem Vítem vyhráli. Kolekci
medailí pøekvapivì doplnila bronzem
ètyøhra Antonín Ranèík - Zdenìk Sasinek. Poprvé v historii oddílu se jeho
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èlenové probojovali na mistrovství republiky dospìlých. Pøemysl a Vít Kouøilovi reprezentovali Baník Ratíkovice v Mostì a ostudu neudìlali.
V mládenických kategoriích se
také urodilo. Markéta Hurtíková
s Elen Vinklerovou obsadily 2. místo
na krajských pøeborech drustev
starího actva! Ve ètyøhøe si na kraji
obì vybojovaly bronz, èím zopakovaly výsledek z okresních pøeborù
starího actva. Elen Vinklerová se
také prosadila v kategorii mladího
actva. Spolu s Lukáem Bábíkem
vybojovali na okresních pøeborech
3. místo v mixu a toté se jí podaøilo
i ve dvouhøe (tu vyhrála nae odchovankynì Markéta Blahová hrající za
Hodonín - v republikovém ebøíèku
jí patøí 10. místo) a ètyøhøe! Medailovou sbírku doplnil v dorostu Petr
Hrdlièka na okresních pøeborech - 2x
støíbro a 1x bronz! Velkým úspìchem
byla také úèast Markéty Hurtíkové

na mistrovství republiky starího
actva ve Vlaimi, kde se jí povedlo
postoupit ze skupiny!
Významnou událostí bylo v ivotì
naeho oddílu první mezinárodní
utkání. Smíené drustvo starího
actva ve sloení Markéta Hurtíková, Elen Vinklerová, Kamil Grufík a Luká Skoèík pøijalo pozvání
rakouského klubu Olympic Vídeò, za
který hrál ná odchovanec Roman
Holeèek, a vyjelo reprezentovat oddíl a obec na stoly soupeøe. Naim
ákùm se podaøilo v èervnu vysoko
vyhrát 18:5, co jim jistì dodá elánu
do dalí sezóny!
Dalími aktivitami naeho oddílu
bylo poøádání mládenických turnajù v naí tìlocviènì. Bylo jich celkem est, z toho poprvé dva krajské.
Jako u tradiènì jsme bojovali o pøeborníka oddílu ve Vánoèním turnaji,
jeho vítìz má na rok pronajatý
putovní hornický kahan.

V pravidlech stolního tenisu i loni
dolo ke zmìnám, z nich tou nejdùleitìjí je monost støídání jednoho
hráèe v soutìi drustev, co bylo
pøijato kladnì a dále to zatraktivnilo
ná sport. Pøijïte se o tom pøesvìdèit do místní tìlocvièny - hledáme
tímto nové adepty naeho sportu
a nemusí to být jen kolní mláde!
Informace získáte také na ratíkovickém infokanále a zejména na
naich internetových stránkách,
které obhospodaøuje Pavel Kouøil
(www.sweb.cz/pinecratky) a patøí
mezi nejlepí v republice. Zkuste se
zapojit!
No a na závìr je tu tradièní podìkování obci, výkonnému výboru Baníku, vedení Z a sponzorùm (Tente
a Pekaøství Nikl) za vytvoøení dobrých podmínek pro ná sport, které
nám mohou leckterá velká mìsta
jenom závidìt!
Pøemysl Kouøil

Rozhovor s panem Zdeòkem Kratochvílou

Ètvrtstoletí
ratíkovického stolního tenisu
Kdy se u nás poprvé objevil organizovaný stolní tenis?
Oddíl stolního tenisu byl zaloen
v roce 1978. Tehdejí vedení Baníku
nemìlo o tento druh sportu zájem,
take oddíl vznikl pod hlavièkou základní koly. Pravidelnou soutì
jsme zaèali hrát od záøí 1979. Po prvních úspìích pøili zástupci Baníku
s tím, e bychom pøece jen mìli hrát
za Baník. Od té doby a do dneka
jsme tedy èleny velké rodiny baníkovských sportovcù. Nutno ovem
dodat, e nebýt poèáteèní podpory
tehdejího øeditele základní koly
pana Jiøího Rùièky a tìlocvikáøe
pana Ladislava Hadaèe, moná bychom dnes spolu o stolním tenisu
nemluvili.

noduí a ménì komplikovaná.
Jetì pøed zaloením oddílu jsem absolvoval trenérský kurz a kurz rozhodèího. Postupem èasu jsem poznal,
e spojení tìchto funkcí bylo správným rozhodnutím. Moc mnì to
pomohlo a pomáhá v mé stolnì tenisové práci. Jak se ná oddíl rozrùstal, pøibývalo i práce. Prvním mým
spolupracovníkem v trenérské èinnosti byl pan Vladimír ebek, pak
pan Tomá Frolec a nakonec pan
Petr Kouøil starí. V té dobì jsme trénovali tøikrát týdnì, vdy od 14.00.
Já jsem v té dobì pracoval na tøi
smìny, ale moji nadøízení mnì vycházeli vstøíc tím, e jsem si mohl
odpolední smìnu vymìnit za
noèní.

