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Hody 2008

ehké mrazení v zádech zažívali
letos v hodovou neděli stárci a ho−
doví fanoušci při pohledu na
ranní nepropustnou, nerozkrojitel−
nou mlhu a polední oblohu. Ve ves−
nici, severním směrem od Ratíškovic,
totiž minulou neděli měli výjimečně
příjemné počasí, a to prý dle míst−
ních rosniček nevěští nic dobrého.
Naštěstí opak byl pravdou, přestože
se sluníčko na krojové během ne−
děle ani jednou neusmálo. Jako by

i schované za mraky vyzařovalo
nějakou solární energii, tolik dnes
v naší obci diskutovanou.
Časy, kdy se stárci dlouho před
hodama hledali, jsou dávno pryč,
a proto se stárkování z povinnosti
pro obec stalo během posledních let
milou a příjemnou povinností pro
obec. Letos padla volba na Dolinu,
a ta za svůj tým vyslala zkušený se−
hraný pár, Lenku Foltýnovou a Jirku
Kovaříka.
Pokračování na straně 26
Foto: Josef Hanák
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Rada obce...
Rada obce č. 55 ze dne 31. 7. 2008
Rada obce:
z se seznámila a projednala návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zří−
zení věcného břemene mezi Ji−
homoravským krajem a Obcí Ra−
tíškovice, jež se týká umístění
vedení telekomunikačního kabelu
pro kabelovku „Baťovka“ na po−
zemku p.č. 336/1, který je ve vlast−
nictví Jihomoravského kraje.
Vedení kabelu bude uloženo pro−
tlakem v délce 6 m pod silnicí
II/432 a výkopem v délce 460 m
v pomocném silničním pozemku
podél silnice II/432.
Rada obce č. 56 ze dne 12. 8. 2008
Rada obce:
z projednala návrh pojišťovny Lau−
ter & Partners s. r. o. na pojištění
Obce Ratíškovice na vandalismus.
Rada rozhodnutí odročuje a poža−
duje upřesnit podmínky pojistné
smlouvy.
z vzala na vědomí žádost Oblastní
charity Hodonín o dotaci na pro−
voz Charitní pečovatelské služby
v Ratíškovicích na rok 2009 ve výši
300 000 Kč. O dotaci a její výši
rozhodne zastupitelstvo obce
v rámci schvalování rozpočtu na
rok 2009.
z projednala žádost pana Jana
Grombíře – Moravské vinařské
stezky o spolufinancování již pro−
vedených oprav značení vinař−
ských stezek, a to ve výši 5 917 Kč.
Rada rozhodnutí odročuje a pově−
řuje pana Josefa Vereba kontrolou
uvedených provedených prací dle
položkového rozpočtu žádosti.
z rozhodla o zakoupení přenosného
detektoru oxidu uhelnatého a hoř−
lavých plynů, který bude sloužit
k hledání úniků plynu na arma−
turách a měření CO v prostoru
obecních plynových kotelen,
z rozhodla, že poštovní schránky
bytového domu č.p. 101 v ulici
Ulička budou umístěny v chodbě
domu. Poštovní doručovatelka
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bude vybavena klíčem od vstup−
ních dveří.
vzala na vědomí, že volby do Zastu−
pitelstva Jihomoravského kraje se
budou konat 17. a 18. října 2008,
projednala žádost o prověření bez−
pečnosti topolů v blízkosti domu
č.p. 1072 v ulici U Hřiště,
projednala žádost firmy T Machi−
nery a.s. o prodej pozemku p.č.
2781 v k.ú. Ratíškovice,
nemá připomínek ke kolaudaci
stavby „Dostavba nové haly“
firmy T Machinery a.s.,
souhlasí s rekonstrukcí tří prů−
duchů stávajících komínů na zá−
kladní škole v ceně 112 000 Kč.
Práce je nutno vzhledem ke stavu
komínů a pokračujícím pracím na
střeše provést neodkladně.
souhlasí se zapravením špalet na
okenních otvorech tělocvičny,
rozhodla, že spolu s provedením
zateplení vnějšího pláště mateř−
ské školy U Jezérka bude prove−
dena, vzhledem k havarijnímu
stavu, i výměna střešní krytiny
včetně klempířských prvků,
starosta informoval o postupu
prací na rekonstrukci Restaurace
Sport,
rozhodla o rozšíření projektu na
dovybavení sběrného dvora, jež
bude zahrnovat nákup dvou kon−
tejnerů se spodním hákem na
stavební suť, kontejneru na velko−
objemový odpad, paletovač a pře−
stavění stávajících dvou otevře−
ných kontejnerů na kontejnery
uzavřené pro přepravu azbestu
a pneumatik,
souhlasí se zpracováním žádosti
a projektu, jež budou podány do
programu Leader. Žádost zpra−
cuje paní Jana Koplíková, ředi−
telka Osvětové besedy Ratíškovi−
ce, ve spolupráci s místostarostou.
Žádáno bude o nákup pódia a do−
končení instalace akustických pa−
nelů v tělocvičně ZŠ.
starosta informoval o jednání se
zpracovatelem územního plánu
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ing. arch. Ivo Kabeláčem a změně
územního plánu č. 2,
za přítomnosti předsedkyně fi−
nančního výboru ing. Vladimíry
Motlové byly projednány změny
rozpočtu 2008, jež budou předlo−
ženy na příštím ZO,
se seznámila s cenovou nabídkou
firmy Kanza Otrokovice na vý−
měnu vadných pracovních desek
na CHDPS,
projednala stanovisko JUDr.
Hany Koudelové ke smlouvě o zří−
zení věcného břemene ve věci fo−
tovoltaické elektrárny,
vylosovala čtyři výherce z dvaceti
přihlášených účastníků internetu
přes kabelovou televizi od firmy
Noel.

Rada obce č. 57 ze dne 15. 8. 2008
Rada obce:
z rozhodla o rozšíření žádosti o fi−
nanční příspěvek na projekt dovy−
bavení sběrného dvoru o nákup
kontejneru s lisovací jednotkou.
Celkový příspěvek obce v případě
přiznání dotace z JmK nepře−
sáhne 300 000 Kč, tj. 30% uzna−
telných nákladů.
z za přítomnosti statutárního zá−
stupce firmy Sanergie byly projed−
nány finanční podmínky na zříze−
ní věcného břemene (3 Kč/m2/rok)
včetně stanovení výše podílu na
zisku z provozu fotovoltaické elek−
trárny (3%),
z se seznámila se smlouvou o smlou−
vě budoucí na prodej pozemku p.č.
144/14 ing. Lence Šašinkové.
Rada obce č. 58 ze dne 22. 8. 2008
Rada obce:
z prodloužila nájemní smlouvu s ná−
jemnicí na CHDPS v Ratíškovi−
cích,
z se seznámila s Plánem financo−
vání obnovy vodovodů a kanalizací
sestavený VaK Hodonín,
z se seznámila s obsahem emailu
pana ing. Jiřího Tomana, který
informuje o výsledku petice proti
výstavbě fotovoltaické elektrárny
v k.ú. Ratíškovice. Petici pode−
psalo 219 občanů ze 160 míst po−
pisných.
z se seznámila s obsahem emailu
pana ing. Jiřího Tomana, který
informuje o založení občanského
sdružení Moravské Slovácko. Hlav−
ním cílem sdružení je ochrana pří−
rody a krajiny a krajinného rázu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

na Jižní Moravě. Předsedkyní sdru−
žení je ing. Radka Tomanová.
z projednala návrh a odsouhlasila
znění licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl s OSA,
o.s.,
z schválila Smlouvu o bezplatném
převodu movitého majetku (bez−
kontaktní klíčenka 237 ks x 100 Kč)
ve výši 23 700 Kč na ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice,
z schválila žádost o čerpání finanč−
ních prostředků obce na platy pro−
vozních zaměstnanců ZŠ a MŠ
Ratíškovice.
Rada obce č. 59 ze dne 2. 9. 2008
Rada obce:
z projednala žádost FK Baník Ra−
tíškovice o.s. o dotaci ve výši
15 000 Kč na dofinancování
opravy sociálního zařízení v ka−
binách FK. Dotace z ČSTV činí
30 000 Kč.
z souhlasí s umístěním propagač−
ních zařízení KDU−ČSL v intravi−
lánu obce v období předvolební
kampaně do krajského zastupitel−
stva,
z souhlasí s umístěním propagačních
zařízení krajské organizace poli−
tické strany ing. Dymo Piškuly
v intravilánu obce v období před−
volební kampaně do krajského za−
stupitelstva,
z souhlasí s instalací 5 reklamních
tabulí na sloupy veřejného osvět−
lení za úplatu dle obecního sa−
zebníku. Před instalací tabulí je
nutno získat souhlas všech pří−
slušných státních orgánů.
z na základě žádosti zastupitelů
obce rozhodla o opětovném ko−
nání prohlídky obecních lesů,
z souhlasí s opravou fasády jihový−
chodní strany tělocvičny ZŠ,
z projednala žádost nájemnice by−
tového domu č.p. 101 v ulici Ulička
o pronájem bytu v bytovém domě
U Hájenky,
z rozhodla o vyřazení nábytku z kan−
celáře č. 3 Obecního úřadu Ratíš−
kovice v ceně 7 000 Kč,
z rozhodla o nákupu a montáži ho−
rizontálních a vertikálních žalu−
zií do budovy MŠ II v ulici Múdrá,
z projednala program oslav 50. vý−
ročí otevření „nové“ budovy ZŠ,
20. výročí vzniku Československo−
−francouzské společnosti a 90. vý−
ročí vzniku Československé repub−
liky. Oslavy proběhnou ve dnech
25.−28. října 2008.
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z projednala program a termín ko−
nání XIV. zasedání Zastupitelstva
obce Ratíškovice.
Rada obce č. 60 ze dne 16. 9. 2008
Rada obce:
z souhlasí s instalací automatu na
svíčky firmou Pegas, a.s. Konice
do areálu hřbitova a stanovila ná−
jemné 500 Kč/rok,
z vzala na vědomí oznámení ing.
Radky Tomanové o ukončení člen−
ství ve stavební komisi z důvodu
pracovní vytíženosti,
z rozhodla o vypracování bezpe−
čnostních požárních předpisů pro
provoz v CHDPS Ratíškovice,
z rozhodla uzavřít Smlouvu o par−
tnerství s Nadací partnerství
Brno, jejímž obsahem je dlouho−
dobá spolupráce při rozvoji certi−
fikace „Cyklisté vítáni“, cyklis−
tické turistiky a cyklodopravy,
z rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
pro byt č. 3 u Hájenky s panem
Romanem Kochem, a to na dobu
1 roku,
z souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na hrobové místo a sou−
časně souhlasí s uzavřením nové
nájemní smlouvy na daný hrob
s novým nájemcem,
z souhlasí s cenovou nabídkou firmy
E.ON, a.s. České Budějovice na
provedení přeložky dvou pilířů
PRIS v ulici Za poštou. Náklady
činí 105 000 Kč.
z vzala na vědomí změnu provozní
doby na Poště Ratíškovice Po−Pá
8.00−11.00, 13.00−17.00,
z projednala změnu rozpočtu
č. V/2008, jež bude projednána
na příštím ZO,
z rozhodla o zakoupení a instalaci
plastových štítků s číselnou iden−
tifikací hrobových míst na míst−
ním hřbitově,
z rozhodla o zveřejnění záměru uvol−
nit 300 000 Kč z fondu bydlení
v letošním podzimním termínu,
z se seznámila s obsahem dodatku
smlouvy s firmou Raven EU Advi−
sory, a.s., která zajišťuje pro obec
zpracování projektu a podání žá−
dosti o dotaci z fondů EU na vý−
stavbu Aktivního centra Ratíš−
kovice, a rozhodnutí odročila
z důvodu jednání o podmínkách
uvedených v dodatku,
z rozhodla o plánu inventarizace
majetku obce, časovém harmono−
gramu a sestavení jednotlivých in−
ventarizačních komisí,

