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Čtvrtstoletí Pochodu

kolem Ratíškovic

tovky turistů místních i přespol−
ních, pěších i kolařů zaplnily již
tradičně na druhý květnový svá−
tek areál Baníku, aby na čtyřech tra−
sách protáhly svá těla a provětraly
svoje mozky. Jelikož to bylo už po−
pětadvacáté, sluší se jubilantovi po−
přát a připomenout něco z jeho his−
torie.
Jak si sami jistě lehce spočítáte,
první ročník se uskutečnil v roce
1984. Časová shoda s neúčastí na−
šich sportovců na olympiádě v Los
Angeles je čistě náhodná, opravdu to

neměla být její náhražka. S prvotní
myšlenkou pochodu přišla Lidka
Kouřilová, chytil se jí spolek Hašler−
kářů, který již měl za sebou účast
na mnoha akcích podobného typu
a spolu s dalšími přáteli a pomoc−
níky se dal dohromady organizační
tým, jenž zajišťuje tuto náročnou
akci doposaváď, i když dva z původ−
ních zakladatelů a tahounů − Jan
Grau a Pavel Vacenovský − se na nás
dívají už jen z turistického Olympu.
Štafetu převzaly Helena Vybíralová,
Pokračování na straně 6
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 45 ze dne 8. 4. 2008
Rada obce:
z rozhodla o zakoupení mikroka−
mery pro potřeby obecní policie,
z schválila změnu rozpočtu č. I/2008,
z projednala program XI. zasedání
zastupitelstva obce,
z projednala a odsouhlasila návrh
úprav interiéru Restaurace Sport
od ing. arch. Tomáše Havlíčka,
z odsouhlasila ceník prací pracovní
čety Obecního úřadu Ratíškovice,
z schválila harmonogram prací
obecní pracovní čety na rok 2008,
z projednala stížnost občanky v ul.
Mokré řádky na hlučnost a vulga−
ritu mládeže na skateboardovém
parku,
z projednala výroční zprávu Baník
Ratíškovice s. r. o. za rok 2007,
z starosta informoval o chystaném
rozšíření Integrovaného doprav−
ního systému Jihomoravského
kraje i na 18 obcí okresu Hodonín
včetně Ratíškovic.
Rada obce č. 46 ze dne 22. 4. 2008
Rada obce:
z projednala a přijala nabídku firmy
Geodis Brno, s. r. o., na aktuali−
zaci dat katastru nemovitostí a le−
tecké orthofotomapy v programu
Misys – obec,
z se seznámila s vyjádřením Měst−
ského úřadu Hodonín k dodatku pe−
tice „Provoz na komunikaci v ulici
Dědina v Ratíškovicích“. Kopie byla
zaslána předkladateli petice.
z projednala žádost ŘK farnosti
Ratíškovice a souhlasí s konáním
mše svaté v prostoru před radnicí
v den svátku Božího Těla,
z souhlasí s návrhy smluv o smlou−
vách budoucích na zřízení věc−
ného břemene pro firmu E.ON ČR,
s. r. o. na investiční akci „Ratíš−
kovice, U Jezérka, lokalita 10 RD,
kabel NN“. Jedná se o položení
kabelu NN na pozemcích ve vlast−
nictví obce.
z projednala žádost občana o proná−
jem urnového hrobu,
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z byla informována starostou o pro−
bíhajícím odkupu pozemků v ulici
Za Mlýnem, a to za účelem vybu−
dování inženýrských sítí pro da−
nou lokalitu,
z projednala a schválila cenovou
nabídku firmy AGTEK, s. r. o., Ra−
tíškovice na rekonstrukci vzdu−
chotechniky − odvětrání kuchyně
Restaurace Sport,
z se zabývala aktualizací smlouvy
s firmou Pozimos, a.s., Zlín na
veřejnou zakázku akce „Obnova
ZŠ Ratíškovice“,
z projednala Smlouvu o nájmu ne−
bytových prostor s Českosloven−
skou obchodní bankou, a. s.,
k umístění a provozování banko−
matu v budově Obecního úřadu
Ratíškovice,
z starosta informoval RO o počtu
aktualizovaných žádostí od roku
2001 o stavební parcelu v k.ú. obce
– 35 žadatelů. Dále informoval
o vyvěšení majetkoprávního zá−
měru na prodej pozemku p.č. 144/
/14 v ul. U Lesa. Rada stanovila
podmínky prodeje pozemku − vý−
stavba RD musí být zrealizována
do tří let od prodeje, na pozemek
bude vázáno předkupní právo
obce, při nesplnění podmínek je
stanovena smluvní pokuta.
z se zabývala provozem na objízdné
trase ulicemi Vítězná, Dědina
a Vacenovická. Na KrÚ JmK Brno
byly zaslány požadavky určené
usnesením Zastupitelstva obce
Ratíškovice. Žádost byla rovněž
zaslána na SÚS Hodonín a MěÚ
Hodonín, odbor investic a údržby.
z starosta informoval RO o konání
mezinárodního turnaje žáků
v kopané, který se uskuteční
21. a 22. června 2008 za účasti
70 družstev na čtyřech stadionech
– Ratíškovice, Šardice, Hovorany,
Svatobořice−Mistřín,
z se seznámila s podmínkami do−
hody se Státním zemědělským in−
tervenčním fondem o poskytnutí
100% dotace na dílo „Rekon−

strukce zpevněné lesní cesty Ra−
tíškovice – Příčná – Odvozní“,
z schválila Vnitřní směrnici č. 1/2008
Osvětové besedy Ratíškovice,
z projednala finanční nabídku firmy
Zámečnictví Stokláska na vybu−
dování kolárky a garáže v areálu
základní školy.
Rada obce č. 47 ze dne 6. 5. 2008
Rada obce:
z souhlasí s uzavřením „Smlouvy
o provedení nezávislého ověření
účetní závěrky ZŠ a MŠ Ratíško−
vice“ s ing. Gitou Štolfovou,
z vzala na vědomí Zprávu nezávis−
lého auditora o výsledku přezkou−
mání hospodaření a ověření účetní
závěrky za účetní období 2007
Obce Ratíškovice. Přezkum pro−
vedly ing. Gita Štolfová a Bc. Dra−
homíra Miklšková. Závěr auditu
je bez výhrad.
z se zabývala přípravou programu
příštího XII. zasedání zastupitel−
stva obce,
z projednala petici 33 občanů ulice
Cihlářská a U Cihelny na vybu−
dování asfaltové silnice. Petice
bude předložena zastupitelstvu
obce na jeho příštím zasedání.
z rozhodla o zakoupení vibrační
desky s posuvem vpřed pro po−
třeby pracovní čety obce na dlaž−
dičské práce,
z souhlasí s odprodejem dvou vel−
koobjemových řetězových kontej−
nerů, které v současné době nej−
sou obcí využívány,
z projednala a stanovila výši podílu
na uhrazení spotřeby elektrické
energie na rekonstruované bu−
dově č.p. 101 v ulici Ulička,
z stanovila ceník prací na vybudo−
vání základů pro hřbitovní pom−
níky: základ pro hřbitovní místo
3 m x 3 m činí 4 750 Kč, základ
urnového hrobu činí 2 300 Kč.
V případě rozebírání starého
základu se cena navyšuje podle
počtu hodin a nutnosti užití
strojů.
z se seznámila s cenovými nabíd−
kami dvou firem na opravu vý−
tluků (celkem 124,5 m2 ) na ko−
munikacích v obci. Vybrána byla
výhodnější (nižší) cenová nabídka
firmy Petr Čejka, Dolní Bojano−
vice.
z místostarosta informoval RO o jed−
náních ve věci zřízení přechodu
pro chodce v ulici Rohatecká,
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z místostarosta informoval RO
o činnosti obecní pracovní čety:
montáž a demontáž stanu na košt
vína, vybudování chodníku podél
spojné komunikace Dědina − U Je−
zérka, sečení trávy, čištění svod−
nice za vinnými sklepy na Slavíně,
demolice márnice, čištění cihel,
navážení mulčovací kůry, osazo−
vání dopravních značek, zapravo−
vání výtluků, čištění kanalizač−
ních vpustí, odstranění teracového
soklu z budovy ZŠ, demolice bý−
valého hlavního vstupu na ZŠ,
oprava stolů,...
z byla informována o nakoupení
18 sedacích setů (dvě sklapné la−
vice a stůl) Osvětovou besedou Ra−
tíškovice z finančního příspěvku
Jihomoravského kraje,
z se seznámila s žádostí firmy So−
larEnergia, s. r. o., Bratislava
o pronájem obecních pozemků na
výstavbu fotovoltaické elektrárny
na dobu 25 let. Žádost bude pro−
jednána na příštím zasedání za−
stupitelstva obce.
z projednala žádost SZPO Stráž−
nice a souhlasí s přidělením fi−
nančního příspěvku na činnost pro
zdravotně postižené občany, neboť
služby SZPO Strážnice využívají
i občané Ratíškovic,
z starosta informoval RO o shro−
máždění starostů Mikroregionu
Hodonínsko, které se uskutečnilo
ve Starém Poddvorově a o celo−
státním setkání starostů měst
a obcí ČR, které se uskutečnilo
v Brně,
z vzala na vědomí výsledky auditu
Mikroregionu Nový Dvůr – bez
výhrad,
z byla informována o přiznání fi−
nanční dotace na léta 2008−2013
pro občanské sdružení Kyjovsko
v pohybu, jehož členem je i obec
Ratíškovice,
z starosta informoval RO o převodu
pozemků v ulici Vítězná z ma−
jetku JmK na Obec Ratíškovice.
Převod bude uskutečněn v rámci
zamýšlené rekonstrukce komuni−
kace v ulici Vítězná.
Rada obce č. 48 ze dne 15. 5. 2008
Rada obce:
z se v rámci výběrového řízení se−
známila s cenovými nabídkami
firem na akci „Rekonstrukce zpev−
něné lesní cesty Ratíškovice −
Příčná – Odvozní“ a rozhodla, že
smlouva na dodávku prací bude
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uzavřena s firmou Swietelsky sta−
vební s. r. o., Brno, která podala
nejnižší cenovou nabídku.
Rada obce č. 49 ze dne 27. 5. 2008
Rada obce:
z se seznámila s oznámením KrÚ
JmK Brno o zamítnutí žádosti
Obce Ratíškovice o poskytnutí fi−
nanční dotace na rekonstrukci WC
v areálu Baník Ratíškovice,
z se zabývala objednávkou firmy
T Machinery a. s., Ratíškovice, na
zajištění firemní akce, která se
uskuteční v areálu Baník Ratíš−
kovice,
z se seznámila s vyjádřením Země−
dělské vodohospodářské správy
Hodonín ke stavu Ratíškovického
potoka. ZVHS připraví podklady
pro výběrové řízení na dodavatele
údržbových prací. Termín prove−
dení prací není možné vzhledem
k omezeným finančním prostřed−
kům stanovit.
z vzala na vědomí oznámení paní
Marie Bábíkové, R 916, o ukon−
čení nájemní smlouvy na proná−
jem bufetu v objektu plaveckého
bazénu ke dni 21. 5. 2008,
z projednala možnost začlenit se do
Operačního programu přeshra−
niční spolupráce Slovenská repub−
lika − Česká republika 2007− 2013,
a to s projektem přeshraniční
spolupráce se slovenskou obcí Po−
pudinské Močidlany (8 km za Ho−
líčem směr Senica) s názvem „Kul−
turní spolupráce obcí Ratíškovice