Pøipomeòme si nìkteré funkcionáøe, trenéry a hráèe ze zaèátkù!
My jsme v tu dobu ádné funkcionáøe nemìli, nebylo to nutné a ani
ádoucí. Podle mého názoru èím
ménì funkcionáøù, tím je práce jed-

Jak se vyvíjel stolní tenis
za tìch uplynulých dvacet pìt
let?
Jak je asi vem známo, zaèali jsme
s dìtmi. Prvním rokem jsme hráli
pouze mladí ákovské soutìe, od
sezóny 1980-81 jsme obsazovali ji
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vechny soutìní disciplíny, tzn. actvo a mue, pozdìji i eny. Mui zaèali hrát od základní tøídy (v té dobì
okresní pøebor III. tøídy). Po ètyøech letech ji mui hráli okresní pøebor I. tøídy. Po nìkolikaletém trápení v okresním pøeboru I jsme tuto
soutì vyhráli a zaèali hrát nejvyí
okresní tøídu okresní ligu. Netrvalo dlouho a postoupili jsme do krajských soutìí. Po KP II. tøídy jsme
vybojovali vytouenou divizi a nakonec to nejkrásnìjí - III. ligu. Pøes
enormní snahu vech hráèù jsme ji
bohuel po roce museli opustit, ale
není vem dnùm konec. Pokud se
nám podaøí zúroèit získané ligové
zkuenosti, nemusí být návrat do
ligy nereálným.
I B drustvo muù si vyzkouelo na jeden rok krajskou soutì.
V minulé sezónì jim postup do KP
unikl jen o vlásek. Drustva C
a D hrají okresní pøebor I. tøídy,
drustvo E hraje okresní soutì.
Nae eny hrají ji tøi roky KP
I. tøídy (divizi).
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

Jmenujme aspoò nìkteré hráèe a hráèky, kteøí se na tìchto
úspìích podíleli!
Je jich samozøejmì dlouhá øada,
ale rád bych jmenoval aspoò tyto:
Antonín Ranèík, Petr Toman, Pøemysl Kouøil, Vít Kouøil, Frantiek
Bábíèek, Jan Toman, Pavel Toman,
Petr Kouøil, Jaroslav Macek, Pavel
Nikl, Pavel Vaíèek, Miroslav Trcala, Jiøí Kuchaøiè, Roman Holeèek,
Milan Hrbáèek, Pavel Maèuda, Ladislav Hadaè, Daniel Kordula, Frantiek Kratochvíla, Petr Kordula, Jiøí
Kordula, Zdenìk Sasinek...
Za kategorii ákyò a en bych rád
jmenoval Zuzanu Bilskou (Sedláøovou), Hanu Dobeovou (Verebovou),
Romanu Tomanovou, Soòu Kratochvílovou, Martinu Tomanovou, Markétu Hurtíkovou, Elen Vinklerovou
a Renátu Novotnou.
Dá se aspoò odhadem uvést,
kolik hráèù a hráèek prolo vaima rukama?
Pøesnou statistiku nemám, ale
odhadem nejménì 150 dìtí.
Jakými individuálními úspìchy se mùete pochlubit?
V soutìi jednotlivcù se Pøemysl
a Vít Kouøilovi probojovali a na
mistrovství republiky, které se
hrálo v Mostì. Pøedvedli solidní výkon a skonèili v druhé polovinì startujících. Ostatní mui - Ranèík, Nikl,
Kouøil Petr a jiní si pøivezli medaile
z okresních pøeborù. Markéta Hurtíková pøedvedla krásný pinec na
mistrovství republiky starích ákyò
ve Vlaimi, kdy nad její síly byla a
pozdìjí vítìzka celého mistrovství.
Ze zahranièních kontaktù se mùeme pochlubit vítìzstvím naeho
kombinovaného drustva actva nad
drustvem TTC Olympic Wien ve
Vídni. Nae drustvo hrálo ve sloení Kamil Grufík, Luká Skoèík,
Markéta Hurtíková a Elen Vinklerová.
Jak jste spokojen se spoluprací s Baníkem, Obcí Ratíkovice a základní kolou?
Spolupráce s výborem Baníku
i ostatními oddíly, se kterými se potkáváme na palubovce tìlocvièny,
je velmi dobrá. Obèas se sice vyskytnou drobné problémy, ale to ke
sportu, stejnì jako k ivotu, jaksi
patøí. Jen si myslím, e by se mìlo
vynakládat vìtí mnoství penìz na
RATÍKOVICKÝ ZVON 4/2003