z rozhodla o uzavření dodatku
smlouvy s firmou Vanderlaan,
s.r.o, dodavatelem díla Zateplení
MŠ I, MŠ II a ZUŠ, ve věci pro−
dloužení termínu zhotovení díla,
z projednala program a termín ko−
nání XIV. zasedání Zastupitelstva
obce Ratíškovice,
z byla starostou obce informována
o průběhu rekonstrukce Restau−
race Sport a finančních nákladech
této rekonstrukce,
Rada obce č. 61 ze dne 30. 9. 2008
Rada obce:
z rozhodla o vyřazení tiskárny
z kanceláře starosty,
z souhlasí se Smlouvou o právu pro−
vést stavbu mezi JmK, Žerotí−
novo nám. 3/5, Brno a obcí,
z se seznámila se Smlouvou o po−
skytnutí dotace z rozpočtu JmK.
Předmětem smlouvy je poskyt−
nutí dotace z JmK na technolo−
gické dovybavení sběrného dvora
odpadů v Ratíškovicích, a to ve
výši 549 500 Kč.
z v souvislosti s projektem dovyba−
vení sběrného dvora novými kon−
tejnery je nutno vybudovat novou
zpevněnou betonovou plochu,
práce zabezpečí pracovní četa
obce,
z opětovně projednala znění smlou−
vy s firmou RAVEN EU Advisory
a s pozměněným zněním s ní sou−
hlasí,
z rozhodla o zakoupení kompre−
soru a „wapky“, a to za účelem čiš−
tění pracovních strojů,
z projednala zvýšení nájemného ve
dvou obecních bytech v bytovém
domě v ulici Polní,
z rozhodla o vybudování okapového
chodníku dlaždicemi 40 x 40 cm
kolem nově zateplené budovy
školy, práce provede pracovní četa
obce,
z projednala znění dodatku smlouvy
o dílo s firmou PEPA interiér,
s.r.o., Ratíškovice, která zajišťuje
práce na rekonstrukci Restau−
race Sport,
z obdržela návrh firmy ETN Servi−
ces, a.s., Olomouc na úsporu ener−
gie na zařízeních obce (veřejné
osvětlení, budovy), a to v případě
odběru energie od této společ−
nosti. Rada rozhodnutí odročuje.
z projednala vícepráce na MŠ II (vý−
měna sklepních oken, anglických
dvorků a dešťových žlabů a svodů).
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 24. 9. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. 6/2008:
příjmy zvýšeny o 3 647 900 Kč,
výdaje zvýšeny o 4 850 600 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 1 202 700 Kč.
Celkové příjmy po změně:
49 348 500 Kč + financování
13 147 800 Kč = 62 496 300 Kč
Celkové výdaje po změně:
59 079 300 Kč + financování
3 417 000 Kč = 62 496 300 Kč
Zvýšení měsíční odměny u člena
výborů a komisí, který není člen
ZO, na 450 Kč.
1.2. Odkoupení soukromých po−
zemků v ulici Za Mlýnem – k. ú.
Ratíškovice:
KN p. č. 432/130, 24 m2 ,1 647 Kč,
KN p. č. 2306/32, 42 m2, 2 882 Kč
KN p. č. 2307/34, 47 m2 ,1 039 Kč,
KN p. č. 2307/12, 60 m2 , 3 312 Kč,
KN p. č. 2307/35, 94 m2, 2 077 Kč,
KN p. č. 2307/21, 40 m2, 2 208 Kč
KN p. č. 2307/36, 82 m2, 1 812 Kč,
KN p. č. 2307/75, 6 m2, 133 Kč
Prodávající: Gašparová Marie, Ja−
nigova 1323/5, Košice (spoluvlast−
ník)

Prodávající: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300, Ratíškovice
1.4. Prodej obecního pozemku část
PK p. č. 2091/1 – dle GP KN p. č.
2481/2 o výměře 16 m2
lokalita Baťovka, k. ú. Ratíško−
vice (dostavba nové haly v areálu
firmy). Celková cena 1 116 Kč.
Náklady převodu hradí kupující.
Kupující: T Machinery a. s., Ra−
tíškovice 1285
Prodávající: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300, 696 02 Ratíško−
vice
1.5. Bezúplatný převod pozemků ve
vlastnictví Úřadu pro zastupo−
vání státu ve věcech majetkových
do majetku obce p.č. 2429/25
a 2429/26 v k. ú. Ratíškovice
(areál bývalého dolu Vlasta – po−
zemek pod silnicí − místní komu−
nikace).

2. ZO bere na vědomí:
2.1. Informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 25. 6. 2008).
2.2. Informaci o založení občan−
ského sdružení Moravské Slo−
vácko v obci Ratíškovice, před−
sedou sdružení je Ing. Radka
Tomanová.
2.3. Informaci o oslavách 50. výročí
otevření budovy „nové“ ZŠ a 20. vý−
ročí založení Čs−FR společnosti,
které se budou konat 25.−27. 10.
2008.
2.4. Informaci o výsledku petice proti
výstavbě fotovoltaických elektrá−
ren v k.ú. Ratíškovice.
2.5. Informaci o rozšíření Integrova−
ného dopravního systému Jihomo−
ravského kraje v regionu Hodonín−
sko.
2.6. Informaci o změně provozní doby
České pošty v obci Ratíškovice.
2.7. Průjezdnost automobilů obcí.
3. ZO neschvaluje:
3.1. Prodej pozemků v blízkosti bý−
valé býkárny panu Jiřímu Prá−
grovi – za účelem výroby a skla−
dování dřevní biomasy.
RŠ

KN p. č. 2432/130, 24 m2, 1 647 Kč
KN p. č. 2306/32, 42 m2, 2 882 Kč
Náklady převodu hradí kupující.
Prodávající: Tomanová Terezie,
Vítězná 748, Ratíškovice (spo−
luvlastník)
Kupující všech výše uvedených po−
zemků: Obec Ratíškovice, U Rad−
nice 1300.

1.6. Přijetí dota−
ce z rozpočtu
JmK Brno na
prodloužení
kanalizace
dle projektu
„Ratíškovice −
prodloužení
kanalizace (ul.
Ulička)“ ve vý−
ši 350 000 Kč
za
podmí−
nek návrhu
smlouvy o po−
skytnutí do−
tace z roz−
počtu JmK
Brno.

1.3. Prodej KN p. č. 1497/20 o vý−
měře 26 m2 – pozemek v zahradě
u rodinného domku v ulici Druž−
stevní, k. ú. Ratíškovice. Cena
40 Kč/m2. Náklady převodu hradí
kupující.
Kupující: Vladimíra Koplíková
ml., Družstevní 1180, Ratíškovice

1.7. Přijetí dota−
ce z rozpočtu
JmK Brno na
technologické
dovybavení
sběrného dvo−
ra
odpadů
v Ratíškovi−
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cích ve výši 549 500 Kč za podmí−
nek návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JmK Brno.

Obecní policie v akci
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Uzavření sňatku...

Kratochvílová Nela
Podrázská Eliška
Toman Vojtěch
Wäschle Thomas
Květoň Petr

Petr Polášek
a Lenka Svozílková

Zlatá svatba...
Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Opavský Stanislav ...............................
Holečková Jiřina .................................
Šupálek Josef ........................................
Pavlačka Martin...................................
Květoň František .................................
Grufíková Marie...................................
Foltýnová Jitka ....................................

77 let
82 let
48 let
66 let
58 let
86 let
73 let

Jaroslav a Marie Holečkovi
Alois a Viktorie Zelinkovi
Jaroslav a Anna Fádlíkovi
Stanislav a Josefa Blahovi

Diamantová svatba...
Miroslav a Růžena Balousovi

Blahopřejeme...

Policie

Balousová Růžena ...............................
Macek Kašpar .......................................
Dobešová Anna .....................................
Sukopová Marie ...................................
Chludilová Marie .................................
Šťastná Marie........................................
Zelinková Anna ....................................
Balous Miroslav ...................................
Klimešová Františka...........................
Cahlíková Marie...................................
Gajdíková Anděla ................................

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
91 let
92 let
96 let

Z deníku

obecní policie

SRPEN 2008
4. 8. Oznámení paní XY na rušení
nočního klidu, kterého se dopouš−
tějí mladiství u Jezérka. S mladist−
vými byl proveden pohovor a zklid−
nění situace.
U obchodu „U Tomečků“ bylo na−
lezeno horské pánské kolo modré
metalické barvy. Kolo předáno
obecní policii.
5. 8. Pohovor s paní XY, která byla
upozorněna na zákaz volně pobí−
hajících psů na veřejném pro−
stranství.
7. 8. Součinnost s Policií ČR při do−
padení pachatelů podezřelých
z trestného činu „výroba a držení
omamných látek a řízení motoro−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

vého vozidla pod vlivem omam−
ných látek“.
16. 8. Přijetí oznámení v 22.08 hod.,
že na parkovišti u firmy TENTE
parkují dvě podezřelá vozidla. Pro−
veden výjezd a následná kontrola
osádky vozidel.
18. 8. Přijetí oznámení od Policie ČR
Dubňany v 18.09 hod., že u čer−
pací stanice vypaluje pan XY pole.
Proveden výjezd a nařízeno oka−
mžité uhašení ohně z důvodu blíz−
kosti čerpací stanice. (Oheň byl
založen v ochranném bezpečnost−
ním pásmu benzínové stanice.)
21. 8. Přijetí oznámení v 17.00 hod.,
že na „Komunále“ je volně pobí−
hající pes a obtěžuje hosty. Pro−

veden odchyt psa a umístění do
kotce OÚ.
22. 8. Přijetí oznámení v 01.53 hod.
o rušení nočního klidu před ba−
rem Fanta. Po příjezdu provedeno
zklidnění účastníků konfliktu.
23. 8. Přijetí oznámení o vloupání
do chatky ve vinohradě lokalita
Slavín. Přivolání PČR Dubňany.
25. 8. Přijetí oznámení ve 20.00 hod.
na nesnesitelný kouř v ulici Ro−
hatecká. Proveden výjezd a upo−
zornění původce kouře na oka−
mžité uhašení ohně.
Vyrozumění majitele vozidla o po−
škození a pokusu o vloupání do
Fordu Transit v 00.50 hod. na žá−
dost Policie ČR Hodonín.
26. 8. Přijetí oznámení v 10.30 hod.
na hustý kouř v ulici Dědina. Pů−
vodce kouře byla paní XX, která
přislíbila uhašení ohně.
Přijetí oznámení ve 22.00 hod.
o rušení nočního klidu před budo−
vou hasičské zbrojnice. Vykázání
mládeže z místa a upozornění na
možný postih v pokračování ru−
šení nočního klidu.
strana 5