z

z
z

z
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z
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– ČR a Popudinské Močidlany –
SR“. Obsahem spolupráce budou
aktivity směřující k vydávání li−
terárních a obrazových publikací
o lokální historii, záhorácké a slo−
vácké lidové kultuře.
schválila cenovou nabídku firmy
NOEL s. r. o., Hodonín, na prove−
dení TKR pro rodinné domy v ulici
U Jezérka,
projednala program XII. Zasedání
zastupitelstva obce,
se seznámila s povinnostmi obce,
které vyplývají ze závazku účasti
na Komunitním plánování sociál−
ních služeb,
se seznámila s postupem prací na
rekonstrukci odvětrání kuchyně
Restaurace Sport a rozhodla o při−
kročení k další etapě této rekon−
strukce,
rozhodla o poskytnutí veřejné fi−
nanční podpory občanu Ratíškovic,
jenž je stižen vážnou chorobou,
rozhodla na základě podaných ce−
nových nabídek o výběru firmy
SURGEO, s. r. o., Hodonín, na do−
dávku prací – vypracování geome−
trického plánu pro majetkoprávní
vypořádání v lokalitě Zelničky od
mostu u radnice po most u kina,
rozhodla uzavřít smlouvu s firmou
RPA, s. r. o., Brno na provedení
dvou výběrových řízení, poraden−
ství a investičního dozoru při akci
„Zateplení budovy ZUŠ v Ratíš−
kovicích“ a „Zateplení budov ma−
teřských škol v Ratíškovicích“.
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 11
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 9. 4. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. 2/2008
příjmy zvýšeny o 2 132 100 Kč,
výdaje zvýšeny o 2 315 200 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 183 100 Kč.
Celkové příjmy po změně:
40 899 600 Kč + financování
7 851 100 Kč = 48 750 700 Kč

Celkové výdaje po změně:
43 018 500 Kč + financování
3 417 000 Kč = 48 750 700 Kč
1.2. přijetí dotací z rozpočtu JmK
Brno pro příspěvkovou organi−
zaci obce, Osvětovou besedu Ra−
tíškovice na projekty:
z vybavení kulturního zázemí
Osvětové besedy Ratíškovice
ve výši 20 000 Kč za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JmK Brno
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z 40. festival slováckých decho−
vých hudeb Ratíškovice ve výši
40 000 Kč a jubilejní krojované
plesy v Ratíškovicích ve výši
40 000 Kč za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JmK Brno
1.3. přijetí dotace ze Státního ze−
mědělského intervenčního fondu,
z Programu rozvoje venkova ČR,
na akci „Rekonstrukce zpevněné
lesní cesty Ratíškovice – Příčná –
Odvozní“ ve výši 1 400 000 Kč za
podmínek návrhu dohody o po−
skytnutí dotace.
1.4. přijetí dotace z rozpočtu JmK
Brno pro oblast prevence krimi−
nality (měřiče rychlosti) ve výši
50 000 Kč za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z roz−
počtu JmK Brno.
1.5. přijetí dotace z Ministerstva
kultury ČR – na akci „Přechod
z automatizovaného systému
LANius na Clavius“ v místní
knihovně ve výši 35 000 Kč dle
Podmínek přidělení dotace VISK
3 – 2008.
1.6. změnu termínu ukončení čer−
pání úvěru ve výši 14 000 000 Kč,
a to k 30. 9. 2008
1.7. skutečné čerpání rozpočtového
provizoria za měsíc leden a únor
2008; výše příjmů a výdajů schvá−
leného rozpočtového provizoria ne−
byla překročena.
1.8. návrh zadání změny č. 2 ÚPO
Ratíškovice v souladu s § 47 odst.
5 a § 55 odst. 2 a 3 zákona č. 183/
/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, a to na základě
výsledků projednání návrhu s do−
tčenými orgány a ostatními zná−
mými účastníky. V další fázi změny
č. 2 ÚPO bude zpracován její ná−
vrh dle přílohy č. 7 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytic−
kých podkladech, územně pláno−
vací dokumentaci a způsobu evi−
dence územně plánovací činnosti.
1.9. odkoupení soukromého po−
zemku v k. ú. Ratíškovice, ul. Polní
– včetně porostů, část PK p. č. 291
(KN p. č. 6/11) o výměře 42 m2.
Cena 5 809 Kč.
1.10. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem o celkové vý−
měře 947 m2. Cena 49 216 Kč.
1.11. přidělení 5ti půjček z fondu
rozvoje bydlení ve výši 450 000 Kč
na opravu a modernizaci byto−
vého fondu v obci.
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1.12. zachování názvu ulice Múdrá.
1.13. vyvěsit majetkoprávní záměr
na prodej pozemku p.č. 144/14
v k.ú. Ratíškovice, který je rozsud−
kem Okresního soudu v Hodoníně
ve vlastnictví Obce Ratíškovice.
Pokud pan Jiří Šašinka, bývalý
majitel pozemku, uzná vlast−
nické právo obce, pozemek bude
prodán.
1.14. změnu bodu č. 4 Udělování
medailí obce Ratíškovice – bron−
zová medaile je určena k prodeji,
novomanželům, kteří jsou oddáni
v Ratíškovicích a alespoň jeden
ze snoubenců má trvalý pobyt
v Ratíškovicích, manželům při
50. a 60. výročí svatby a jako dar.
2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 27. 2. 2008).
2.2. změnu rozpočtu č. I/2008 schvá−
lenou radou obce dne 8. 4. 2008.
2.3. novelizaci zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitosti.
2.4. informaci o situaci na trase ob−
jížďky vedené v obci po krajských
komunikacích.
2.5. informaci o dopravní situaci
v ul. Dědina, postoupení petice na
SÚS Hodonín.
2.6. informaci o chystaném rozší−
ření integrovaného dopravního
systému JmK na území 18ti měst
a obcí bývalého okresu Hodonín.
V systému IDS JmK je možné
s jedinou jízdenkou cestovat všemi
tramvajovými, trolejbusovými
a do systému zahrnutými autobu−
sovými linkami včetně osobních
a spěšných vlaků. Závazek pro
obce – 50 Kč/obyvatel/rok.
2.7. informaci o rekonstrukci Restau−
race Sport.
2.8. informaci o dotaci z JmK ve výši
190 000 Kč pro FK Baník Ratíš−
kovice na závlahu hřiště.
2.9. informaci o kulturních akcích
v obci.
3. ZO pověřuje:
3.1. finanční výbor k prostudování
zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, a zpracování ná−
vrhu použitelnosti zákona pro
obec Ratíškovice.
3.2. starostu a místostarostu k se−
psání žádosti na SÚS Hodonín
o odklonění kamionové dopravy
z obce Ratíškovice a snížení rych−
losti v ulici Dědina.