práci s mládeí. Zvlátì v dnení
dobì, kdy na dìti èíhá spousta nebezpeèí, je sport dùleitou prevencí.
Obec Ratíkovice umoòuje vem
sportovním oddílùm zdarma vyuívat kolní tìlocviènu a v rámci
svých moností se o ni velmi dobøe
stará.
Se kolou byly a jsou vztahy
velmi dobré. Poèínaje naím zatítìním v poèátcích a po dneek. Pravidelnì spolupracujeme se kolou pøi
kolních soutìích ve stolním tenisu
organizovaných Asociací kolních
sportovních klubù. V roce 1996 se
stalo drustvo mladích ákyò pøeborníky Jihomoravského kraje. Ne-

Vhodné foto
nebo obrázek
zanedbatelná je i koordinaèní èinnost
vedení koly pøi obsazování tìlocvièny jednotlivými oddíly.
Jak se staráte o talentovanou
mláde?
Talentované mládei vìnujeme
samozøejmì zvýenou pozornost.
Vichni mají monost absolvovat tøi
tréninkové jednotky týdnì. Talent je
toti jen jednou stranou mince. Tou
druhou je pravidelný trénink, bez
kterého cesta k úspìchùm nevede.
Tady bych rád upozornil, e nestaèí,
kdy budeme hráèe nabádat k pravidelné tréninkové práci a rodièe své
dítì v této aktivitì nepodpoøí. Jedinì vzájemná spolupráce oddílu
a rodièù je pøedpokladem dosahování výborných výsledkù u talentovaných hráèù a hráèek.
Máte v souèasném kádru nìjaké výrazné talenty?
Za mladí áky bych jmenoval
Lukáe Bábíka, Jiøího Kováøe a Jakuba Pøíkaského, za starí áky Lukáe Skoèíka a Kamila Grufíka.
Z mladích ákyò bych uvedl Kristýnu Hrbáèkovou a Moniku Nedvìdickou.
Kde se mohou noví adepti stolního tenisu pøihlásit?