ZÁŘÍ 2008
2. 9. Přijetí oznámení v 16.26 hod.
od prodavačky v místní pekárně,
že ji tam slovně napadá neznámý
muž z důvodu údajného nevrá−
cení 100 Kč za provedený nákup.
Dále si vyhrnoval košili a nazna−
čoval, že má za pasem střelnou
zbraň. Proveden výjezd a vyrozu−
mění Policie ČR Dubňany.
9. 9. Přijetí stížnosti, že se po hřbi−
tově pohybují psi.
Přijetí oznámení od pana XY, že
zjistil poškození palivové nádrže
na osobním vozidle zn. Ford,
které stálo zaparkované před jeho
domem. Přivolání Policie ČR Dub−
ňany.
10. 9. Sběr injekčních stříkaček
v lokalitě U Lesa.
12. 9. Přijetí oznámení od Policie ČR
Dubňany, že došlo k vloupání do
osobního vozu za místním hřbito−
vem. Došlo k rozbití bočního okna
a odcizení kabelky, která byla ulo−
žena ve vozidle.
13. 9. Přijetí oznámení ve 13.40 hod.
o požáru v lokalitě směrem na
Rudník pod vysokým napětím.
Proveden výjezd a směrování ha−
sičských vozidel k lesnímu po−
žáru.
Přijetí oznámení v 18.48 hod., že
v lese za Hliníkem je skupina mlá−
deže a dělají si táborák. Proveden
výjezd a nařízení okamžitého uha−
šení ohně z důvodu zákazu za−
palování ohně v lesním porostu
z důvodu vzniku požáru.
15. 9. Provedení označení překážky
silničního provozu v ulici Séčka,
kde bylo odstaveno vozidlo, které
bylo poškozeno (odtržení přední
nápravy) po policejní honičce, kdy
řidič vozidla chtěl ujet před poli−
cejní kontrolou.
16. 9. Přijetí oznámení v 03.05 hod.
od Policie ČR Dubňany, že došlo
k vloupání do obchodu s potravi−
nami v ulici Rohatecká. Proveden
výjezd a kontrola okolí obce v sou−
činnosti s Policií ČR Dubňany
a Hodonín. Zajištění místa trest−
ného činu vloupání do příjezdu
technika.
17. 9. Provedení sběru injekčních
stříkaček u Muzea ve vagóně.
22. 9. Zajištění hledané osoby na
žádost kriminální služby Policie
ČR.
23. 9. Obchůzky a kontrola okolí
sběrného dvoru Ratíškovice, kde
dochází k setkávání osob drogově
strana 6

Hašení popelnice u OÚ

závislých. Noční služba, kontrola
objektů a okolí obce.
26. 9. Nalezení jízdního kola před
místní knihovnou, umístění na
služebnu obecní policie. Přijetí
oznámení ve 21.30 hod., že před
domem pana XY stojí tři muži

a neustále zvoní na domovní zvo−
nek z důvodu převzetí vozidla. Po
příjezdu na místo muži zahlédli
přijíždějící vozidlo obecní police
a naskočili do svého vozidla
a z místa ujeli.
JH & JV

Přehled průjezdnosti vozidel obcí
Radar směr Milotice (u ZŠ)
Srpen 2008

Celkový počet

Počet aut ve směru do Rat.

89815

51−60

61−70

71−80

31442 42892

0−50

12487

2345

81−90 91−150
508

141

Počet aut ve směru z Rat.

79565

18641 42759

14 819

2700

527

119

Počet aut v obou směrech

169380

50083 85651

27306

5045

1035

260

16,12

2,98

0,61

0,15

tj. %
Září 2008

Celkový počet

Počet aut ve směru do Rat.

78796

29,57

50,57

0−50

51−60

61−70

71−80

23501 40210

12071

2395

81−90 91−150
496

123

Počet aut ve směru z Rat.

72460

17263 38924

13269

2474

436

94

Počet aut v obou směrech

151256

40764 79134

25340

4869

932

217

52,32

16,75

3,22

0,62

0,14

51−60

61−70

71−80

48350 41792

3399

262

tj. %

26,95

Radar směr Hodonín (u Revíru)
Srpen 2008

Celkový počet

Počet aut ve směru do Rat.

93820

0−50

81−90 91−150
15

2

Počet aut ve směru z Rat.

143790

17419 114012

11156

1075

125

3

Počet aut v obou směrech

237610

65579 155984

14555

1337

140

15

0,06

0,01

tj. %
Září 2008

Celkový počet

Počet aut ve směru do Rat.

88781

27,60

65,65

6,13

0,56

0−50

51−60

61−70

71−80

45731 39431

3333

267

81−90 91−150
18

1

Počet aut ve směru z Rat.

144539

25944 105866

11372

1 206

129

22

Počet aut v obou směrech

233320

71675 145297

14705

1 473

147

23

6,30

0,63

0,06

0,01

tj. %

30,72

62,27

JH & JV
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

strana 7

Rozhovor

L

tanty byla dobrá, pohodová. Každý
se však soustředil a připravoval na
svůj výkon.
Na olympijských hrách Tě
jako trenérka doprovázela bý−
valá vynikající reprezentantka
Marie Hrachová (poznámka au−
tora: 4. místo ve dvouhře na OH
v Soulu v roce 1988). Jak hodno−
tila Tvoje vystoupení?
Maruška mě na celé vystoupení
připravovala hlavně po psychické
stránce v průběhu pobytu v Pekingu.
Z vlastních zkušeností věděla, co mě
čeká a byla mi po celou dobu velkou
oporou. Moje vystoupení hodnotila
kladnými slovy a nešetřila slovy
chvály. Byla velmi pozitivní jak
před zápasy, tak i v průběhu zá−
pasu, ale i po prohře s Maďarkou Po−
taovou.
Měla jsi nějak před začátkem
OH nastaveno měřítko Tvého
úspěchu? Třeba postup do hlavní
soutěže přes předkolo, i když jsi

jim aspoň přiblížit? Vím, že jsi
před OH trávila dost času přípra−
vou v Šanghaji.
Příprava v Šanghaji mi strašně
moc dala. Byla jsem vůbec poprvé
v Číně na tréninku a poprvé jsem
měla možnost vidět, jak se trénuje
v zemi stolnímu tenisu zaslíbené. Po
pár dnech jsem se přizpůsobila míst−
nímu rytmu a stylu tréninku. Bylo
to velmi náročné jak po fyzické, tak
po psychické stránce. Ale s postupem
času jsem si styl tréninku oblíbila
a musím přiznat, že mi dnes i chybí.
Styl a technika se dá samozřejmě
okopírovat, ale to by člověk musel
v Číně strávit více než 20 dnů. Je−
jich systém tréninku je natolik
propracovaný a dá se říci, že téměř
dokonalý, že je jen těžké jim konku−
rovat. Každopádně vidím možnost
tréninku v Číně jako velké plus.
Přiblížit se stylu Asiatek je možné,
jelikož právě tréninkem v Číně se
vám odkrývají některá z jejich „ta−

V českém dresu
pod olympijskými kruhy

ehký příjemný vánek přinášejí
cí olympijskou myšlenku dolét−
nul do Ratíškovic ve druhé polo−
vině srpna až z čínského Pekingu.
Mezi olympijskými kruhy se totiž ve
stolnětenisovém turnaji představila
Dana Hadačová, nejen překvapení
poslední předolympijské kvalifikace
v Budapešti, ale také hráčka, která
je díky svému původu spojená s Ra−
tíškovicemi. Všem fanouškům, kteří
ji ať už na televizních obrazovkách
či ve výsledkových listinách sledo−
vali, udělala obrovskou radost a při−
nesla několik nezapomenutelných
momentů. Téměř dva měsíce po
skončení olympijských her se Dana
svěřila se svými zážitky z velkého
sportovního klání i čtenářům Ratíš−
kovického Zvonu:
Dano, samozřejmě gratuluji
k velkému sportovnímu úspěchu
a musím se zeptat na to, co se Ti
dnes s odstupem času při vzpo−
mínce na olympijské hry vy−
baví? Řekněme ty nejvýraznější
momenty.
Tak určitě mezi nejvýraznější zá−
žitky patří slavnostní otevření olym−
pijských her na olympijském stadi−
onu. Dále můj nástup na olympiádě
a moje výkony. Ty patří k nejsilněj−
šímu zážitku celé olympiády vůbec.
V hale byla fantastická atmosféra.
Díky svým výkonům, pohodě a se−
bedůvěře jsem si užívala každý zá−
pas, ke kterému jsem měla šanci
nastoupit. Radovala jsem se z kaž−
dého dobře odehraného míčku, jenž
byl odměnou za dlouholetou dřinu.
No a nezapomenutelné okamžiky mi
připravila i Barbora Špotáková svým
posledním hodem, kterým získala
zlatou medaili. Velice milé byly
vzkazy na internetu od fanoušků
a přátel, dostala jsem jich několik
i z Ratíškovic, moc mne potěšily
a děkuji za ně.
Jak jsi vnímala atmosféru
mezi českými reprezentanty?
Máš mezi nimi teď nějaké bližší
známé?
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Již na cestě do Pekingu jsem se
seznámila s našimi basketbalovými
reprezentantkami. Mezi nimi jsem si
nejvíce rozuměla s kapitánkou druž−
stva Hankou Machovou, s níž jsem
i po olympiádě zůstala v kontaktu.
Atmosféra mezi českými reprezen−

do Pekingu jela jako jedna z pa−
pírově slabších hráček?
I když jsem se kvalifikovala na
poslední chvíli, tak jsem do Pekingu
jela vyhrávat a ne se „jen zúčastnit“.
Dala jsem si cíl projít předkolo. Dále
jsem nepřemýšlela, jelikož vše se
odvíjí hlavně od losu. A přestože jsem
jela do Pekingu jako jedna z papí−
rově slabších hráček, tak jsem se tak
necítila. Věřila jsem ve své schop−
nosti a sama v sebe. Vždy nejsou
čísla důležitá. Důležité je, jak se vše
odvíjí na pingpongovém stole. A já
jsem byla velmi dobře připravená.
Myslíš, že se dá nějak tech−
nika Asiatek okopírovat, nebo se

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

Dana Hadačová: na OH v Pekingu postup do 2. kola hlavní soutěže přes Jordánku Sha−
banovou 4:0, Bělorusku Pavlovičovou 4:2, porážka ve 2. kole od Maďarky Potaové 3:4.
Letošní mistryně ČR ve dvouhře jednotlivkyň, v současnosti hráčka německého Bingenu
(2. bundesliga)

Tradice

jemství“ úspěchu, ale i jejich slabé
stránky.
Vracíš se někdy myšlenkami
k tomu nešťastnému zápasu
2. kola s Maďarkou Potaovou,
kdy se Ti nepodařilo využít dva
mečboly, z nichž jeden soupeřka
odvracela tím nešťastným „pra−
sátkem“? Kolik takových zápasů
asi stolní tenista tímto způsobem
prohraje za svoji kariéru?
K zápasu s Maďarkou se ve svých
myšlenkách vracím hodně často.
Musím se přiznat, že i skoro 2 mě−
síce po skončení olympijských her
jsem se s porážkou v tomto zápasu
úplně nevyrovnala. Často se mi vrací
myšlenky na ten zápas, často ho hraji
znovu jen ve své hlavě, často také
přemýšlím, co jsem mohla udělat ji−
nak. Je těžké říci, kolik takových
zápasů stolní tenista za svoji kari−
éru takto prohraje. Na Olympiádě asi
mnoho ne. Na turnajích se to stává
častěji. Ale já pevně věřím, že smůly
mám vybráno na delší dobu.
Co si myslíš o organizaci této
olympiády?
Organizace olympiády byla fan−
tastická. Za celou dobu pobytu jsem
se nesetkala s jediným problémem.
Vše bylo perfektně zařízeno a pro−
pracováno do posledního detailu. Nic
nechybělo. Bylo to až neskutečné, jak
to Čína celé zvládla.
Měla jsi možnost sledovat
i jiná klání na olympijských
hrách?
Nejdříve jsem se byla podívat na
basketbal ČR–USA a na ČR–Španěl−
sko, dále jsem měla možnost vidět
již vzpomínaný výkon Báry Špotá−
kové. Na druhé straně stadiónu ská−
kal v té době do výšky i Roman
Šebrle. Nenechala jsem si ujít ani zá−
pas Tomáše Berdycha s Rogerem
Federerem.
Co Tě v nejbližší době čeká
v Tvé sportovní kariéře?
Po olympijských hrách jsem měla
pár dní volno. Od září mi již začala
liga v Německu, která je pro mě le−
tos velice důležitá, jelikož chceme
s klubem postoupit do první ně−
mecké bundesligy. V říjnu mě čeká
mistrovství Evropy v ruském St. Pe−
tersburgu a po něm následuje série
Pro Tour turnajů v Srbsku, Rakous−
ku, Německu a Polsku, stejně tak
jako liga v Německu.
Přeji hodně dalších sportov−
ních úspěchů.