3.3. umístnit dopravní značku zákaz
vjezdu motorových vozidel u cesty
na Rúdník (za odbočku na ČOV)
a u bývalé býkárny.
3.4. umístnit dopravní značku zákaz
vjezdu motorových vozidel u cesty
ke kapličce (vjezd do lesa u bý−
valé býkárny).
3.5. prověřit legalitu vjezdu motor−
kářů do lesa.
USNESENÍ č. 12
ZO Ratíškovice ze dne 28. 5. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. závěrečný účet obce Ratíškovice
za rok 2007, a to včetně hospo−
daření příspěvkových organizací
zřizovaných obcí a organizací
s majetkovou účastí obce. Dále
přezkoumání hospodaření obce
Ratíškovice se závěrem – bez ne−
dostatků.
1.2. změnu rozpočtu č. 3/2008:
příjmy zvýšeny o 70 000 Kč,
výdaje zvýšeny o 495 000 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 425 000 Kč.
Celkové příjmy po změně:
40 969 600 Kč + financování
8 276 100 Kč = 49 245 700 Kč
Celkové výdaje po změně:
45 828 700 Kč + financování
3 417 000 Kč = 49 245 700 Kč
1.3. odkoupení soukromých pozemků
KN v k.ú. Ratíškovice, ulice Za
Mlýnem, o celkové výměře 909 m2
v celkové hodnotě 42 457 Kč.
1.4. prodej obecních pozemků: KN
p.č. 3489/2 o výměře 123 m2, p.č.
3504/4 o výměře 37 m2, p.č. 3497
o výměře 572 m2 , p.č. 3507/15
o výměře 1740 m2, p.č. 3507/18
o výměře 1 m2, p.č. 3507/19 o vý−
měře 41 m2, p. č. 3507/20 o vý−
měře 2 m2 v areálu bývalé cihelny,
které firma užívá v provozním are−
álu. Cena 45 Kč/m2 . Náklady pře−
vodu hradí kupující.
1.5. Smlouva o budoucí smlouvě da−
rovací „II/432 Ratíškovice−průtah“
z obec Ratíškovice daruje JmK po−
zemky o celkové výměře 1521 m2
z JmK daruje obci Ratíškovice
pozemky o celkové výměře
647 m2.
1.6. prodej obecního pozemku KN,
p.č. 144/14. o výměře 2469m2 za
účelem výstavby rodinného domku
– ulice „U Lesa“. Cena 400 Kč/m2.
Kupující: ing. Lenka Šašinková.
Podmínky: kolaudace RD do
31. 10. 2011, předkupní právo pro
obec, smluvní pokuta 150Kč/m2.
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1.7. prodej obecního pozemku KN,
p.č. 987, o výměře 131 m2 na roz−
šíření zahrady u rodinného domku.
Cena 89 Kč/m2. Kupující: Josef
a Terezie Kotáskovi, Zelnice 1038,
Ratíškovice.
1.8. opravu chyby v katastru nemo−
vitostí v k. ú. Ratíškovice na LV
obce Ratíškovice – pozemky v lo−
kalitě Vlasta KN, p.č. 2429/22
a PK p.č. 1387. Podle nabývacích
listin je vlastníkem stát − Úřad pro
zastupování státu ve věcech ma−
jetkových, Rašínovo nábřeží 390/
/42, Praha 2.

1.9. odročení rozhodnutí o dlouhodo−
bém pronájmu obecních pozemků
v k. ú. Ratíškovice pro zřízení fo−
tovoltaické elektrárny
1.10. spolupráci v oblasti kultury se
slovenským partnerem obcí Popu−
dinské Močidlany.
1.11. projekt: „Kulturní spolupráce
obcí Ratíškovice – ČR a Popudin−
ské Močidľany – SR“ a současně
ze svého rozpočtu vyčleňuje fi−
nanční částku na realizaci dvoule−
tého projektu ve výši 1 100 000 Kč.
1.12. zpracování projektové doku−
mentace na vyhotovení pevné as−

faltové silnice v ulicích Cihlářská
a U Cihelny.
2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 9. 4. 2008)
2.2. informaci o situaci na trase ob−
jížďky vedené v obci po krajských
komunikacích
2.3. informaci o pořádaných kultur−
ních akcích.
3. ZO pověřuje:
3.1. radu obce k přepracování ná−
vrhu přechodu a ostrůvku u ZŠ.

Společenská rubrika
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Vítáme nové občánky...
Jakub Jaštík
Bára Kloboučníková
Anna Zedníková
Terezie Blahová
Tomáš Jurkovič

Ještě něco
z ratíškovické dědiny

Ilustrační foto

aneb dobré aj zlé

Z našich řad odešli...
Maria Klimešová ..................................
Miroslav Kordula .................................
Pavel Dobeš ...........................................
Filomena Dobešová .............................
František Šnejdar ................................
Václav Nesvadba ..................................
Karel Balcar ..........................................

86 let
59 let
44 let
86 let
64 let
72 let
52 let

Blahopřejeme...
Anastasie Hrbková ..............................
František Horák...................................
Františka Bařinová .............................
Anna Ivanová ........................................
Drahomíra Klimešová ........................

Uzavření sňatku...
Jan Hout a Petra Ingrová
Jakub Kordula a Zuzana Kaňová
Zdeněk Koch a Dagmar Šavarová
Michal Rozum a Monika Ferbyová
Tomáš Levák a Iveta Klimešová

Zlatá svatba...
Josefa a František Tomečkovi
Františka a Josef Foltýnovi
Terezie a Josef Karasovi
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80 let
80 let
85 let
91 let
93 let

z Z pátku 23. 5. 2008 na sobotu 24. 5. v noci ne−
známý lump (či neznámí lumpové) nalomil vzrost−
lou katalpu i s dvěma kůly před budovou Obecní
knihovny tak, že se strom celý skácel na zem.
Poděkování patří panu Františku Nesvadbovi
(R 222), který strom znovu zafixoval a ošetřil tme−
lem. Zatím se zásah jeví ozdravným.
z Patrně ve čtvrtek 29. 5. 2008 rovněž neznámý bez−
skrupulozní nezbeda zlomil u dubňanské silnice
směrovku „Náklo“.
z „Za Mlýnem“ vyvážejí naši spoluobčané do Hli−
níčku bioodpad, a to i s nerozložitelným odpadem
– plasty.
z Silná expanze vozidel z „petrovské výluky“ pokra−
čuje. Dle předběžných zpráv by se měla doba uza−
vírky zkrátit.
z V měsíci červnu bude započato zateplení staré
„nové“ školy. Tímto krokem opět vylepšíme v ča−
sech stále se zdražujících energií naši energetic−
kou bilanci a ušetříme si finanční prostředky na
investiční akce.
z V rámci Operačního programu životního prostředí
− Prioritní osa 3 − Realizace úspor energie, obec
Ratíškovice uspěla ve dvou dotačních řízeních
a obdrží finanční dotace na zateplení obou budov
mateřských škol a budovy staré školy u drogerie,
kde probíhá výuka ZUŠ. Nyní je nutno provést vý−
běrové řízení a akci zrealizovat. Tak se konečně
dostalo i na další opomíjené školní budovy.
RŠ
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Dokončení z titulní strany

Marta Kordulová a Marie Bardú−
nová, protože nebylo možno zklamat
stovky spoluobčanů, kteří se každo−
ročně na tuto akci těší.
Takže je tu ráno 9. května 1984
(až po roce 1993 slavíme Den vítěz−
ství osmého) a první pochodník
vyráží na trať. Je to Tonda Voříšek
a po něm ukrajuje kilometry na
třech trasách dalších 669 účastníků.
Celkem bylo ušlapáno 7 927 km.
V cíli pak následuje dekorování kaž−
dého turisty za zvuků „živých“ fan−
fár před nastoupenou jednotkou,
čímž se náš pochod proslavuje v ši−
rokém okolí. Velký úspěch povzbu−
dil organizátory natolik,
že se l. září uskutečnil 1.
ročník Pochodu kolem ša−
chet, na který se vypravi−
lo 300 turistů.
V roce 1985 postihla
naši obec jarní žlouten−
ková karanténa, a tak byl
2. ročník Pochodu kolem
Ratíškovic přesunut na
31. srpna. Účast pouhých
198 turistů už dávala tu−
šit, že pozdně letní ter−
mín končících prázdnin
nebude nejvhodnější.
A navíc mnozí z nás byli
vyskákaní z poslední
spartakiády, která se
v tom roce uskutečnila...
Třetí ročník přinesl v roce 1986
jednu novinku, a tou byla nejdelší
pěší trasa 50 kilometrů, na níž se vy−
dalo 6 odvážlivců. Dva z nich přišli
v pozdněodpoledních hodinách znač−
ně vyčerpáni, takže bude třeba pro
příště více vážit svoje schop−
nosti. Další zajímavostí bylo, že
čtyři ženy z celkových 445 účast−
níků pochodu absolvovaly trať
v kroji. A vůbec největší „bombou“
je nesmrtelný výrok paní Kotáskové
na startu: „Idu sa před smrťů eště
projít...!!!“
Po roční odmlce byl v roce 1986
uspořádán v září 2. ročník Pochodu
kolem šachet, na němž byla předsta−
vena novinka − možnost absolvovat
trasu na kole. Toho využilo prvních
22 průkopníků−cykloturistů.
Na 4. ročník přijel v roce 1987
i autobus turistů Slováků z Brod−
ského a na trať 50 km se vydalo
11 vytrvalců. V témže roce se uza−
vřela (dočasně?) tříletá historie Po−
chodu kolem šachet, který v tom roce
absolvovalo 97 pěších a 13 cyklo−
strana 6