Mohou se pøihlásit na trénincích
v pondìlí (14.00-16.00) a v pátek
(15.30-17.00) nebo u pana Zdeòka
ebesty ve kole.
Je nìco, s èím nejste spokojen
a co by se dalo zlepit?
Celkem jsem spokojený, jen si
myslím, e více poøádku od vech
oddílù, vèetnì nás, by neukodilo.
Kadý oddíl by mìl po sobì nechat
solidní poøádek, pak bychom byli
spokojeni vichni.
Co zbývá dodat?
Jistì stojí za zmínku i to, co se dìje
mimo stolního tenisu, ale je pro nìj
moc dùleité. Kdy nai mui postoupili do krajského pøeboru, tak bylo
nutné zkvalitnit osvìtlení v tìlocviènì. Bratøi Petr a Jan Tomanové
a Frantiek Bábíèek dokázali, e umí
zabrat nejen za zeleným stolem
a nainstalovali do tìlocvièny osm
pøídavných svìtel. Jejich kvalitní
práce vyuívá dodnes nejen oddíl
stolního tenisu, ale i øada dalích
sportovních oddílù. Pro krajské soutìe bychom jetì potøebovali zabezpeèit na obsluhu jednoduí zpùsob
zatemnìní tìlocvièny, ale to u bude
úkol pro nìkoho jiného.
Jaké jsou plány ratíkovického stolního tenisu do dalího
ètvrtstoletí?
To je odváná otázka, ale já se na
ni pokusím odpovìdìt. Jsme amatérský oddíl, který se jednak vìnuje iroké základnì, jednak se snaí dosahovat výborných výsledkù. Jsem
pøesvìdèen, e pokud budeme na
sobì poctivì pracovat, tak se o svou
budoucnost nemusíme obávat a svým
soupeøùm budeme øádnì lapat na
paty.
Letos jsem své manelce slíbil, e
soboty a nedìle jí nebudu utíkat na
zápasy a turnaje. Jetì dotáhnu dva
letoní turnaje mládee a pak se
budu trenérsky vìnovat zaèínajícím
dìtem. Máme dostatek kvalitních
hráèù, kteøí víkendové jedìní po
zápasech a turnajích zvládnou. Jsem
pøesvìdèen, e oddíl stolního tenisu
pod vedením pana Pøemysla Kouøila tento doprovod zajistí a pomyslný tafetový kolík, který jsem svíral dvacet pìt let, pøedá mladím.
Se zakladatelem stolního tenisu
v Ratíkovicích rozmlouval
Zdenìk ebesta
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Dokonèení z titulní strany
stavil. Dnení Ivetina soupeøka, levoruká Polka, to také nedokázala,
a tak sme sa radovali z hladkého postupu mezi 16 nejlepích juniorek.
Jeliko poslední zápasy skonèily
a pøed devátou veèer, jsme nuceni
hledat nocleh u za tmy. Po dvou
neúspìných pokusech (v rozestavìném domì a na statku) nám to
napotøetí vylo. Blízko silnice jsme
nali luxusní seník i se støechou,
take nás nezaskoèil ani noèní srbský detík. Ráno sme trochu posmutnìli, nebo Iveta vypadla v mixu, ale
to hlavní - dvouhru, zvládla proti
mladé ruské obranáøce výbornì. Ta
sice vypadala jak muchyseertemòa,
avak zdání klamalo. Míèky sa od ní
odráaly nazpátek jak od zdi. V druhém setu Iveta vedla 10:4, a pøesto
prohrála. Nakonec sa to podaøilo dovést do vítìzného konca, i kdy to vùbec nebylo jednoduché - tedy 4:2 na
sety. Veèer nás èeká bitva o medaili.
Mezitím Iveta postoupila ve ètyøhøe
a dobøe si vedli i dalí nai borci,
take sme sa na veèer tìili.
A stálo to za to! V cestì za medailí stála toti Ivetì stejná hráèka
jak pøed ètyøma rokama, kdy ve
Frýdku-Místku získala svoju první
velkou placku - Nìmka Meike
Rohr. Ta zaèala zhurta a získala
první dva sety a zdálo se, e je po
nadìjích. Poté ale Iveta rozpoutala
ohòostroj drtivých útokù, na nìj
soupeøka nedokázala reagovat a byly
z toho ètyøi rychle vyhrané sety po
sobì a jistota medaile! Takový výkon
sem od ní jetì nevidìl! Toté se povedlo i ve ètyøhøe, kde byla její spoluhráèkou Maïarka Póta, a tak sme
vyrazili na veèerní procházku mìstem plni optimismu.
Ten nás troku pøeel poté, co sme
nenali nae vèerejí nocleitì (mìli
sme tam toti rezervaci...) a jali sme
sa proto hledat jinde ven z mìsta.
Útoèitìm sa pro nás stal parkhotel v malém mìsteèku. Byl sice
bez støechy nad hlavou, ale natìstí
nepralo. Ruila nás akorát jejich
sladkobolná lidová muzika a pár
místních zvìdavcù.
Hned zrána máme prvního finalistu - Antonín Schwarzer bez problémù v mixu bez ztráty kytièky,
co nás naladilo na následující Ivetino semifinále s pøekvapením mistrovství - drobnou Maïarkou Amstrana 22