K

Vinobraní
na Býkově

aždý rok vozíme trochu teho
slováckého folklóru na Býkov,
šak víte, je babí léto a pořádá
sa tam vinobraní. Cesta na ten sta−
tek, kerý je kúsek od Plzně, dycky
rychle uteče, furt sa enom zpívá,
popijá a koštuje. Letos sa na tento
výlet vydal Mužský pěvecký sbor,

Dolina a Robky ze Séčky, abysme
prezentovali to nejlepší, co umíme.
Na místo nás v rámci minimalizace
nákladú dovézl zkušený Slávek
Hebron, řidič a zpěvák v jedné oso−
bě. Na statku už nás čekali Dáša
a Pavel Gajdíkovi, keří sa na cestu
vydali jako občerstvovací předvoj

Jaromír Škola ml.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

strana 9

s kanystrama burčáku (byl právě
na špici).
Enom sme sa převlékli do krojů,
už byli na placi mužáci a pěkně na
tem nádvoříčku zazpívali za dopro−
vodu cimbálovej muziky Dukát. Jak

skončili, nastúpily si Robečky a spus−
tily svoje uchu lahodící písničky.
A aby sme sa aj zahřáli, tož Doliňáci
předvédli snáď všecky tance, co enom
umijú. Takto sme sa dycky po ho−
dině vyměnili, ale nemyslite si, nic

sa neopakovalo − každý soubor měl
nachystaný třikrát jiný program.
Takže si český (a často i německý)
divák mohl vychutnat pestrú pře−
hlídku chlapských hlasú, muziká−
lovú komedii o hledání přespolní
nevěsty a tance a zpěvy z celého Slo−
vácka. Nakonec sme aj vtahli do děje
obecenstvo, když sme si spolem
všecí zatančili a aj nejaké ty lidové
hry si spolem zahráli.
Tož sa ani nedivím, že sa nám ni−
kemu potom nechtělo jet dom, mladí
by hújali do rána, ale vyzrálejší část
výjezdu nás chytře nalákala do au−
tobusu − a jak jsme jim za to ráno
byli vděční, když sme před čtvrú ho−
dinú lehli doma do duchen a ráno nás
ani hlava nebolela. To sú ty životní
zkušenosti.
Poděkování patří všeckým, kdo
túto veselú púť organizovali a keří
sa zúčastnili − díky, a tož za rok
třeba zas!
Jirka Kovařík

VI. Trh místních produktů
v Miloticích na zámku

A

ni velmi chladné počasí neodra−
dilo letos návštěvníky tradič−
ních trhů místních produktů,
které se konaly 21. září na zámku
v Miloticích. Každá obec se prezen−
tovala řemeslnými ukázkami a krát−
kým kulturním programem.
Ratíškovice tradičně zastupovaly
p. Kačka Gasnárková a Terezie Piš−
těková se škrábanými kraslicemi.
Novinkou byla prezentace ukázek
výroby šperků a drátkování. Za po−
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moci velmi ochotné Evy Schüllerové,
Mileny Gajdíkové, Šárky Koplíkové
a Ivy Václavíkové si tak návštěvníci
a především děti mohli nejen zakou−
pit šperk, ale také si jej přímo vyro−
bit. Výrobu korálkových stromečků
předváděla Sabina Haramiová.
V rámci kulturního programu se
představily dvě skupinky mažoretek,
břišní tanečnice, taneční kroužek
hip−hopu a maňáskové divadlo Be−
ruška. V ratíškovickém stánku ne−

chyběly ani tradiční laty od paní
Ireny Norkové.
Děkuji všem výše uvedeným, kteří
se podíleli na prezentaci obce Ratíš−
kovic. Za organizační pomoc patří po−
děkování manželům Tomčalovým,
hasičům z Ratíškovic, zdravotnicím
Marii Kordulové a Jaroslavě Toma−
nové i pracovní četě při obecním úřa−
du, která nejen nám zde připravila
hezké kulturně−organizační zázemí.
Jana Koplíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

Mykologie

Při slavnostním zahájení přivítal
představitel místních houbařů pana
starostu Ing. Josefa Uhlíka, duchov−
ního správce otce Jiřího Čekala i zá−
stupce pořadatelů, kteří v roce 1978
byli u první výstavy. Byli to paní
Marie Hebronová, jejíž manžel Jin−
dřich Hebron psal tehdy popisky,
Božena Příkaská, Michal Příkaský,
který určoval květiny, ovoce a zele−
ninu, a Marie Bardúnová, nejstarší

čtu lidí, ale do nedělního večera se
počet zvedl o čtyřistapadesát, mezi
nimiž byl i Evropský zmocněnec pro
životní prostředí Ladislav Miko
a houbaři z Nivnice a Salaše u Vele−
hradu, kteří si část plodnic odvezli
po skončení v pondělí na svoji vý−
stavu.
V pondělí 22. září přišli tradičně
školáci i děti z mateřské školy, při
jejichž zpěvu „Dúbravěnko zelená“
se pořadatelům, starým chlapům,
jak se později přiznali, draly slzy na
krajíček. K tomu plný autobus dětí
ze Sudoměřic a další návštěvníci,
takže kolem třináctiset – podle
knihy návštěvníků − spokojených
lidí, a to pořadatele hřeje. Organi−
zátory těší i uznání těch, co shlédli
i údajně Evropskou pražskou vý−
stavu na Žofíně a v Chocni – že ta

dcera Antonína Koplíka, předsedy
ČSL, která tu historicky první vý−
stavu pořádala. Přivítání se dostalo
i panu Aloisi Vágnerovi, neboť to
byla jeho jubilejní pětadvacátá ratíš−
kovická výstava; na ty počáteční jez−
dil i s paní Květoslavou Kocerovou,
která brněnskou poradnu tehdy
vedla. Starosta obce ocenil aktivitu
pořadatelů a vysekl jim poklonu kon−
statováním, „že snad nejste jen hou−
baři, ale i kouzelníci.“ Duchovní di−
menzi dal výstavě svým požehnáním
plodům, dárcům i lidem otec Jiří
a za znění „Živijó…“ výstava ofici−
álně začala.
Zase se otřu o počasí, protože přes
chladno a nevlídno přišlo v sobotu
20. září víc jak tři stovky velmi spo−
kojených návštěvníků, mezi kte−
rými nechyběly celebrity, Karel Kos
z Dubňan se svým podílem a kama−
rádi z Napajedel. V neděli dopo−
ledne mrholilo a bylo to znát na po−

ratíškovská má ty exponáty nejčers−
tvější, nejživější.
Důkazem o tom, že výstava byla
stále živá, bylo určování dvanácti
nových druhů hodinu před jejím
ukončením. Mezi nimi byla i ROVE−
TKA CIZOPASNÁ, drobná houbička,
kterou jsme zatím nevystavovali
a je exotická tím, že je to houba na
houbě. Její malé plodničky vyrůs−
tají z klobouků ryzců nebo holubinek.
Nejhmotnější jedlou houbou byl vě−
jířovec obrovský od Milana Mikulky
z Radějova o váze 4750 g.
Pro pořádek ze statistiky: vzorků
bylo 229, Krakonoš bývalý herec
František Voženílek (87 let) byl
v Ratíškovicích pošesté, byl vydán
v pořadí šestnáctý korespondenční
lístek s přítiskem a poprvé i známka
se speciálním kupónem. Premiérově
byly návštěvníkům rozdávány sčítací
lístky, které nikdo neodmítl a mno−
hým sloužily jako suvenýr. Jejich

Nehráli
přesilovku

N

epříliš povzbudivé bylo pro po−
řadatele XXVIII. ratíškovské vý−
stavy hub konstatování Čes−
kého hydrometereologického ústavu
v Brně, že první zářijová dekáda byla
nejteplejší za posledních padesát let.
Dilema, pořádat−li výstavu, řešili jen
krátce. Pozvánka na ni už vyšla ve
ZVONU i Houbaři, a proto převážil
názor, že je lepší výstava s menším
počtem exponátů, než aby ti, co se
na ni vypravili, našli na hasičské
zbrojnici zamčené dveře.
Mezitím přišlo pozvání i prosba
o pomoc na výstavě v Mariance
u Bratislavy. 14. září jsme tam vezli
kolem šedesáti vzorků a naše sebe−
vědomí narostlo. Bohužel, po vedrech
přišel prudký studený vítr a houby
se doslova vytratily, a už to vypa−
dalo i s trochou nadsázky, že pořada−
telů výstavy bude víc jak exponátů.
Zprávy ze širšího okolí – Chřiby,
Karpaty, Vysočina – nic moc nesli−
bovaly, a tak bylo rozhodnuto sou−
středit se na Dúbravu od Mutěnic až
po Bzenec. Proto kola i nohy na těch
suchých i písčitých cestách dostaly
zabrat už ve čtvrtek. Následující den
přibývalo najetých i nachozených
kilometrů, i exponáty se množily
také díky přispění kamarádů z Va−
cenovic a večer se začalo z přípra−
vou.
To už byl na místě pracovník br−
něnské houbařské poradny Alois
Vágner, který houby určoval. Anička
Prčíková s Věrkou Gajdošovou zdo−
bily a připravovaly panely, na nichž
byla sepsána i zobrazena historie
třiceti roků od první výstavy. A ta
krása květů, přírody i plodů na sto−
lech, to bylo jejich dílo i vizitka.
Chlapi kuchaři i jejich pomocníci
měli velkou radost z bedel, kotrčů
kadeřavých i dalších jedlých hub,
které zpracovávali na tradiční spe−
ciality. Ani jsme se nenadáli – sami
víte, jak čas letí, když se finišuje –
a bylo sobotní poledne, doba, kdy se
výstava měla otevírat a první nedo−
čkaví návštěvníci už ji absolvovali.
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provedení mělo na starosti vedení
školy.
Závěrem: Pane Petře Příkaský
a celá pekárno, mnohokrát děku−
jeme za sponzorování našich specia−
lit. Radnico a představitelé obce,
po instalaci směrovek k hasičské
zbrojnici jsme neslyšeli, že by někdo
bloudil a výstavu nenašel, a díky
vstřícnosti jsme mohli naši činnost
prezentovat na panelech.
Účastníci a zájemci, dík za ná−
vštěvu, děláme to hlavně kvůli Vám,
ale i pro prevenci a ukázku rozma−
nitosti barev a tvarů. Pořadatelé, ka−
marádi, spolupracovníci, bez Vás by
nebylo NIC !!! Proto tiše, vřele a sr−
dečně DĚKUJU!