účastníků. Potvrdilo se, že zářijový
podovolenkový termín s finišujícíma
polníma a vinohradovýma prácama
je nepříliš vhodný.
O to víc lidí přišlo na 5. ročník
kolem Ratíškovic v roce 1988. Byl
zaznamenán účastnický rekord 683
turistů. Nejstarším z nich byl už tra−
dičně Jaroslav Beránek. Objevil se
i první turista nečlověk. Ptáte se, co
je to za blbost? No přece pes − nej−
větší přítel člověka.
Osmý ročník přinesl v roce 1991
účast turistů až z Austrálie a Ruska
a o rok později se na nejdelší pěší
trasu padesátky vydalo rekordních
23 borců.

než kilometrová stromová alej přes
město, krásné uličky, mlýn, památ−
ník největší postavy našich dějin
J. A. Komenského... Mohl by sa tady
strávit celý deň, ale mosíme jet dál.
Přes Holíč podél vlakového nádraží
do polí, kde nalézáme u Kopčan
kostelík sv. Margity (jediná stojící
stavba z dob Velkomoravské říše
bude doufám rekonstruována a zpří−
stupněna veřejnosti).
V blízkých Kopčanech navštěvu−
jeme hřebčín Štíty, na jehož nádvoří
probíhají závody v parkůrovém ská−
kání. Ačkoliv tato v našich poměrech
monumentální stavba z dob Marie
Terezie chátrá, je snad naděje na její

Foto: Cyril Gajdík

Poslední výrazná změna nastala
v roce 1995, kdy byla vyřazena ná−
ročná pěší padesátka a místo ní při−
dány dvě cyklotrasy, protože stoupa−
jící obliba cykloturistiky se nedala
přehlédnout.
Letošní jubilejní pětadvacátý roč−
ník sa povédl po všech stránkách.
Nádherné počasí, rekordní účast
888 turistů, kteří obdrželi tradičně
krásné keramické medaile z místní
dílny, pamětní diplom a také neco
na zub. Navíc nám odpoledne hrála
country capela Eldorádo a proběhla
velká tombola o hodnotné ceny (díky
všem sponzorům!).
Z čeho sem byl ale nejvíc nad−
šený, tak to byla volba cyklotrase na
66 km. Nejdřív na Mlýnky, kde jsme
se na chvilku změnili v cyklokro−
saře a už bez jakéhokoliv dokladu
překročili hranice na Slovensko.
Zlatnickú dolinú kolem Koliby va−
líme z kopca do Skalice, kerá fakt
stójí za vidění − nádherné rekonstru−
ované náměstí, 5 kostelů, zbytky
opevnění s křížovou cestou, více

záchranu − byla by to škoda. Ale už
je čas na návrat a po hrázi podél
Moravy to jede samo. Přes Hodonín
a Rohatec (s občerstvením v cyklo−
bistru u Gerasima) jsme zpátky na
hřišti mezi stovkama dalších spo−
kojených turistů, jejichž rozjařené
tváře jsou největší odměnou všem
organizátorům, kterým je potřeba
za jejich dobrovolnou práci poděko−
vat.
A co popřát jubilantovi, jehož se
zatím zúčastnilo přes 16 tisíc tu−
ristů, kteří ušli či ujeli přes čtvrtmi−
lionu kilometrů? Aby vydržal aspoň
jednú tolik, aby sa všecí klienti
v pořádku a včas vrátili a aby sa stal
inspirací pro pravidelné sportování
nás všech.
Přemek Kouřil

P.S. Nápis z transparentu
neseného účastníky 3. ročníku:
„Šlapeme si pro radost,
zdraví není nikdy dost,
dali sme si velké cíle,
třeba se i doplazíme!“
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Finance

Stručný přehled
hospodaření za rok 2007

H

tice dokončovat nebo budou navazo−
vat na loňské. Významným dotačním
projektem, který už je zpracovaný
a podaný ke schválení, je výstavba
kulturního centra obce. Věříme, že
projekt bude úspěšný, ale zatím není
rozhodnuto.
Cílem roku 2008 a let následujících
je uvážlivě využít dotačních příleži−
tostí z EU (dotační období 2007−2013)
tak, aby se snížily provozní výdaje

Plnění rozpočtových příjmů
a výdajů v r. 2007:
Příjmy:
61 920 291,52 Kč
Daňové příjmy
30 198 301,62 Kč
Nedaňové příjmy 5 357 283,90 Kč
Kapitálové příjmy
637 550,00 Kč
Přijaté dotace
25 727 156,00 Kč
Výdaje:
75 476 563,30 Kč
Běžné výdaje
25 442 282,40 Kč
Kapitálové výdaje 50 034 280,90 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů
13 556 271,78 Kč

roce 1918 byly na Hlavinách
pronajaty od majitelů pozemky
a založen hnědouhelný důl
Vlasta. Patřil Slovenským akciovým
cihelnám, a. s. Hodonín (dnešní ul.
Brněnská), které se pod vedením ro−
diny Redlichů v posledních letech
před I. sv. válkou staly jedním z nej−
modernějších závodů svého druhu ve
střední Evropě. Ročně se zde vyrá−

Historie

ospodaření obce za rok 2007
skončilo schodkem ve výši
13 556 271,78 Kč v důsledku
realizace plánovaných investičních
akcí, které byly financovány vlast−
ními prostředky, přijetím úvěru a do−
tacemi. Výdaje se dále navýšily o splát−
ky úvěrů ve výši 1 324 000,00 Kč
a převodem na zůstatek běžného
účtu obce, který jsme navýšili
o částku 1 073 175,22 Kč. Celkový
rozdíl mezi příjmy a výdaji je tak
15 953 447,00 Kč.
Obec přijala počátkem roku ban−
kovní úvěr ve výši 30 mil. Kč na krytí
investičních, tj. kapitálových výda−
jů rozpočtu. V roce 2007 vyčerpala
z úvěru cca 15 mil. Kč, nedočerpaná
výše úvěru bude použita v r. 2008
podle skutečných potřeb na dofinan−
cování investic tohoto rozpočtového
roku.

V

obce (např. energetické úspory bu−
dov), zvýšily vlastní příjmy (např.
nájemné z obecního majetku), zlep−
šila vybavenost obce (kulturní cent−
rum), životní prostředí v obci a je−
jím okolí. Tyto dotační příležitosti
skončí rokem 2013, proto věříme, že
se pro obec podaří získat maximum
finančních prostředků. Žádná dotace
ale není ve výši 100 % nákladů akce,
proto musíme mít vždy připraveny
finance na spoluúčast. To je úkolem
rozpočtů t.r. a následujících let. Vě−
řím, že dokážeme udělat maximum
pro příjmy obce, stejně jako doká−
žeme „ufinancovat“ běžný provoz
obce a vytvořit si současně dostatek
zdrojů na investice nebo na spolu−
účast k dotovaným projektům.
Ing. Vladimíra Motlová,
předsedkyně finančního výboru obce

Důl Vlasta

v Ratíškovicích
bělo více než 50 milionů kusů plných
cihel, stropnic a drenážek a lignit
z ratíškovické Vlasty sloužil nejen
k pálení cihel, ale hlavně ke zvýšení
jejich pórovitosti. Uhlí do cihelny
bylo dopravováno úzkokolejnou drá−
hou přes polesí Pánov − pokud pů−
jdete na procházku akátovým lesem
za Vlastou, zbytky železničního
náspu jsou patrny do dnešní doby.

Přehled největších investičních
dotací , které významně posílily
zdroje na investice:
Dotace SFRB
7 700 000,00 Kč
Státní fond rozvoje bydlení −
výstavba 14 b.j. (jídelna)
Dotace MF ČR
11 000 000,00 Kč
státní rozpočet − přístavba ZŠ
Dotace MF ČR
4 000 000,00 Kč
státní rozpočet − obnova ZŠ
Investiční výdaje v roce 2007 pa−
třily historicky k nejvyšším za uply−
nulé 3 roky a 22,7 mil. Kč získaných
dotací je velkým úspěchem vedení
obce. V t.r. se budou některé inves−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2008

Správní budova − zapůjčila Jiřina Holečková, R 460
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Menší část uhlí dopravovali maji−
telé koňských potahů do Hodonína,
kde je prodávali malospotřebitelům.
První jáma na dnešní Vlastě byla
vyhloubena už v roce 1917 a v roce
následujícím byla vyražena 300 m
dlouhá dvoukolejná štola, která byla
později prodloužena o 250 m. Její
průměrná mohutnost byla 380 cm
a větrací a odvodňovací poměry byly
velmi příznivé pro rubání. Severně
od štoly byla vyhloubena větrací
a fárací jáma a celková plocha důl−
ního pole činila 311 751 m2. Nadloží
se skládalo střídavě z vrstev slínu
a písku a povrch z dunových pře−
sypů, podloží tvořil jíl. Objekty na po−
vrchu byly vybudovány v nejnutněj−
ším rozsahu, tzn. dílny, koupelny,
zapisovna a manipulační kancelář
společně s váhou, nakládací stanicí
a obytnými budovami.
Roku 1924 zde pracovalo 24 hor−
níků a jejich roční výkon byl 26 tisíc
tun uhlí. Dobývalo se ručně a naklá−
dalo do vozíků o obsahu 5q, které
byly elektrickým vrátkem dopravo−
vány do výsypek nad nakládací sta−
nicí. 1. října t.r. došlo na dole Vlasta
v poledních hodinách k úrazu hor−
níka Josefa Ilčíka. Byla to první oběť,
a i když podle zápisu místního kro−
nikáře „pomoc byla ihned po ruce
a na jeho zachránění horlivě pracová−
no, nepodařilo se to. Vykopán byl až
v 6 hodin večer, avšak již zadušený.“
V dalších letech zde zemřeli ještě dva
lidé – v roce 1944 při řezání dříví rol−
ník František Vacenovský z č.p. 585
a v roce 1947 dvaadvacetiletý horník
František Blahůšek z č.p. 422, který
byl zasažen el. proudem.