brus. Nae borkynì vtrhla do zápasu
jak uragán a brzo vedla 3:0. Aby to
nebylo tak jednoduché, mladá Hungarka sa vzchopila a dalí dva sety
patøily jí. Úplný obrat v zápase ale
Iveta nepøipustila a po posledním
míèku sme vìdìli, e je ve finále!
Radost nám trochu zakalila skuteènost, e to samé sa jí nepodaøilo ve
ètyøhøe, kde jí levoruká Polka vrátila poráku ze dvouhry, ale bronz
také berem.
Veobeènì panovala ve výpravì
dobrá nálada, protoe z odpoledních
nedìlních finále, z nich to juniorské chlapecké vysílala srbská televize (o tem si u nás moem nechat
jenom zdát...), máme celkem ètyøi
elízka. Take sme sa na to posílili
z vlastních zásob a úderem druhé odpolední deme fandit. A zaèínáme
zostra.
Hned ve ètyøhrách dvì zlata!
Patøí Tony Schwarzerovi z Hustopeèí v kadetech (starích ácích)
a Tomáovi Koneènému ze Zlína
v juniorech. Ten mìl za partnera
Francouze a hráli proti ruské dvojici. Po prohraném prvním setu rozpoutala èesko-francouzská enkláva
v hlediti doslova peklo, v nìm sa
rutí bohatýøi usmaili a neuhráli u
ani set. To hlavní, jak doufáme, mìlo
teprve pøijít. Iveta nastoupila ve finále proti Rumunce Necula velice
nervóznì a lehce prohrává první set.
I pøes dva zkaené servise vyrovnává na 1:1 a ve tøetím nabírá na
obrátkách jak její hra, tak i nae
povzbuzování, výsledkem èeho je
vedení 2:1. I ètvrtá sada vypadá zpoèátku nadìjnì, ale Rumunka sa nevzdává a srovnává stav. Pátý set
vydøela Iveta pøes nepøíjemný soupeøèin sendvièový bekend a v estém
hraje výbornì a do stavu 10:6, co
znamená ètyøi meèbole. Teï sa ale
ukázalo, jak vrtkavý sport je stolní
tenis. Pár chyb a naráz je to 10:10!
Skandováním: Iveta, Iveta! sme
hnali nau rodaèku dál do boje, vdy
taková ance sa nemosí opakovat!
Pátý meèbol si u Iveta nenechá
vzít a padá na oslavu titulu na kolena, objímá sa s trenérem, dìkuje
kotli a následují blahopøání èlenù
výpravy. Teprve pak sa dostává
k mobilu, aby to zvìstovala dom.
V Rakách to ale u známo jest, nebo jistá èlenka naej výpravy
brisknì smskuje tuto novinu pár sekund po posledním míèku.

Èekání na vyhlaování vítìzù vyplòuje dalí finále s naí úèastí
a i kdy je neúspìné, celkovì máme
3 zlaté, 1 støíbrnou a 7 bronzových
medailí, co je nejlepí výsledek
v historii samostatné ÈR. Znamená
to 2. místo za Nìmeckem v konkurenci 44 státù. Ale u je tady Iveta
s medailí kolem krku a s plaketou
nad hlavou! Ke stropu za zvukù naéj hymny stoupá naa obøí vlajka
(jak symbolické - aj nae úspìchy
tady byly vpravdì obøí ...). Následuje velijaké fotografování a na
zpáteèní noèní cestu razíme radostnì.
Náladu nám nemoe zkazit ani
srbský celník vyadující jakúsi bumáku - potvrzení, kde sme strávili
dvì pøedchozí noci. Nae konstatování, e pod irákem ho moc nenadchlo, ale nakonec sa ukojil ústním
sprdunkem a za nekolikanásobného
zdùrazòování, e pøítì tu bumáku
mosíme mìt, nás vypustil k maïarské celnici. Tam nám na vecko pøíkoøí daly zapomenout dvì ikovné
lepé hungarské dívky vydávající se
za celnice (fuj to je ale slovo!).
Nevím jak ostatní, ale já sa v Srbsku enom tak neukáu, nebo místní obyvatelé na mòa moc sympatický dojem neudìlali a dojem
nespravila ani tíhlá modelingová
dìvèata vude na ulicích. Stopy
války sú patrné zejména na duích
lidí, pøipomíná to tady policejní
stát, ale to u je téma na jiný èlánek.
Kadopádnì Vás vecky zvu na
pøítí mistrovství Evropy juniorù,
které bude v èervenci 2004 v blízké
Budapeti, a Iveta tam bude, jak
doufáme, obhajovat titul a zároveò
se louèit s juniorskou kategorií.
U teï sa tìíme!
P.S. V prosinci letí Iveta do Chile
na první mistrovství svìta juniorù
v historii. Drme palce!
Pøemysl Kouøil

Podìkování
Upøímnì dìkuji Vem, kteøí
mì pøijeli podpoøit na Mistrovství
Evropy juniorù do Nového Sadu.
Iveta Vacenovská
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Aquarobic

A

Pøi cvièení dochází ke sníení
krevního tlaku a zrychlení
hojivých procesù (svalù,
kostí a kloubù).