Kuželky

Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

P

Nová tradice

ři přípravě tradičních kuželkář−
ských turnajů se objevil návrh
na přejmenování turnaje senio−
rů nad 50 let s tím, že by se mohl jme−
novat „Memoriál Michala Tomana“.
Jeho syn Ladislav, který první dva roč−
níky turnaje beztak sponzoroval
„zkapalněným sluncem“, s touto myš−
lenkou za rodinu souhlasil, a tak se
na pozvánkách tento název objevil.
O tom, že se zaslouží připomínat
tohoto člověka, čtenáře snad pře−
svědčí následující řádky.
Velmi početná byla Tomanova ro−
dina, kde se maličký Michal 11. srpna
roku 1914 narodil. V mládí hrával
v ratíškovském dresu fotbal, který
jej natolik zaujal, že úspěšně absolvo−
val zkoušky a školení na rozhodčího
a jezdil pískat i tehdejší I. třídu.
V roce 1945 stál u zrodu ratíškov−
ských kuželek, nejprve U Tomečků
jako hráč, a pak i jako klubový
a okresní funkcionář. V padesátých
letech, kdy se z horníka na dole
1. Máj vypracoval na „štajgra“ (re−
vírníka), byl hybnou silou při stavbě
nové dvoudráhové kuželny. Dnes už
si málokdo dovede představit to ob−
rovské množství odpracovaných bri−
gádnických hodin, jednak při likvi−
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daci starých ša−
chet – důl Jan na
Soboňkách, The−
odor a další –
i z těch důvodů,
že cihel prostě
nebylo, a pak
i při svépomocné
stavbě. A začát−
kem sedmdesá−
tých let byl i u instalace prvních
automatických stavěčů na okrese.
O jeho obětavosti svědčí i to, že když
se ještě na kuželně topilo v kamnech,
nosíval z domu polínka na podpal
i uhlí na přikládání.
Po dokončení nového sportovního
stánku byl Michal u vzestupu kužel−
kářského sportu a postupu družstva
do II. kuželkářské ligy. K tomuto
sportu přivedl i zetě a jeho syn je
oporou odborářského kolektivu re−
staurace Sport, když předtím repre−
zentoval hodonínskou elektrárnu.
Kuželky hrávali po dovršení důcho−
dového věku, byl rád veselý a zpí−
val, bez foukací harmoniky „varhá−
nek“ nikdy nechodil a jeho popěvek
„Náš kapitán Veselý…“ se po vítěz−
ném zápase zpívá dodnes.
Takže proto, když se v srpnu na−
rodil a v tom samém měsíci se turnaj
hraje, chceme si jej tímto připomí−
nat. I. ročníku memoriálu Michala
Tomana seniorů dvojic hraného
15. a 16. srpna se zúčastnilo 38 dvo−
jic z 8 oddílů. Zvítězili Vladimír Il−
čík a Josef Černý z Dubňan výko−
nem 560 k. Druhé místo obsadili
František Svoboda a Ludvík Khün
z Kyjova 535 k a kroměřížští Pavel

Polišenský a Čermák skončili třetí,
když porazili 520 k. K dobré po−
hodě tohoto klání přispělo i občerst−
vení od syna Ladislava Tomana
a pana Josefa Chludila.
Následující dva víkendy patřila
ratíškovská kuželna III. ročníku tur−
naje čtyřčlenných družstev, kterého
se zúčastnilo 31 kolektivů a 124 hrá−
čů. První tři místa a ceny si odvezla
tato družstva: 1. Trenčín 2 302 k,
2. Konstruktiva Praha „A“ 2 248 k
a 3. Směs c.z. 2 188 k. Nejlepší vý−
kony v hodnocení jednotlivců: 1. Zde−
něk Zahrádka z Konstruktivy Praha
„A“ – 599 k, 2. Martin Vaněk z Olo−
mouce 598 k a 3. Marek Chrenko
z Trenčína 591 k. Cenu za nejlepší vý−
kon v dámské kategorii si odnesla do−
mácí Marta Beranová, která shodila
556 kuželek. Podle výsledků vidíte, že
se bojovalo o každý kolek a dík patří
všem, kteří se na turnajích podíleli.
Václav Koplík,
organizační pracovník oddílu kuželek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

Školství

Naši noví prvňáčci

Třída 1.A – třídní učitelka Mgr. Magda Kristová. První řada zleva Kamila Gajdíková, Karolína Baďurová, Kamila Chochru−
nová, Lucie Koplíková, Julie Baláková, Natálie Kordulová, Kristýna Košuličová. Druhá řada zleva Tomáš Ondříšek, Vlastimil
Haluza, Vojtěch Herka, Zdeněk Novák, Ondřej Macek, Tomáš Gajdík, Tomáš Koplík, Dominik Horváth, Tomáš Kuchařič,
Marek Ondráček, Marco Mendes.

Třída 1.B – třídní učitelka Mgr. Jana Dobešová. První řada zleva Martina Žídková, Matěj Schüller, Daniela Uherková,
Kateřina Šimečková, Patrik Mlynárik, Edita Směřičková, Gabriela Zemánková, Leona Kovaříková, Sára Michenková, Dominik
Schüller. Druhá řada zleva Barbora Michenková, Vojtěch Příkaský, Marek Pospíšil, Marek Zloch, Jakub Valachovič, Jiří Šupá−
lek, Valérie Podrázská.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008
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Historie

Příběh

dragúna Karla

aneb, čím je naše obec spojena
s obcí, která má v červeném štítě
obecního znaku stříbrnou větvič−
ku jilmu o čtyřech listech s plody
a jmenuje se Vážany u Vyškova?

V

této malé vesničce žili na hos−
podářství manželé Krejčířovi.
Měli tři dcery a syna. Žití ne−
bylo snadné, ale rodinu posilovala
pevná víra. 15. ledna 1907 se v ro−
dině narodil ještě jeden chlapec. Do−
stal jméno po otci maminky Karel.
Nejen proto, že byl nejmladší, ale
i tím, jak byl milý a hovorný, se stal
radostí celé rodiny.
Léta běžela, z dětí byli dospělí…
Karel se vyučil stolářem a ve Váža−
nech nebylo okna, které by nedělal.
Psal se rok 1932. To už bylo Karlovi
25 let. Byl povolán na velké vojen−
ské manévry do Hodonína k Jezdec−
kému pluku 7 „T. G. Masaryka“. Při
cvičení v borovém lese mezi Ratíš−
kovicemi a Rohatcem se při výstřelu
Karlův kůň splašil, přičemž se bo−
dák nešťastného dragúna zachytil
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o strom, jezdec byl vyhozen ze sedla
a dál koněm vláčen… Čtyři dny bo−
joval Karel Krejčíř v divizní nemoc−
nici, ve Střelecké ulici v Brně, o ži−
vot. Ale „otřes mozku se zlomením
kosti sanicové, výron krve
do mozku“ – popis příčiny
smrti z vojenské úmrtní
matriky r. 1932 – to bylo
nad jeho silnou vůli žít.
4. září zemřel. Tři dny
nato měl obrovský, smut−
ný pohřeb. Karlův tatínek
se do konce svých dnů ze
ztráty syna téměř nevzpa−
matoval.
Bratr Antonín a Kar−
lovi kamarádi z Vážan
dovezli za nějaký čas na
místo tragického pádu
u Ratíškovic malý dře−
věný pomníček. Jak šel
čas, byl tento − nám ne−
známo kým − nahrazen ko−
vovým s pietou a popisem.
Ale protože uběhlo od tra−
gedie už 76 let, pomníček
na kraji lesa směrem na
Rohatec byl v současnosti
už zarosten travou a poča−
sím téměř zničen. K pře−
čtení na něm nebylo vlastně nic.
V době nemoci mé mamky jsme
„objížděli kříže“. Tento byl vzpo−

menut, ale jasno, co se tam událo,
nebylo. Nic bližšího nevěděli ani
moje blízká tetka Žofka Šupál−
ková … Už by vše usnulo, kdybych
otázku nevyslovila před paní Andulú
Kordulovú z Múdrej ulice, další mojí
kamarádkou. Následovala doslova
slovní smršť. Paní Kordulová vě−
děla nejen jméno vojáka − dragúna,
ale ona si prosím pamatovala
i přesně odkud byl. A dodala – „Dyť
já su poslední žijící děcko z Řádků,
které k místu, gde sa to stalo, do−
běhlo. A bylo ně devět roků. A potom
dycky sem sa u pomníčku stavovala
za vojáčka pomodlit“. (Používám její
slova.)
Doma se k zjištěnému přidal fakt,
že Fanův taťka Cyra byl u „dra−
gúnú“… S nadsázkou napíši, že
i proto akce „KK“ (Karel Krejčíř) za−
čala. Horní část pomníčku byla Fanú
vyčištěna a natřena. Lupou byl slo−
žitě zjištěn původní text. (M. Pav−
kovou později krasopisně znovu
napsán). Ale co dál? …Jedeme do Vá−
žan! Tolik nejistoty a otazníků bylo
až nelehké toho 23. února s sebou
vézt. Výsledek dal za pravdu chlap−
ské odvaze. Byly to ty správné Vá−
žany a na živu byla (a je) taková
druhá ratiškovská paní Andula.
Je jen z té „druhé strany...“
93letá paní Marie Krejčířová,
manželka Karlova bratra Antonína,
nám toho hodně sdělila: „Byl veselé,
hezké, bylo ho všade plno, na mu−
ziky chodil ve světlém obleku...“
V roce neštěstí bylo paní Marii,
tehdy ještě Pořízkové, 17 let a při po−
hřbu nesla Karlovi velikánskou ky−
tici jiřin. Její radost, že bude mít
Karel obnoven pomníček, ta by se
nedala nahrát.
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Z Vážan u Vyškova jsme jeli „s ob−
razem“. Vezli jsme velikou fotogra−
fii celé tehdejší Krejčírovy rodiny,
rodičů a jejich pěti už dospělých dětí.
Byli jsme rádi, že na pomníček,
kromě základností, můžeme umístit
i fotografii Karla. Obraz byl vrácen,
on na fotografii, kde je jak dnešní
maturant, s nama u Ratíškovic zů−
stane.