Byty vedoucích −
zapůjčil Zdeněk Vanďurka, R 650

V roce 1926 zažádala akciová spo−
lečnost Slovenské akciové cihelny
v Hodoníně u báňského hejtmanství
o propůjčení důlního pole, sestáva−
jícího ze dvou jednotlivých a dvou
trojitých měr dolových a dvou pře−
bytků pod jménem Vlasta. Nálezu
hnědého uhlí v tomto území bylo do−
cíleno úpadní štolou, kterou byla ote−
vřena ve 30 m od jejího ústí uhelná
Trať z Vlasty do cihelny v Hodoníně −
zapůjčila Eva Foltýnová, R 880

sloj. Ve Větrní jámě leží sloj už
v hloubce 10,5 m pod povrchem.
K ochraně veřejné cesty v blízkosti
sloje ustanovilo báňské hejtmanství
prozatímní uhelný pilíř v šířce 10 m
na obě strany. Cena důlního pole
byla stanovena obnosem 34 600 Kč;
všechny jeho části byly sloučeny pod
názvem Vlasta – Jižní revír a nachá−
zely se ve východním křídle dubňan−
ské lignitové pánve.
V roce 1929 byly přibrány do
nájmu další pozemky v Hrbovech
a jejich majitelé byli o tomto informo−
váni „v zájmu bezpečnosti života“. Tím
se těžba zvýšila až na 37 000 tun a na
dole pracovali 74 horníci. Průměrný
týdenní výdělek horníka byl 120 Kč.
I když kvalita uhlí v porovnání
s ostatními doly byla horší, v těžbě
se pokračovalo i v poválečných le−
tech, kdy byl důl Vlasta znárodněn.
Zásoby uhlí byly vyčerpány v roce
1953, proto byly práce ukončeny
a zůstali jenom dva horníci, kteří až
do konce února 1954 prováděli likvi−
daci, při níž vytahovali kolejnice
a jiný důlní materiál. Ostatní horní−
ci přešli do nově vybudovaného dolu
1. Máj v Dubňanech.
Irena Bařinová
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Vzpomínka na válku
V
pátek 18. dubna uplynulo 63 let
od osvobození Ratíškovice Ru−
dou armádou. Představitelé
obce s občany (9 osob!!!) si význam−
nou událost v dějinách obce připo−
mněli, jako každoročně, v předvečer
výročí kladením kytic k pomníkům

připomínajícím osvobození, udá−
losti 2. světové války a k pomníku
padlých.
Letošní vzpomínka na padlé a hr−
diny války měla ještě jeden příběh,
který „psali“ svým pátráním pan
Jan a Miloslav Šupálkovi několik let

a který byl završen 15. dubna v Ra−
tíškovicích. Jedná se o sestřelení stí−
hačky s americkým pilotem Sheldo−
nem Sandlerem v srpnu roku 1944
nad Ratíškovicemi. Letadlo dopadlo
na katastr obce v části Hrbov. Udá−
lost podrobně popisuje pan Jan Šu−
pálek ve svém článku (Zvon č. 1/
/2007). Díky jeho dlouholetému úsilí
bylo vypátráno jméno pilota a ve
spolupráci se synem Miloslavem, po
dalších letech pátrání, navázali kon−
takt s dcerou pilota, paní doktorkou
Monou Sobel žijící v Kalifornii. Paní
Sobel si velmi přála navštívit Čes−
kou republiku a Ratíškovice.
Letos v dubnu, při návštěvě syna,
který studuje v Praze, se jí přání
splnilo. S manželem a synem za do−
provodu Jana a Miloše Šupálkových
byli přijati na radnici, prohlédli si
místo havárie letadla a hájenku na
Pánově, kde byl pilot ukrýván. Krát−
kou návštěvu zakončili na Slavíně
u pohárku vína. Spokojenost a nad−
šení z pobytu v Ratíškovicích paní
doktorka vyjadřuje v dopise psaném
panu Šupálkovi.

Školství

Josef Uhlík

Školní zájezd

do Osvětimi

V

pondělí 28. dubna jeli žáci de−
vátých tříd ZŠ Ratíškovice na
poznávací zájezd do polské
Osvětimi, nechvalně proslulé kon−
centračním táborem za druhé svě−
tové války. A protože člověk by se
měl zajímat o naši historii, využily
jsme nabídky volných míst v auto−
buse a coby zájemci z řad veřejnosti
jsme se do Osvětimi vypravily s ra−
tíškovskou mládeží, kterou doprová−
zeli paní učitelka Šimková, paní
učitelka Hebronová a také pan fa−
rář Čekal. Odjezd autobusu byl na−
plánován na 4.45 ráno od budovy
školy, kde jsme se všichni ještě ro−
zespalí sešli a mohli jsme vyrazit.
Cesta trvala asi pět hodin a celkem
rychle a příjemně uběhla. Když jsme
dorazili k bývalému koncentračnímu
táboru, před samotným vstupem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2008

jsme měli mož−
nost si zakoupit
česky psaného
průvodce nebo
pohlednice. Ne−
ustále přijíždělo
velké množství
turistů, viděli jsme i anglické či ja−
ponské skupiny. Při vstupu do tábora
jsme dostali každý audiosluchátka,
díky nimž jsme mohli pohodlně po−
slouchat výklad našeho průvodce,
který navíc mluvil plynnou češtinou.
Tábor v Osvětimi (Němci pojme−
nován jako Auschwitz) byl vybudo−
ván původně pro polské politické
vězně v roce 1940. Brzy sem však
nacisti začali posílat lidi z různých
koutů Evropy, zejména Židy, ale také
sovětské válečné zajatce a Rómy.
Židé do tábora přijížděli s vyhlídkou

„osídlení“ východu Evropy, byly jim
přislíbeny neexistující pozemky,
statky a práce ve fiktivních závo−
dech. Místo toho byli v přeplněných
nákladních vagónech odvezeni na
smrt. Často se stávalo, že po dlouhé
cestě, která trvala několik dní, obje−
vili nacisti ve vagónech polovinu lidí
mrtvých. Ti buď zemřeli bez jídla
a vody vysílením, nebo se udusili.
V době vzniku bylo v táboře 20 bu−
dov, s rostoucím počtem vězňů se
tábor rozšiřoval, v roce 1941 byl vy−
budován ve 3 km vzdálené vesnici
strana 9

Březinka druhý tábor Auschwitz II.−
−Birkenau a v roce 1942 v Monowi−
cích třetí tábor Auschwitz III., ze
kterého do současnosti nic nezbylo.
Navíc v letech 1942−1944 vzniklo asi
40 poboček těchto táborů, umístě−
ných hlavně poblíž hutí, dolů a to−
váren, kde se vězni využívali jako
levná pracovní síla. Velitelem tá−
bora v Osvětimi byl Rudolf Höss,
který byl po válce chycen a v roce
1947 popraven přímo v osvětimském
táboře na šibenici za přítomnosti ně−
kterých bývalých vězňů.
Do bývalého tábora vede vstupní
brána s cynickým nápisem „Arbeit
macht frei“ (Práce osvobozuje), kte−
rou denně vězni odcházeli do práce
a po více než deseti hodinách se vra−
celi zpět. V budovách bývalého tá−
bora Auschwitz I. jsou v současnosti
umístěny expozice s fotografiemi
vězňů, písemnosti, osobní věci za−
vražděných lidí, boty, kufry (lze tu
vidět i kufr s brněnskou či pražskou
adresou), oblečení, brýle, protézy,
nádobí, kartáčky na zuby, fotografie

dětí, dětské oblečení, panenka, lid−
ské vlasy i plechovky cyklonu B, je−
dovatých granulí, jejichž výpary za−
bíjely v plynových komorách. Velmi
silně působí i pohled na velkou skle−
něnou urnu s popelem obětí, který
byl v táboře sesbírán po osvobození.
V táboře je možno vstoupit do bý−
valé plynové komory a krematoria,
ve kterém byly těla obětí spáleny.
Ještě dnes, po více než šedesáti le−
tech, se člověku svírá srdce při
představě, kolik nevinných lidí tu
v hrůze umíralo (po vsypání granulí
cyklonu B malými komínky ve
stropě trvalo asi 15−20 minut, než
oběti zahynuly).
Oběti hitlerovského fašismu byly
odsouzeny k izolaci a postupnému
strana 10

vyhubení hladem, těžkou prací, epi−
demiemi nemocí, experimenty, ale
také k okamžité smrti v důsledku in−
dividuálních či hromadných poprav.
Při naší prohlídce jsme také viděli
tzv. Blok smrti, část tábora s pod−
zemními celami, popravčí zdí a dře−
věnými kůly, užívaných k mučení.
Do podzemních
cel byly vězni za−
víráni za různé
prohřešky a od−
souzeni ke smrti
vyhladověním,
udušením či za−
střelením u po−
pravčí zdi, u které
jsou v současnosti
kladeny neustále
květiny. Vězni
byli decimováni
týráním, těžkou
prací, hladem a ne−
mocemi, v dů−
sledku prakticky
žádné možnosti hygieny lidé trpěli
průjmy, břišním a skvrnitým tyfem,
svrabem. Není tedy divu, že v prů−
měru lidé v táboře přežívali asi
3 měsíce, pokud nebyli zavražděni
ihned po příjezdu v plynových komo−
rách.
Tábor Auschwitz II. − Birkenau
čítal více než 300 baráků, z nichž
většina byly mobilní dřevěné stáje
pro koně. Do takového baráku pro
52 koní bylo umístěno 400−1000 věz−
ňů. Tábor byl rozdělen na mužskou
část a ženskou část, mezi nimi se
nachází koleje, po nichž denně při−
jížděly transporty s novými vězni.
Tyto transporty projížděly tzv. „brá−
nou smrti“ a zastavily u příjezdové
rampy, kde probíhaly selekce vězňů.