Vodní
aerobik

 u je vaim cílem sníení
hmotnosti, formování postavy
(zvýení svalové síly), zlepení
vytrvalosti a odolnosti, nebo jen
urychlení rehabilitace po úraze, pøipojte se k tisícùm cvièencù po celém
svìtì, kteøí vyuívají cvièení v hluboké vodì. Jak toto cvièení funguje?
Se zapnutým nadlehèovacím pásem a neoprenovými rukavicemi se
vznáíte ve svislé poloze po krk ve
vodì. Nohy se dotýkají dna, a tím nedochází k nárazùm, které by zatìovaly kosti, klouby a páteø. Pøi cvièení
dochází ke sníení krevního tlaku
a zrychlení hojivých procesù (svalù,
kostí a kloubù).

Jedna sestava cvièení trvá 60 minut. Skládá se z 50 minut cvièení
a z 10 minut závìreèné relaxace.
Do cvièení se mùete kdykoliv pøipojit, nebo nejsou stanoveny výkonnostní, vìkové ani váhové kategorie.
Cvièení je vhodné i pro neplavce
a seniory.
Zaèínáme od 4. záøí 2003 kadý
ètvrtek od 19 do 20 hodin na krytém
plaveckém bazénì v Ratíkovicích.
První cvièení je zdarma, prvních
10 permanentek je se slevou 30 %.
Od 4. záøí bude rovnì zahájeno
plavání pro dospìlé neplavce a zaèáteèníky. Plavání bude kadý ètvrtek od 20 do 21 hodin.

Pozvánka

M

ykologický krouek zve
vechny houbaøe a milovníky pøírody na...
XXIII. výstavu hub, která bude
20.-22. záøí 2003 v prostorách
hasièské zbrojnice. Vìøíme, e
aktivitou v podobì pøinesených
houbaøských exponátù pøispìjí
k oslavì 25. výroèí trvání tìchto
výstav i èitatelé Zvonu.
Václav Koplík

Plavecká kola Ratíkovice

Hledám
korespondentku

J

menuji se Philip Doll, bydlím
ve Spojených státech ve státì
Maine, je mi 25 let. Ponìvad
moji pøedkové jsou Èei, napø. dìdeèek Vincenc Hodek byl známý
praský továrník, který postavil
spolu s ing. Køíem bájeèné letadlo HK-102, mám váný zájem
zdokonalit se v èeském jazyce.
Proto bych si rád dopisoval s èeskou dívkou v pøimìøeném vìku,
která by se naopak chtìla zdokonalit v anglickém jazyce.

Pozvánka
Pro úspìch cvièení u Hliníku se to dalí
bude konat 30. srpna 2003 v 18 hodin.
Program bude upøesnìn na letáèku.
FIT Studio
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Adresa:
Philip DOLL
Box 4930 Eames Rd.
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Gymnastika
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Nejvíce z celého tábora se jim líbilo
koupání v bazénì, který tam
byl letos vybudován...

Letní výcvikový
tábor Soboòky

etoního tábora se zúèastnilo celkem 106 dìtí a 45 trenérù, z toho
z Ratíkovic 16 dìtí a 4 trenéøi
(M. Foltýnová, M. Kolajová, J. Pribiová a B. Jánoová). Bìhem tá-

bora se poøádaly kromì cvièení na
náøadí i rùzné kvízy a soutìe.
Z kvízù byla úspìná Ivetka Grufíková. V soutìi ve vybíjené získala nae dìvèata druhé místo.

Kapitánem estièlenného drustva byla Kájka Foltýnová. Gratulujeme.
Závodù na kladinì a v akrobacii
se zúèastnila dvì dìvèata - Kájka
Foltýnová a Ivetka
Grufíková. Z devatenácti mladích ákyò
se umístila na 13.
a 14. místì. Nejvíce
z celého tábora se jim
líbilo koupání v bazénì, který tam byl letos vybudován, dále
stezka odvahy a závìreèný táborák s rùznými scénkami a diskotékou.
Nae dìvèata si pøipravila rùzné soutìe
a písnièky. Hezkou píseò o táboøe zazpívala
Veronika Skutecká.
Sklidila velký potlesk.
Doufáme, e se dìvèatùm tábor líbil i pøes
nepøízeò poèasí, a vìøíme, e pøítí rok
bude jetì úspìnìjí.

Volejbal

SG Ratíkovice

V

Fotovzpomínka

e dnech 18.-27. èervence 2003 se uskuteènilo soustøedìní oddílu volejbalu SK Baník Ratíkovice na Soboòkách.
V rámci pøíprav odehrál oddíl dorostenek pøípravné utkání se Sokolem Kyjov. Utkání navtívil reprezentaèní nahrávaè Petr Zapletal.
Jiøí Hubáèek

Ratíkovický Zvon
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