V sobotu 29. března 2008 při od−
halování a žehnání pomníčku bylo
přijatelné počasí. Byli jsme rádi kvůli
hostům nejvzácnějším − našim pa−
mětnicím. Paní Marie Krejčířová
z Vážan a do fialkového stejnokroje
a zamotávky nastrojená paní An−
dula Kordulová byly drahokamy této
malé slavnosti. Byly to právě také
ony, které požádal pan starosta, aby

100 let

křížku u revíru
i několikrát denně mí−
jíme − už ji ani nevnímá−
me. Málokdo z nás však
zná poselství, které je vy−
tesáno na přední straně
kříže, a které svou jed−
noduchostí a nadčasovos−
tí nabádá k hlubokému
zamyšlení: „O vy všich−
ni, kteří touto cestou jde−
te, pozorujte, zdali bolesť,
jako bolest má.“
A. Šuralová
& M. Šimečková

V

letošním roce je tomu sto let,
co Obec Ratíškovice s přispěním
paní Anny Mackové (č.p.3) dala
v roce 1908 postavit křížek u Hodo−
nínské cesty, chcete−li U Revíru.
Nápis ze zadní strany kříže udává,
že byl postaven „Na památku 50 let
kněžství sv. Otce Pia X.“. Jako oko
v hlavě tento kamenný křížek střeží
mohutná lípa. Podle pamětníků, je
lípa mnohem starší, než křížek sa−
motný.
Už celé generace patří ta dvojice
k sobě, všichni ji známe a někteří ji
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

společně pomníček odhalily. Jistě
právem nejvyšším.
Příběh dragúna Karla Krejčíře
z Vážan u Vyškova už znáte. Do−
jdite za ním pobyt! Pro jistotu – po−
mníček je u lesa na Rohatec po levé
straně. Je skoro až před závorama
a ze silnice je vidět. Je tam lavička
a možete mu vzít aj kytičku.
Marta a Fana Kordulovi od Jezérka

budova, která jim sloužila, byla u „Lu−
žického“ a my jsme ji znali pod ná−
zvem „Salon“.
Zastavujeme se u staré rozložité
lípy, na které je připevněn obrázek
Madony. Dívá se přímo do okna rod−
ného domu Koplíků, zvaných to „Pe−
třáků“. V Ratíškovicích je příjmení
Koplík rozšířeno, takže i jiné rodiny
stejných příjmení mají své další
jméno. Naše pamětnice lípa hlídá
hranici mezi státními lesy a lesy sou−
kromníků. „Jak jsem stará, to ne−
vím“, praví naše pamětnice, lípa
malolistá. „Kdo a kdy mě tu sázel?
Vzrůst mohu snad jen porovnat s li−
pami u kostela. Stojím tu jako soli−
tér. Mám velkou rozložitou korunu,
takže bych mohla mít nejméně 150 let.
Mohu pod svou korunu schovat
i větší skupinu lidí.“
Jan Váňa

Zastavuje−
me v zatáčce
silnice na kra−
ji Ratíškovic.
Stojí tu patro−
vá budova re−
víru Státních
lesů. Naproti
je budova há−
jenky, kterou
si odkoupil bý−
valý zaměst−
nanec
Jan
Staněk. Naši
pozornost
upoutá rozložitá lípa, na
níž je připevněna Madona.
Budova revíru byla pů−
vodně přízemní a sloužila
jako správní objekt býva−
lých majitelů rodu Habs−
burků. Sloužila i správě
lesů a statků. Počátkem
osmnáctého století bylo
přistavěno další poschodí.
V přístavbě a patře přespá−
vala císařovna Alžběta, to
když mužská část rodiny
se účastnila honu. Další
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Informace

O

Jak cestovat veřejnou dopravou
od prosince 2008

d poloviny prosince čeká oby−
vatele Hodonínska, Veselska
a Břeclavska změna ve veřejné
dopravě. I do této oblasti se totiž roz−
šíří Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje − IDS JMK.
Co lidem tato změna přinese? Na
prvním místě je možné jmenovat jed−
notnou jízdenku. Cestující, který
jede například z Ratíškovic do Brna
si totiž dnes nejdřív musí koupit jíz−
denku u řidiče autobusu, potom na
nádraží jízdenku na vlak a pokud
v Brně nejede jen do centra, pak
i jízdenku na městskou dopravu. Po
zavedení IDS JMK to bude mít snad−
nější. Již u řidiče autobusu si koupí
jedinou jízdenku, která mu bude pla−
tit jak na autobus, tak na vlak a na−
víc i na městskou dopravu v Brně.
Když pak porovná cenu, kterou za−
platí dnes a po zavedení IDS JMK,
zjistí, že od prosince zaplatí za cestu
méně.
Při kupování jízdenek u řidiče se
proti dnešku nic nezmění. Cestující
nahlásí řidiči cílovou stanici a ten mu
prodá odpovídající jízdenku. Znalý
cestující pak může urychlit odba−
vení tak, že řidiči rovnou nahlásí na
kolik zón a jakou jízdenku poža−
duje. Pokud s sebou nechcete nosit
denně hotovost, můžete si vybrané
jízdenky nakoupit předem a stejně
jako v brněnské městské dopravě si
je označit u řidiče v označovači při
nástupu. Vaše případné čipové karty
zůstávají nadále v platnosti. Lze
s nimi platit u dopravce, který je vy−
dal. Mezi cenou jízdenek placených
v hotovosti a kartou není žádný
rozdíl.
V IDS JMK si velmi vážíme pra−
videlných cestujících. Jsou pro ně
připraveny výhodné předplatní jíz−
denky s měsíční, čtvrtletní nebo
roční platností. Cestování s nimi vy−
jde až o čtvrtinu levněji než při pou−
žití jízdenek kupovaných každý den.
Předplatní jízdenky přitom fungují
trošku jinak, než jste dosud byli
zvyklí. Neprodávají se pro určitý
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počet jízd, ale umožňují neomezený
počet cest v předplaceném území (zó−
nách) po určitou dobu. Pokud tak
například obyvatel Hustopečí jezdí
denně do práce do Brna, může si
o víkendu bez jakéhokoliv dalšího
placení dojet například za známými
do Horních Bojanovic nebo třeba do
Šakvic.
Pro děti a studenty máme připra−
ven dostatečný sortiment zlevněných
předplatních jízdenek. Pro jejich
zakoupení mohou využít své dosa−
vadní žákovské průkazy. Tyto jíz−
denky však neprodává řidič, ale je
zapotřebí si je koupit v některém

Ilustrační foto

předprodejním místě – např. na že−
lezniční stanici případně autobuso−
vém nádraží nebo i na poště. Řidiči
jednorázové zlevněné jízdenky pro
žáky a studenty neprodávají. Pokud
Vaše děti nejezdí denně, mohou vy−
užít univerzální žákovské jízdenky
zakoupené předem na železničních
stanicích nebo autobusových nádra−
žích.
IDS JMK cestujícím nepřinese jen
ekonomické úspory. Velkou výhodou
bude i tzv. garance návazností.
Dnes například cestující z Tvrdonic
u Břeclavi, kteří jeli do Valtic nebo
Mikulova, neměli jistotu, zda na ně
navazující spoj v případě zpoždění
počká. V IDS JMK je tomu jinak.
V každém jízdním řádu je přesně
stanoveno, které další autobusy či
vlaky na příslušný spoj navazují
a tyto spoje musí po maximální mož−
nou dobu čekat. Pokud se tak ne−
stane, mohou být příslušní dopravci
finančně postiženi.

Další záležitostí, kterou cestující
ocení, je výrazné zpřehlednění ve−
dení linek i jízdních řádů. Podle je−
diné mapy se snadno pozná, jakou
linku máte na své cestě využít, a rov−
nou si můžete spočítat, kolik za cestu
zaplatíte. V jízdních řádech jsou nově
odděleny odjezdy v pracovní dny
a o víkendech. Odpadají tak časté
zmatky a nejistota, zda vyhlédnutý
spoj skutečně jede či ne. Výhodou
nového řešení dopravní obsluhy
autobusy IDS JMK je zavedení jed−
notného pravidla pro víkendy –
všechny obce musí mít o víkendu
minimálně 3 páry spojů (sobota, ne−
děle, státem uznané svátky), což je
jistě pozitivní změna pro mnohé
obce, které v současné době žádné
spojení o víkendech nemají a je−
jich občané jsou odkázáni pouze na
osobní automobil.
Velký důraz je v IDS JMK kla−
den na informovanost cestujících.
Na webových stránkách www.
idsJmK.cz lze najít všechny po−
třebné informace pro cestování v IDS
JMK, plánky sítě, platné jízdní řády
k vytištění, ceníky jízdného i tipy jak
ušetřit. S předstihem si již nyní
můžete zkusit vyhledat spojení
platné od poloviny prosince na
webové adrese: http://idsJmK.
timetable.cz. Jízdní řády však mo−
hou být ještě drobně upraveny.
Cestující, kteří potřebují zjistit
informace o spojení, mohou využít
jednotnou non−stop telefonní infor−
mační linku na čísle 543 174 317.
Na tuto linku lze rovněž volat v pří−
padě, kdy se cestující setká s něja−
kým problémem v dopravě. Dispečeři
společnosti KORDIS JMK, která má
IDS JMK na starosti, se vždy snaží
cestujícím pomoci. V případě složi−
tějšího dotazu lze poslat email na
adresu: info@kordis−JmK.cz.
Před spuštěním systému každá
domácnost v nově zaintegrované ob−
lasti obdrží speciální informační le−
ták s plánkem sítě, ceníkem a návo−
dem, jak s IDS JMK cestovat.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008
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Aktuality z Baťovky

V

úterý 23. září 2008 proběhlo na
T Machinery a.s. jednání velvy−
slance Mexika v České repub−
lice, Jeho excelence pana José Luis
Bernala, s generálním ředitelem

T Machinery a.s. ing. Zdeňkem Gaj−
díkem, za účasti starosty Ratíškovic
ing. Josefa Uhlíka. Předmětem jed−
nání byla možnost spolupráce v oblasti
dodávek důlního zařízení do Mexika.

V sobotu 20. září 2008 oslavila
ratíškovická firma T Machinery
a. s. se svými zaměstnanci a jejich
rodinnými příslušníky Den hor−
níků.

Interfotoklub 2008
zná vítěze

P

ětadvacáté bienále prestižní
mezinárodní fotografické sou−
těže Interfotoklub Vsetín 2008,
které koncem loňského roku vyhlá−
silo město Vsetín, zná své vítěze.
Odborná pětičlenná porota měla ne−
lehký úkol: z téměř dvou tisíc snímků
vybrat kolekci těch nejlepších. Me−
daile FIAP (Mezinárodní federace fo−
tografického umění) putovaly napří−
klad do Švédska, Indie, Belgie či
Polska, po dlouhé době jedna zů−
stane i v České republice. Do letoš−
ního bienále bylo doručeno 1652
snímků od autorů z celého světa.
„Největší zastoupení přitom měla
Indie, Ukrajina, ale také Německo
a po dlouhé době i Česká repub−
lika,“ informovala tajemnice sou−
těže Eva Liďáková.
Odborná mezinárodní porota, do
jejíhož čela se i letos posadil před−
seda Českého komitétu FIAP Josef
Klimša, i tentokrát vyhodnocovala
snímky ve třech kategoriích. Samo−
statně se hodnotily barevné fotogra−
fie, černobílé fotografie a fotokluby,
přičemž ve všech kategoriích byla
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udělena zlatá, stříbrná a bronzová
medaile a čestná uznání meziná−
rodní federace umělecké fotografie
FIAP. V kategorii fotoklubů se tra−
dičně udělovala i Grand Prix města
Vsetína. „To je považováno za abso−
lutně nejvyšší ocenění,“ pozname−
nala ke způsobu vyhodnocení sou−
těže její tajemnice.
Rozděleno tak bylo jednadvacet
ocenění, přičemž zlatá medaile
v kategorii barevné fotografie putu−
je do Švédska, v kategorii černobílé
fotografie zůstává v České republice
a Grand Prix města Vsetína získala
Indie. „Snažili jsme se, aby ve vy−
braných fotografiích byla zastou−
pena všechna témata i techniky a aby
si každý v této kolekci našel něco
svého,“ poznamenal Josef Klimša.
Vítězné fotografie včetně výstavní
kolekce přibližně dvou set snímků
budou vystaveny od poloviny pro−
since až do konce ledna ve vsetín−
ském zámku a v Galerii Stará rad−
nice. Sbírka nejúspěšnějších fotogra−
fií poputuje také na Slovensko do
Staré Ľubovně.