Většina žen, děti, staří lidé, těhotné
ženy a invalidé byli posíláni do ply−
nových komor jako první, a to pod
záminkou, že se půjdou osprchovat.
Cyničtí vojáci jim házeli při vstupu
mýdlo či ručník, aby iluze prová−
děné hygieny byla dokonalá a aby
obelhaní lidé vstupovali do podzem−
ních prostor v klidu a bez paniky.
V expozici je možno vidět fotografie
žen s malými dětmi jen pár minut
před smrtí.
V zadní části tábora je možno vi−
dět zříceniny plynových komor a kre−
matoria, které nacisté vyhodili do
povětří před příchodem osvoboze−
neckých vojsk, aby zahladili stopy
svých zločinů. Také zapálili dřevěné
vězeňské baráky, do dneška se jich
dochovala malá část, místo většiny
z nich trčí ze země jen komíny.
U krematorií lze vidět rybník, kam
byl sypán lidský popel. Mezi býva−
lými krematorii se dnes nachází me−
zinárodní pomník obětem nacismu.
V různých částech tábora jsme se
setkávali s položenými květinami
a věnci k uctění památky všech
obětí, které zde zahynuly.
Při naší prohlídce jsme navštívili
oba tábory. Z Osvětimi do Březinky
jsme přejížděli autobusem i s naším
průvodcem a po jejím skončení a roz−
loučení jsme se všichni stále ještě
zamlklí vydali na cestu domů. Po pří−
jezdu do České republiky jsme ab−
solvovali ještě návštěvu Olomouce,
kde jsme při individuální prohlídce
města načerpali síly, a potom již byla
naším cílem jen naše rodná víska,
kam jsme dorazili ve večerních ho−
dinách.
Návštěva Osvětimi a Březinky
v nás zanechala hluboký dojem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2008

a myslíme, že opravdu tyto místa
stojí za zhlédnutí. Člověk potom
vnímá i jinak historická fakta, když
za nimi vidí konkrétní lidské osudy,
vidí osobní věci a fotografie konkrét−
ních lidí a ocitne se sám na místě
takového utrpení. Navíc při vý−
kladu průvodce každý osobně cítí tu
beznaděj a zoufalství, které tu ten−
krát prožívali statisíce lidí a možná
si i uvědomí, co má v životě opravdu
cenu.
Oceňujeme také nápad školy, aby
tato místa navštívili žáci 9. tříd, pro−
tože, i když je tato doba pro ně hodně
vzdálenou minulostí, tak i v jejich
tvářích se dal vyčíst soucit a lítost.
Proto návštěvu Osvětimi vřele dopo−
ručujeme.
Eva Frýdková a Irma Příkaská

Babičkovské a dědečkovské odpoledne
v Mateřské škole U Jezérka

N

aše školní zahrada se několikrát
během roku mění na kouzelný
pohádkový svět, tělocvičnu, do−
pravní hřiště, galerii nebo na stra−
šidelnou či čarodějnickou zahradu
se spoustou dýňových strašidýlek
a pohádkových čarodějnic. I letošní
krásné květnové čtvrteční odpoledne
nám zase posloužila ke hrám a sou−
těžím, zkrátka na „babičkovské a dě−
dečkovské odpoledne“.
Všechno začalo již v pondělí, když
si děti spolu se svou paní učitelkou
procvičily znalosti o své rodině, kdo
do ní patří, zda znají jména svých
rodičů, prarodičů a sourozenců. Ví,
která babička a dědeček jsou rodiče
maminky a kteří jsou tatínka. Celý
týden pak pokračovalo například
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hledání rozdílů mezi
postavou dítěte a do−
spělého, hledání úko−
lů, co kdo v rodině
dělá − děti si hrají
a učí, rodiče pracují
a babičky a dědeč−
kové jsou doma. Há−
danky typu „jakou
barvou nabarvil ba−
bičce čas vlásky“
a „jak chodí děti a jak
chodí babička a děda“
dětem nedělaly žádné
problémy. Také se
během týdne naučily
nové básničky a písničky o babičce
a dědovi. A hlavně jsme se všichni
společně těšili, jak si babička
s dědečkem přijdou
za námi pohrát.
A opravdu přišli
a i přes velkou ne−
mocnost dětí nás
byla plná zahrada.
Babičky se větši−
nou se svými vnou−
čátky zdržovaly
u pracovního stolu,
kde měly připraveny
šablony a foukací
fixy. Z domu si pak
přinesly tričko, na
kterém pak vznikal

jeden pěknější obrázek, jak druhý.
Dědečkové mezitím u ohniště vyře−
závali lodičky z kůry, které jsme pak
vyzkoušeli, jak plují v lavoru s vo−
dou. Všichni jsme se pak přesunuli
na pískoviště, kde vyrůstaly hrady
z písku. Stavěli jsme mosty, pří−
kopy, hradby a zdobili je vším, co
jsme na zahradě našli.
Myslím si, že odpoledne se nám
vydařilo a že všichni odcházeli z naší
školky spokojení. A teď už se zase
těšíme na zahradní diskotéku, jízdu
na šlapadlech, výlet, kouzelníka,
skákací hrad a závěrečný táborák.
Tak, ať je hlavně bez deště.
Eva Flajzarová,
vedoucí učitelka MŠ I
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Po půl století...
N
a otázku, proč by se měl sejít roč−
ník 1945 v roce 2008, se našlo
hned několik odpovědí. Ta pod−
statná je věk. I když se průměrná
délka života prodlužuje, po dvaaše−
desáti už se pravděpodobnost úmrtí
zvyšuje. A tak hlavním motivem bylo
– „Nechce se nám čekat do pětašede−
sáti!“
Škola na Padělkách letos slaví
padesátku a zmiňovaný ročník byl
první, který z ní vyšel. Takže další
důvod k připomenutí! Ten, kdo zažil
konec padesátých let, a i další, ví,
jaký to byl fenomén – brigády. A my
jsme tehdy řadu stromků u školy
brigádnicky vysadili.
Ale, ten věk není zas až takový,
abychom si nezopakovali taneční ho−
diny. Bylo dost složité najít vhodný
termín, ale na pátek 23. května bylo
v Restauraci Sport volno, otec Jiří
Čekal nebo spíše jeho prodloužená
ruka Maryška si nás zapsala na mši
svatou a na rozeslané pozvánky
přišlo víc jak třicet kladných od−
povědí. Opodstatnění či prozíravost
neodkladnosti setkávání se proje−
vila týden před srazem, kdy Žofie
Šnejdarová a Jan Vacenovský mu−
seli vrátit do Boží náruče své part−
nery.
Šťastnou shodou okolností vysa−
zovali na jaře Junáci kolem nové
přístavby základní školy stromky.
Po dohodě v přípravném výboru,
s vedením školy, radnice a zástupci

Junáka bylo
dohodnuto, že
na oslavě nebu−
deme pobíhat
s rýčem nebo
lopatou, ale že
vybereme ob−
nos a staneme
se sponzory −
kmotry někte−
rého stromu. (Teď se to hodně prak−
tikuje a hlavně politici se přitom
zvěčňují.)
S napětím očekávaný den nastal,
u hlavního kříže se objevil seznam
dvaceti pěti kamarádů (i kamará−
dek), kterým jsme věnovali vzpo−
mínky, svíčky a ti co věří i modlitby.
Řada svíček se objevila i u jejich míst
odpočinku a svíčky svítily i u hrobů
učitelů.
Moudře vybrané pasáže otcem Ji−
řím z Bible o tom, že nadevše máme
mezi sebou upevňovat svornost, to−
lerantnost a lásku, byla návodem pro
budoucnost. Při přímluvách se děko−
valo rodičům za starosti a výchovu,
učitelům za moudrost a vzdělání
a těm, co nás předešli na Věčnost,
za přátelství a kamarádství. Na mši
svaté bylo i jedno překvapení,
a tím byl pan učitel (i třídní) Václav
Kopka.
Po chvilce uctění kamarádů jsme
se přesunuli přes silnici ke škole,
kde nás čekal a přivítal ředitel
školy Mgr. Josef Hanák. Ti, co ne−

měli tušení, si ze zvědavosti prohlédli
štítek u červenolistého javoru, na
kterém je nápis „ROČNÍK 1945“
a na druhé straně 23. 5. 2008.
Řadu dotazů zodpovídal při pro−
hlídce školy a přístavby pan ředitel.
Pro mnohé byla překvapením tělo−
cvična, protože skutečně půl století
někteří ve škole nebyli (!). Pohled na
Slavín, Baťovku a obec i panoráma
vzdálených hor z terasy ateliéru zů−
stane v paměti všem.
Co by to bylo za oslavu bez pří−
pitku i slov uznání pana ředitele, po
kterém následoval další z vrcholů
setkání. Náhodně nalezený – vyštra−
chaný film ze slavnostního otevření
školy 12. 10. 1958 a upravený do di−
gitální podoby se sledoval se zá−
jmem, zatajeným dechem, emocemi,
zvláště když se někdo poznal a viděl
paní učitelku, učitele nebo spolu−
žáka. I s dalšími dotazy se návštěva
školy protáhla na hodinu a čtvrť
a při cestě na Sport jsme vzpomínali
na školu, výlety i první lásky.
Informační média nás zásobují
většinou negativními zprávami,
a proto měl každý z účastníků pově−
dět něco pěkného, pozitivního, co ho
v poslední době potkalo, a za to byl
odměněn „Certifikátem“ o absolvo−
vání setkání ročníku, na kterém je
zobrazena historie školství v obci −
čtyři budovy (i s novou přístavbou)
a čtyři názvy dokumentované ra−
zítky (Národní, Měšťanská, Osmi−
letá i Základní a Mateřská škola),
jsou dokladem o vzdělání. Součástí
předávání byla i dobrovolná sbírka
na zmiňovaný strom.
Ještě, že na setkání nebyl ministr
sociálních věcí. Při taneční aktivitě
té pěknější a početnější části popu−
lace by odchod do důchodu o dalších
deset roků určitě prodloužil.
Václav Koplík, za ročník 1945
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vč. internetu
na Baťovce

Z

astupitelstvo obce na svém
zasedání odsouhlasilo propo−
jení hlavní stanice kabelové
televize umístěné v obci s částí
Baťovka, která má v současnosti
svoji hlavní stanici pouze s ome−
zenou nabídkou. Termín reali−
zace uvedené stavby je červen/
/červenec 2008. Tímto propojením
získají všichni obyvatelé části Ba−
ťovka možnost plnohodnotně vy−
užívat všechny nabízené služby
kabelové televize. V současné
době se jedná o tři programové
nabídky a službu Internet.

Internet v kabelové televizi
– první vylosovaní soutěžící
Pod dohledem zastupitelstva
obce proběhlo ve středu 28. květ−
na 2008 první losování nově při−
hlášených účastníků na Internet
o věcné ceny. Šťastnými výherci
se stali:
1. cena − TV přijímač ECG
D. Křižanová,
U Včelína 924, Ratíškovice
2. cena − klávesnice LOGITECH
J. Varmuža,
Družstevní 1146, Ratíškovice
3. cena − WEB kamera LOGITECH
M. Hrubá,
Humna 194, Ratíškovice
4. cena − PC hovorová souprava
M. Holečková,
Cihlářská 821, Ratíškovice
5. cena − PC hovorová souprava
A. Lačňák,
Hornická 1019, Ratíškovice
Všem výhercům blahopřejeme
a těšíme se na další losování.
NOEL, v.o.s.
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Příroda

Technika

Kabelová
televize

Mandelinka
bramborová

nebo chcete−li „Americký brouk“
Víte, že:
z mandelinka se do poloviny 19 stol.
vyskytovala jen ve státě Colorado
v USA, kde se živila planými lil−
kovitými rostlinami.
z mandelinka se díky bramborám,
pěstovaným americ−
kými osadníky, šířila
na východ a sever
USA, ale na jih se ne−
šířila − tam bylo velké
sucho a často uschla.
z mandelinka se do Ev−
ropy dostala nejspíš
lodí a v roce 1874 se
objevila v Uhrách.
z mandelinka se v Čes−
koslovensku zjistila
v roce 1945.
z mandelinka produkuje 500−3 000
vajíček.
z mandelinka za chladného počasí
(do +15°C) požírá vlastní vajíčka.
Tímto způsobem mandelinky
zničí až 50 % svých vajíček.
z mandelinka klade vajíčka vždy jen
při jasném slunečním svitu, nikdy
v noci.
z mandelinka ve „funkci“ neoplod−
něné samičky může klást vajíčka,
ze kterých se však larvy nevylíh−
nou.
z za jeden rok se mohou vylíhnout
až tři generace brouků.
z v závislosti na teplotě se larvičky
z vajíčka vylíhnou za 4 až 15 dnů.
z i vývoj larvy souvisí z teplotou
a trvá 17 až 23 dní a během této
doby se třikrát svlékne (počtvrté
v zemi před zakuklením).
z čím jsou larvy větší a starší, tím
víc potravy zkonzumují, např.
v 1. stádiu jen 2 % larvy ve 4. sta−
diu 80 %.
z se často mylně myslí, že žír brouka
není podstatný, přitom platí pravý
opak − dospělý brouk spotřebuje
pětkrát víc nati než larva.
z sto larev za měsíc zkonzumuje
80 g listů, což je asi 1 000 cm2
plochy.

z mandelinka po přezimování ne−
může žrát pokud neobnoví příjem
vody.
z pokud brambory nemají listy,
brouci se živí lilkovitým plevelem
− blínem, potměchutí, tabákovými
listy a nevadí ani alkaloidy ru−
líku zlomocného.
z se mandelinky, které
přezimovaly, nemo−
hou pářit až do přijetí
potravy.
z dospělá mandelinka
zahyne, jestliže je po
dobu tří dnů vysta−
vena teplotě nižší než
−8°C.
z mandelinka nepřezi−
muje ve stadiu kukly.
z čerstvě vylíhlá larva se živí oba−
lem svým, ale i jiných, ještě nevy−
líhnutých vajíček.
z larvy mandelinek žerou ve dne
i v noci a ve tmě se vyvíjejí stejně
rychle jako na světle.
z mnoho vajíček padne za oběť klo−
pušce červené (to je druh ploš−
tice).
z vajíčka mandelinky ničí slunéčka
sedmitečná. Nepřátelé larev jsou
také krajníci a velcí střevlíci,
kteří uloví a konzumují denně
kromě jiné potravy i 4−5 larev, dále
škvoři a pavouci sekáči.
z z ptáků omezují její populaci
hlavně špačci, kosi, bažanti a ko−
roptve, z obojživelníků ropuchy.
z mandelinky pomáhají ničit i pa−
razitické hlístice a půdní houby.
z některé samičky mohou přezimo−
vat dokonce dvě zimy a v obou le−
tech jsou plodné.
z ať již mandelinka klade vajíčka
kdykoliv, nedlouho potom uhyne.
z když mandelinky během srpna
zmizí, neradujte se – jenom sbí−
rají síly na příští rok.
z pokud budete na zahrádce pěsto−
vat lilek baklažán, zjistíte, že na
něj nalétávají brouci „snad až ze
Západního Německa“.
Vašek Koplík
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Folklor

9. ročník

Zpívání pod Náklem

R

atíškovický Slovácký mužský
pěvecký sbor připravil ve spo−
lupráci s Osvětovou besedou ná−
vštěvníkům sobotního podvečera
24. května program s mottem „Mezi
dvoma vinohrady“, ve kterém se
předvedli mimo už zmiňovaných do−
mácích zpěváků ještě i jejich kole−
gové ze sousedních Dubňan, oba muž−
ské sbory z Vacenovic a výteční hosté
z Horňácka – mužský sbor z Lipova
a jejich dokonale zpívající ženské pro−
tějšky Sboreček z Lipova. A aby byl
výčet hostí z Lipova celý, vystoupila
i cimbálová muzika Petra Galečky.

Start programu, který byl ve zna−
mení oslav 10. výročí založení muž−
ského sboru v Ratíškovicích, zajis−
tila dvojice konferenciérů Klárka
Gajdíková a Jarek Škola. Jako první
uvedli dětskou cimbálovou muziku
z Ratíškovic, na jejichž muzikantech
i sólistovi Tomáši Koplíkovi bylo
patrné, jak moc pokročili pod pečli−
vým vedením učitele Jožky Ram−
páčka, za nezištné podpory Osvě−
tové besedy.
V programu měli svůj prostor
i pečlivě upravené Robky ze Séčky
a ratíškovický farář Jiří Čekal, ro−

dák z Lanžhota, jehož promluva i po−
žehnání vinohradům svědčily o vře−
lém vztahu k pěstování révy, vínu
i k folklóru našeho regionu.
Ratíškovští pěvci si vyslechli
vtipné gratulace ode všech účinkují−
cích, od starosty obce Josefa Uhlíka
a od ředitelky Osvětové besedy Jany
Koplíkové. Všichni popřáli další
úspěšné účinkování na úspěšné
scéně, ale i (jak podotkla už zmiňo−
vaná ředitelka Osvětové besedy)
šťastné a brzké návraty domů.
Program sledovalo 224 platících
diváků a po jeho ukončení se téměř
všichni, včetně zpěvaček, zpěváků
i cimbálové muziky roztrousili po
okolních sklepech, odkud se zpěv
a dobrá nálada šířily vlahou nocí.
Chlapi z ratíškovského sboru jsouc
si vědomi a pamětlivi, co jim přála
a kladla na srdce Jana Koplíková,
opustili areál na Slavíně šťastně
a velmi brzy (ráno).
Vojta Koten ml.