Černobílé kolekce:
1. zlatá medaile FIAP −
Cyril Gajdík, Česká Republika
2. stříbrná medaile FIAP −
Luis Alberto Franke, Argentina
3. bronzová medaile FIAP −
Yong Xiong Ling, Austrálie
(http://www.vsetin−info.cz/
interfotoklub−2008−zna−viteze)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

Sport

Speedskating
Michala Zelinky

M

ichal Zelinka (*1981) se te−
prve na jaře tohoto roku roz−
hodl, že se začne „profesionál−
ně“ pod hlavičkou Speedskating
klubu v Otrokovicích věnovat in−line
bruslení. Jeho dřívější zájem o tento
víceméně rekreační sport ho za krát−
kou dobu přivedl k rychlému spor−
tovnímu vzestupu.
Michale, základní otázka – jak
a kdy ses dostal k in−line brus−
lení?
Tak bruslím odmalička, zhruba
od šesté třídy, kdy jsem dostal své
první in−line brusle, a později jsem
si koupil lepší a lepší a zůstal jsem
u toho. No a na dovolenou poslední
dobou jezdím většinou do Ra−
kouska, kde jsou na bruslení velmi
dobré podmínky. Sportu žádnému
jsem se jinak dříve nevěnoval. Jez−
dil jsem a jezdím snad ještě hodně
na kole a sem tam si jdu zaběhat.
A kdy ses rozhodl pro závodní
bruslení?
Když jsem byl právě letos v květnu
s jednou cestovkou jezdit na brus−
lích v Rakousku po cyklostezkách,
byl tam s námi jeden kamarád,
který již na několika závodech
v Otrokovicích byl, ale jezdí jen jako
amatér. Ten si všiml, že jezdím cel−
kem rychle, tak mi navrhl, jestli bych
to nechtěl zkusit. Tak jsem to zkusil
a už jsem u toho zůstal.
A co zima a bruslení na ledě?
Klasické zimní bruslení mne moc
nebaví – to znamená, že na ledě
paradoxně nebruslím! Je to možná
tím, že mne nebaví hrát hokej.
Když je sucho v zimě, tak si jdu za−
bruslit na kolečkových bruslích.
V zimě, když je sníh, spíš rád lyžuji.
Jaké jsou vůbec disciplíny
pro in−line bruslení?
Já jezdím tzv. speedskating, což
je rychlobruslení – obdoba cyklis−
tiky, kdy se jezdí na vymezených
drahách (ovály, uzavřená část měs−
ta apod.) na čas. Závody se jezdí
ve dvou kategoriích – 10 a 21 km.
Já jezdím většinou 10 km (tzv. fit−
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ness desítka). Tím, že jez−
dím za Otrokovice, mám
pro trénování k dispozici
ovál s asfaltovým povrchem
a délce 411 metrů, kde bý−
vají rovněž i závody.
Jaké jsou během se−
zóny soutěže?
U nás se jezdí dvě větší.
Jednu soutěž pořádá firma
Nestlé – Nestlé LifeInline
Tour, která sestává ze 14 zá−
vodů v České i Slovenské re−
publice. Tyto závody se vět−
šinou jezdí ve městech, kde
se uzavře část města nebo
silnice (např. v Brně v Černých
polích se uzavře silniční nadjezd
se čtyřproudovou silnicí), vytvoří
se okruh o délce cca 1 až 1,8 km,
takže většinou jezdíme 8 až 10 kol.
Druhý závod pořádá firma O2 – O2
In−line Cup. Ze všech závodů se sčí−
tají body a o vítězi rozhoduje cel−
kový součet bodů. Já jsem teprve
letos začal a z těch čtrnácti závodů
jsem jel zatím jenom šest. No a pak
se jezdí menší závody, které pořá−
dají jednotlivé kluby. V Otroko−
vicích jsem skončil celkově třetí
v rámci čtyř závodů (od dubna
do září). Jinak závodů se účastní
i jezdci ze zahraničí, dokonce až
z Lotyšska.
Kolik je vůbec soutěžních
věkových kategorií?
Závodně jezdí už ty nejmenší děti
ve věku do 7 let, potom 8−9, 10−11,
12−13, 14−15. Pak jsou junioři, ty
jsou od 15 do 19 let, 19−29 (moje
kategorie – M2) a dále po desítkách
let. Jinak je potřeba říci, že na těch
závodech může jet kdokoliv. Pod−
mínkou je pouze zaplatit startovné,
většinou kolem dvou stovek, děti
jenom padesát. To znamená, že
jezdí spolu „amatéři“ i „profíci“ (čle−
nové in−line klubů).
Který byl momentálně tvůj
poslední závod?
Před týdnem jsem byl v Pardu−
bicích, kde se konalo poslední finá−

1. místo v soutěži
Slezská brusle,
Opava 21. 9. 2008

lové kolo celého seriálu závodů
Nestlé LifeInLine Tour a já jsem
asi ze 150 závodníků skončil cel−
kově šestnáctý, v mojí kategorii
M2 jsem skončil druhý.
Pro upřesnění, jak takový
start závodu probíhá?
Závod připomíná maratón, kdy je−
dou najednou všichni závodníci. Pro−
to je velmi důležitý start. Roz−
místění na startovní čáře spočívá
v tom, že kdo jak přijede k čáře, tak
stojí a rozjezd všech závodníků za−
číná z místa. Být nejlepší pak zna−
mená hodně trénovat a při závodu
se držet ve skupince – v tzv. vláčku.
Když totiž jede závodník sám,
hodně ho brzdí vzduch.
Jak důležité je technické vy−
bavení závodníka?
Já používám brusle, které mají
kolečka o průměru 100 mm a ně−
kteří závodníci používají i 110 mm,
což jsou oproti rekreačním in−line
bruslím o dost větší. Takže když jedu
trénovat třeba na bzeneckou silnici
přes Rúdník, většinou se okolí podi−
vuje, co to mám za zvláštní brusle?
Jinak používám klasický cyklodres
a cyklistickou přilbu. Na závody není
velikost koleček nijak omezena, ale
platí, že čím větší průměr koleček,
tím lze získat vyšší rychlost. Pro za−
jímavost – asi dvacetikilometrovou
trasu z Rúdníku na Přívoz a zpět
zvládám za 37 minut.
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To mi nahrává otázku, jakou
rychlostí se běžně jezdí na in−
−line bruslích?
V tom pardubickém závodě jsem
měl ve výsledcích průměrnou rych−
lost 31,5 km/h na desetikilometrové
dráze. Ti, co jezdí 21 km („půlmara−
ton“) mívají průměrnou rychlost
kolem 35 km/h. Samozřejmě záleží
na charakteru dráhy – kde je více
zatáček (otoček), tam je ta prů−
měrná rychlost menší.
Michal Zelinka − 1. zprava

No, a co pády?
Letos jsem měl na závodech jenom
jeden a na tréninku jeden, takže
to skončilo nějakými odřeninami.
Z ochranných prostředků používám
jenom přilbu, která je mimo jiné
na závodech povinná, ostatní chrá−
niče jsou doporučené.
Na závěr otázka – Co plánuješ
do budoucnosti?
Tak, chtěl bych to zkusit na ok−
ruhu ve francouzském Le Mans,
kde se jezdí známé
automobilové zá−
vody.
Letos se zúčastnili
závodu kamarádi
z brněnského in−line
klubu, kde ženský
tým Black Ice vybo−
joval senzační 2. mís−
to. Pak mne lákají
v příštím roce i zá−
vody ve Vídni, ale za−
tím není znám rozpis

Salming
Police Open 2008

Č

ást týmu FBK Panthers se
od pátku 12. 9. do neděle
14. 9. 2008 účastnila florba−
lového turnaje Salming Police Open
2008. Jednalo se o turnaj 21 muž−
stev v malém florbale (3+1). Hráči,
kteří na tento turnaj odcestovali,
byli: Křižka Lukáš, Kundrata Jiří,
Příkaský David, Uhlík David a Do−
beš Petr, jako jediný hráč z kádru
„B“ mužstva.
Odjezd do Police se konal v pátek
kolem 14. hodiny. Čekala nás
dlouhá cesta, na jejímž konci se ru−
čička zastavila na číslovce 300 km.
Kromě chladného počasí vše v po−
hodě. Po ubytováni na hotelu jsme
se vydali do haly. Ta nás překva−
pila svou „velikostí“, která byla snad
ještě menší než naše tělocvična.
Povrch hodně klouzal a za manti−
nely bylo maximálně 50 cm místa.
Po shlédnutí pár zápasů, jsme se
vydali na hotel připravit se na náš
sobotní vstup do turnaje.
První zápas nás čekal v sobotu
odpoledne a naším soupeřem byl
Metal Buvol Luka nad Jihlavou,
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který jsme díky zlepšenému výkonu
a bojovnosti otočili v posledních 3 mi−
nutách ze stavu 0:1 na 2:1 díky bran−
kám Davida Uhlíka. Druhým sou−
peřem na turnaji byl tým Florbal
Dobré a zcela se zopakoval výsledek
a průběh prvního zápasu, takže
konečný výsledek byl 2:1 díky bran−
kám Davida Uhlíka a Davida Pří−
kaského.
Třetím soupeřem byl tým FBC
Netopýr, se kterým jsme nepředvedli
zrovna dobrý výkon a po několika
chybách jsme po zásluze prohráli
0:3.
Dalším soupeřem byla FBC Tach−
tenta Zhoř. Výsledek odpovídal naší
hře a po špatném výkonu jsme pro−
hráli 1:3, když naši jedinou branku
vstřelil Kundrata Jiří.
Pátým naším soupeřem byl tým
Zastikse. Po zlepšeném výkonu jsme
vyhráli 2:1 a připsali si důležité body
do tabulky. Branky vstřelil David
Příkaský a Dobeš Petr. Posledním
naším soupeřem v základní skupině
byl tým Horoteam. Náš výkon se
oproti minulému zapasu ještě zlep−

závodů. Jinak ve Vídni bývají každý
pátek velmi zajímavé noční jízdy,
kdy např. v době od 22 do 24 hodin
se uzavře část dálnice a jezdí zde ně−
kolik tisíc lidí. Na rakouském
venkově se velmi dobře jezdí mezi
vinohrady, kde jsou kvalitní as−
flatky.
Přeji mnoho dalších sportovních
úspěchů a děkuji za rozhovor.
Josef Hanák

Dodatek: Na kolečkových brus−
lích typu In−Line lze realizovat spor−
ty, v nichž jde o adrenalin (street/
/aggressive skating, U−rampy
apod.), rychlost a vytrvalost (fit−
ness, rychlostní bruslení, street
skate) nebo v nichž jde o umělecko−
−akrobatický styl (acrobatic ska−
ting: jump; speed, freestlyle sla−
lom), krasobruslení, tancování
(artistic, roller dance), společensko−
−rekre ační hry (hokej, basketbal,
frisbee) atd.