Dětský folklórní soubor
vystoupil v Bratislavě

J

edenáctý ročník Mezinárodního
festivalu dětských folklorních
souborů Bratislava se tradičně
konal poslední květnový víkend pod
záštitou Cechu dětských folklorních
souborů Bratislavy a okolí. Dva
týdny před festivalem jsme od to−
hoto hlavního organizátora přijali
pozvání, a tak bylo nutno se rychle
rozhodnout, zda tento festival absol−
vujeme či nikoliv. Bylo potřeba ne−
jen připravit kvalitní program, ale
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i najít muziku, která by soubor do−
provázela. Tohoto úkolu se ujala paní
učitelka Maruška Ostřížková, která
s dětskou CM z Hovoran nacvičila
náš program a premiéru v této CM
si zároveň odbyla naše cimbalistka
Klárka Gajdíková.
V ranních hodinách v pátek 30. 5.
jsme vyrazili od kina směr Brati−
slava. První zastávkou byla vinařská
obec Viničná, kde nás v rámci festi−
valu čekalo první vystoupení ve

zcela nově vybudovaném kulturně−
společenském centru. Další festiva−
lový program se konal již v hlavním
městě Slovenska − Bratislavě. Zde
jsme se zúčastnili velmi náročného
krojovaného průvodu Starým měs−
tem a zástupci souboru byli přijati
u primátora Bratislavy p. Andreje
Ďurkovského. Hlavní festivalový
program se konal na Hviezdoslavo−
vom námestí, kde jsme vystupovali
se soubory z Polska, Chorvatska
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2008

a 8 místními soubory z Bratislavy.
Největší dojem na nás udělal místní
soubor Madovec, kde vystupovaly
hluchoněmé děti a svým tempe−
ramentem nás očaroval soubor Če−
činka.
Sobotní dopolední volno jsme trá−
vili v historickém centru, odpoledne

bylo vystoupení a po něm se všechny
soubory přesunuly do Bratislav−
ského kulturního střediska ke slav−
nostnímu ukončení festivalu. Pro
děti byla připravena diskotéka,
která byla přerušována ukázkami ty−
pických tanců jednotlivých souborů.
Náš soubor se prezentoval s tanci –

10. výročí

Slováckého krúžku
V
sobotu 17. května se v sále
místního kina konala oslava
10. výročí vzniku Slováckého
krúžku. Rádi bychom vás v krát−
kosti seznámili s činností a účinko−
váním tohoto folklórního souboru
za období deseti let.
V prvé řadě jsou to naše ratíško−
vické hody, kde se již v pěti roční−
cích ujali členové krúžku úlohy
stárky a stárka. Dále se zúčastnili
slováckého roku v Kyjově, a to v le−
tech 1999, 2003 a 2007. Nesmíme za−
pomenout ani na mezinárodní folk−
lorní festival v Písku nebo na zájezd
do Francie. Dále tančili Moravskou
i Českou besedu v různých městech
a vesničkách, například na plesech
v Praze, Mikulově, ve Žďáru nad
Sázavou a taky v Ratíškovicích.
Zúčastnili jsme se rovněž plesu
s mezinárodní účastí ve Strážnici,
kde před hosty Itálie, Polska a Nor−
ska jsme tančili Slováckou besedu −
jako sólisté a jako jediní z mnoha
účinkujících. Byl to pro nás neopa−
kovatelný zážitek.
Další vystoupení byla na folklór−
ním festivalu ve Svatobořicích, Mi−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2008

loticích, Křenovicích. Dále to byly
soutěže v Dambořicích, na akci Mik−
roregionu v Miloticích, na hodech
v Hodoníně a zpívání v kostele.
K tradičním zvykům Slováckého
krúžku patří šlahačka, koledování,
ukázka pletení žil či kácení a sta−

skočné a klobúkový. Kolem 23. ho−
diny jsme se rozloučili s našimi přá−
teli a odjeli směrem k domovu.
Závěrem chci poděkovat dětem ze
souboru, cimbálové muzice za repre−
zentaci, Zuzce a Dáši za náročný ví−
kend.
Jana Koplíková

vění májů. Za zmínku rovněž stojí,
že jsme se zúčastnili soutěžního
předvádění verbuňku v Šardicích.
Z osmnácti účinkujících získal první
místo Milan Nedůchal.
Na úvod oslavy k 10. výročí tr−
vání souboru předvedli členové
krúžku zpěvy, tance − skočná, ča−
paná, vrtěná, dupák a verbuňk.
V další části předvedli tři kompono−
vané fragmenty z místních tradic:
z Metlaři − Ratíškovijáci se přes
zimu živili hlavně výrobou metel,
které prostřednictvím židovského
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Kuželky

obchodníka odebíraly státní dráhy.
Byly to až vagónové objednávky.
Obchodník jim tak dával živobytí,
než se další objednávka vyřídila.
Metlaři mívali i svůj bál. Odtud
zřejmě pochází i hanlivý výraz
„Ratiškovijáci – Metlaři“!!!
z Dožínky − Tato oslava navazuje
jednak na tradiční české dožínky,
které představují pozůstatek po−
hanského svátku díků za sklizeň,
jednak na rujánské oslavy boha

R

Z mapy

se nevytratily

atíškovice se nevytratily z ku−
želkářské mapy! O tom svědčí
tři naši zástupci bojující ve fi−
nále Mistrovství České republiky
jednotlivců − Jakub Toman v kate−
gorii dorostenců, Marta Beranová
v soutěži žen a Kristýna Šimonová
mezi seniorkami. Nejdále se dostala
Marta Beranová, která bojovala
i v užším finále, kde skončila na
17. místě (ze 40). Zastoupení jsme
měli i ve finále Poháru mladých na−
dějí mladších žáků, kde startoval Bo−
žetěch Zdražil a mezi mladšími žá−
kyněmi Hana Beranová.
V kolektivních soutěžích doros−
tenky nestačily na 1. kuželkářskou
ligu a soutěž opouští. Dorostenci
zlepšenými výkony na jaře udrželi
2. ligu. Tutéž třídu žen uhájil i náš
kolektiv a v soutěži mužů, „Béčko“
udrželo krajský přebor a „Céčko“ zís−
kávalo zkušenosti v krajské soutěži.
V posledním čísle Zvonu byla zmínka
o mohutném finiši „Áčka“, bojují−
cího v divizní soutěži o 3. ligu,
a s potěšením mohu dodat, že
úspěšně. Ale pěkně po pořádku.
Tři kola před koncem soutěže jsme
jeli na horkou půdu (nebo horké
dráhy) Moravské Slavie do Brna
a domácí hned zkraje nasadili trum−
fy, když Ivo Hostinský dosáhl 478k
proti němu Fana Mráka 468k, vedle
potvrdil Svaťa Krejčí domácí suve−
renitu a shodil 497k proti Milanu Po−
pelárovi. Ve druhé dvojičce hráli
„mlaďoši“ Kuba Tomančák a Kuba
Toman a karty se začaly obracet −
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bohů Svatovíta, které se koná−
valy právě v čase dožínek.
z Hody − „Čí sú hody! No přeca
naše. A čí sú dluhy! No přeca sta−
rostovy.“ Kdo z Vás by neznal tato
roztomilá úsloví, která každý pod−
zim slýcháváme v průvodu krojo−
vaných už od těch nejmenších dětí.
Diváci tak měli rovněž možnost
kromě pásma písní, tanců a mluve−
ného slova shlédnout, jak krásné
a bohaté jsou naše lidové kroje. Slo−

Tomančák vyhrál první půlku o 47k
a Toman o neuvěřitelných 66k (282)
a už jsme vedli: Tomančák celkem
475, dva kolky ve druhé půlce ztra−
til, ale Toman ještě deset přidal
a byla z toho nejen druhá legitimace
pro klub „500“, ale i výkon 518k
a vedení o 23 kolků. V poslední dvo−
jičce Viktor Výleta (431k) na soupeře
nestačil, ale „Pepino“ Josef Toman
výkonem 480k situaci s přehledem
kontroloval. Diváci i divačky (ženy
hrály dopoledne v Židenicích) ho−

vácký krúžek není jenom o tancích
a písničkách, ale i o kráse tradic
a zájmu naší mládeže tyto tradice
uchovávat pro další generace.
Závěrem patří srdečné poděko−
vání za zdařilý večer všem divákům
a příznivcům slováckých tradic, cim−
bálové muzice Kapric s primášem
Michalem Strýčkem, účinkujícím
i moderátorce večera paní Evě Ha−
nákové.
Slovácký krúžek

stujícího družstva byli u vytržení
a s nejlepším výkonem hostujícího
celku se vraceli k Ratíškovicím.
20. dubna Baník hostil Jiskru Ot−
rokovice, která potřebovala body
k záchraně a domácí na postup.
Začátek byl urputný, když domácí
vedli o tři kuželky, pak dvojička do−
mácích „náhradníků“ uhrála 47 ku−
želek a skóre 1,5:0,5 a čekalo se na
finále, kde nejlepší jednotlivec sou−
těže Roman Hrančík uhrál 459k
a potvrdil suverenitu. Jeho parťák
hodil baťovských 399k. Domácí Vik−
tor Výleta uhrál 422k a Milan Pope−
lár 449k a 3. liga je naše!!! Přesto,
že Baníci poslední zápas v Kromě−
říži prohráli, postup nikdo nevzal.
Chlapi, hodně úspěchů a bodů
a když do 2. ligy nepostoupíte, tak
3. udržte!
Václav Koplík,
náhradník, hráč a organizační pracovník

Horní řada: Toman Jakub, Tomančák Jakub, Toman Josef, Mráka František
Dolní řada: Výleta Viktor, Popelár Jan, Koplík Jan, Popelár Milan
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