šil, a tak jsme po zásluze zvítězili
4:0, především díky hattricku Petra
Dobeše, poslední branku přidal
Příkaský David.
Tím skončily boje v základních
skupinách. V naší skupině „C“ jsme
skončili na 2. místě především díky
2. nejlepší obraně ze všech týmů
na turnaji. Večer jsme ještě shlédli
boje v základní skupině ženského
turnaje a pak se vydali na hotel
načerpat síly na další den a vyřazo−
vací boje.
V neděli v 8.15 nás čekal první
souper ve skupině Y, tým Jihlav−
ská Něha. Zápas poklidný a remíza
na konci 3:3 odpovídala průběhu
hry. Naše branky vstřelili Příkaský
David, Kundrata Jiří a Dobeš Petr.
Druhým soupeřem byl tým All Star−
s Pardubice. Vysoké nasazení a vý−
borný výkon celého týmu se odrazil
na jasném vítězství 7:2. Branky
vstřelil: Příkaský David 3x, Kund−
rata Jiří a Dobeš Petr, každý při−
dali po 2 brankách.
V dalším zápase nás čekal tým
Sokol Slavonice. Zápas jsme bohu−
žel prohráli 3:4, když naše branky
vstřelili Kundrata Jiří, Příkaský
David a Dobeš Petr. Poslední zápas
skupiny jsme sehráli s týmem Lemp−
lové. Drtivý nástup spolu s kvalitní
obranou a podpořený gólmanem za−
příčinily naše jasné vítězství 6:0.
Branky vstřelili Kundrata Jiří 2x,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

Příkaský David 2x, Uhlík David a Do−
beš Petr.
Ve skupině X jsme v konečném
účtování obsadili vynikající první
místo díky lepšímu skóre před tý−
mem Jihlavská Něha. Do čtvrtfi−
nále jsme tedy vstupovali s očekává−
ním „lehčího“ soupeře ze skupiny
Y, kterým, jak se ukázalo, byl tým
Trachtenta Zhoř, který se v ní
umístil na 4. místě.
Čtvrtfinále. Čekal nás soupeř
Trachtenta Zhoř, kterému jsme
chtěli vrátit prohru ze základní
skupiny, což se nám s pomocí vý−
borné obrany v čele s gólmanem Lu−
kášem Křižkou povedlo a díky
brance, kterou vstřelil Uhlík David,
jsme zvítězili 1:0 a postoupili do se−
mifinále turnaje.
Semifinále. Našim soupeřem
v boji o finále turnaje byl tým FBC
Netopýr. Po skvělém úvodu, kdy
jsme se dostali do vedení 3:0, jsme
polevili, výsledkem čehož byly
3 branky v naši síti a na konci zá−
pasu konečný výsledek 3:3. Branky
vstřelili Příkaský David, Dobeš Petr
a Kundrata Jiří. O postupujícím tedy
museli rozhodnout nájezdy. Díky
2 proměněným nájezdům na naší
straně a díky 2 chyceným nájezdům
soupeře jsme zvítězili 2:1 a postou−
pili do finále turnaje!!! Nájezdy
na naší straně proměnil Příkaský
David a Kundrata Jiří.
Finále. Ve finále byl naším sou−
peřem tým Těch svejch 5, který
v průběhu celého turnaje neztratil
ani bod a zůstalo tomu tak bohužel
i po finále. Konečné skóre finále
znělo 1:3 v náš neprospěch, když
po naší první vstřelené brance, kte−
rou dal David Příkaský, soupeřův
tým posílený o 2 hráče extraligo−
vého Chodova zabral a vstřelil nám
3 branky. I tak po závěrečném hvizdu
rozhodčího mohla propuknout radost
na obou stranách.
Po děkovačce divákům nás už če−
kali jen samé příjemné povinnosti,
jako přebíraní poháru za konečné
2. místo v turnaji, focení a převzetí
věcných cen. Pak už nás jen čekala
dlouhá cesta domů.
Chtěl bych tímto poděkovat svým
spoluhráčům, kteří se na tomto
úspěchu a skvělé reprezentaci klubu
a obce podíleli. Jsou jimi – brankář
Křižka Lukáš , obránci Kundrata Jiří
a Dobeš Petr a útočníci Příkaský
David a Uhlík David.

Pozvánka na výstavu

Výstava fotografií a doku−
mentů z historie škol v Ratíš−
kovicích se koná ve dnech
25.− 28. října 2008 v přízemí
školy u drogerie.

25. října
26. října
27. října
28. října

16.00−18.30 hodin
9.00−12.00 hodin
14.00−18.30 hodin
14.00−18.30 hodin
14.00−18.30 hodin

Podzimní jazz v Ratíškovicích
S pravidelností přírodního ko−
loběhu i tento podzim 22. 11.
2008 zavítají do Ratíškovic jazz−
mani a jazzmanka, a to ve složení
Camilla Brecka (zpěv, piano)
a FUT = František Uhlíř Team:

František Uhlíř (basa), Adam
Tvrdý (kytara), Jaromír Helešic
(bicí). Začátek je budově ratíš−
kovického kina v 19.30.
Srdečně jste zváni.
RŠ

Petr Dobeš
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008
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Skauti

Tábor Tuláci a Squaw
Nová Ves 2008

O

pět nastala dlouho očekávaná
chvíle, kdy jsme mohli z pod
postelí a ze skříní vytáhnout
naše karimatky, batohy a spacáky
a vyrazit na tábor. Oba oddíly –
Tuláci i Squaw byly zastoupeny
v hojném počtu a když je hodně
dětí, tak je hodně zábavy. A taky
že bylo!
Letošní celotáborová hra se nesla
v duchu české historie (oficiální ná−
zev: Toulky českou minulostí aneb
jak to bylo doopravdy).
Při tomto putování jsme například
vyzkoušeli pečení placek na ohni,
výrobu keramiky, psaní hlaholicí,
vázání knih, hraní divadla a samo−
zřejmě nemohlo chybět ani bouření
se proti vrchnosti a taky pořádná
bitva.
Jako každý tábor se ani letošní
nemohl obejít bez pořádné výpravy,
tentokrát jsme vyrazili do Ostrova−
čic navštívit pana faráře Ludvíka
Bradáče.
Naše putování začalo v Nové Vsi,
odkud jsme se autobusem dopravili
do Brna, dál jsme pokračovali přes
město šalinou č. 1 až k přehradě.
Tam už jsme se nalodili do parníku,
který nás začal unášet směrem
k hradu Veveří. Po vylodění jsme si
ještě dopřáli malou svačinku na Ju−
nácké louce a pak už hurá na hrad,
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kde jsme kromě vyhlídky z cimbuří
mohli prohlédnout vystavené dravé
ptáky a koupit nějaké malé suve−
nýry.
Z Veveří už pokračovala naše
cesta pouze pěškobusem přímo
do Ostrovačic. Pan farář nás při−
vítal a ubyto−
val na své
velké zahra−
dě, kde jsme
hned rozdě−
lali táborák
a opekli špe−
káčky, jeli−
kož jsme byli
hladoví jak
vlci! Za krát−
ko se setmě−
lo a některé
z nás čekal
významný
večer, kdy
skládali svůj
skautský,
světluškov−
ský nebo vl−
čácký slib.
Pak už jsme
všichni uleh−
li do spacá−
ků pod širák
(byla zrovna
nejteplejší

noc letošního roku), ale vedoucí nás
začali jednoho po druhém probouzet
a posílat do staré, neobydlené části
fary na stezku odvahy. Při svíčkách
každý musel projít několik vybyd−
lených místností bývalého kláštera
až do staré kaple a tam se na oltáři
na připravený papír podepsat. Bylo
to sice opravdu strašidelné, ale
nakonec tento úkol všichni zvládli
(dokonce bez následků).
Druhý den už jsme se chystali
k odchodu, zahráli si ještě několik
her na krásné farní zahradě, kdo
chtěl mohl jít na mši, kterou nám
pan farář uspořádal právě v bývalé
klášterní kapli. Potom už jsme mu
poděkovali, předali táborové tričko,
rozloučili se a vydali směrem k tá−
boru.
Vydařená byla nejen výprava, ale
i celý zbytek tábora a dokonce i po−
časí – pršelo nám všeho všudy asi
1 den. Mohli jsme si tak užívat ne−
jen koupání na bazéně, ale i čabrání
v řece a skotské střiky hadicú.
Ani letos nechybělo táborové ca−
sino a za zmínku ještě stojí letošní
novinka – kino na náměstíčku.
Ještě bychom chtěli poděkovat
našim milým kuchařům za to, že
nás tak dobře, zdravě a chutně kr−
mili – bez nich bychom určitě bídně
zhynuli!
Elis a HB
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V souvislosti s táborem nelze ne−
vzpomenout již druhou finanční in−
jekci od firmy Moravské naftové
doly Hodonín. Loni jsme pořídili
pomocí grantů výše uvedené firmy
dva rafty a stany typu jurta a tee−pee
a letos nový stan na táborovou umý−
várnu včetně konstrukce a několik
sad nových stolů s lavicemi do tábo−
rové jídelny. Tímto MND Hodonín
pěkně děkujeme.

Junák

informuje...

Spolky

Táborák u klubovny
aneb devadesát stejků
Tato vydařená akce se konala
v sobotu 6. 10. 2008. Jednalo se
o zahajovací táborák skautského
roku. Nikoliv však táborák slav−
nostního rázu, ale spíše neformál−
ního setkání. To znamená setkání
u ohně, spojené s gurmánským

koštováním pochutin – v tomto pří−
padě se dělaly stejky z masa, které
nám zbylo z loňské skautské za−
bijačky.
Sešlo se nás dosti a probralo se
kde co: staré časy, jak kdo strávil
prázdniny, perenospora ve vino−
hradech, tábory a aj sa trochu po−
zpívalo s kytarama.

Ocenění

sboru dobrovolných hasičů
v Tišnově

P

ondělní podvečer 29. září byl
pro ratíškovické hasiče tak
trochu netradiční a slavnostní.
Jeli jsme totiž přebírat cenu hejt−
mana Jihomoravského kraje pana
Stanislava Juránka.
Když před časem starosta obce
Josef Uhlík volal našemu veliteli
Ivanu Vlasákovi, že jsme jako jediní
z našeho okresu byli vybráni právě
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

my k převzetí tohoto ocenění, nikdo
pořádně nevěděl o co jde. Věděli jsme
jen, že se pojede do Tišnova a že je
sraz v 16.30 hod. u zbrojnice. Cesta
ubíhala celkem rychle díky šoférovi
Jendovi a díky „dobrému pitnému
režimu“.
Samotný slavnostní ceremoniál
začínal v 19 hodin, takže žádné zby−
tečné zdržování. Upravit uniformy,

Co nás čeká:
z V pondělí 20. 10. 2008 se již po 24.
koná AKCE DRÁKULA, určená
pro všechny zdravé a starší 18 let,
kteří si chtějí ve jménu Junáka
Ratíškovice pustit žilou. Pro ne−
znalé – jedná se o čestné dárcov−
ství krve. Sraz jako vždy 6:30
u hlavní autobusové zastávky.
Ráno a večer před odběrem nic
tučného a sladkého, ju? Prvodárci
jsou vítáni.
z Sobota 1. 11. 2008 – 19. ročník
akce BIGGLESŮV MEMORIÁL.
Tradiční okresní soutěž vše−
strannosti pro vlčata, světlušky,
skauty a skautky z celého okresu
Hodonín. Doufám, že letos „sa
ratiškovjáci vycajchnujú“?
z Sobota 13. 12. 2008 – JUNÁCKÁ
ZABIJAČKA – po loňské dobré
zkušenosti s touto netradiční osla−
vou 100 let skautingu jsme se roz−
hodli tuto výbornou akci zopako−
vat. Letos bude jako záminka
ke KV (kolení vepře) oslava 40. vý−
ročí skautského střediska v Ratíš−
kovicích.
Palis & Zuzka

rozbalit prapor se sv. Floriánkem
a zaujmout určená místa v tišnov−
ské sokolovně.
Pan hejtman Juránek se přišel
osobně pozdravit s každým z nás
ze všech sedmi okresů.
Po předání různých cen, například
za sportovní reprezentaci (mimo jiné
i letošnímu olympijskému vítězi
Davidu Kosteleckému), za záchranu
lidského života, za ekologii, za práci
se zdravotně postiženými (mj. panu
Oldřichu Vojtíškovi z Ratíškovic),
došlo na řadu ocenění SDH ze všech
zúčastněných okresů.
Vím, že se říká „sebechvála smrdí“,
ale měli jsme nebo vlastně máme
největší a nejstarší prapor. A když
hejtman uvazoval stuhy s nápisem
„Za obětavou práci“, byla v sále so−
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kolovny zvláštní atmosféra, kterou
jsme si plnými doušky užívali.
Asi půlhodinovým programem
nás potom potěšila CM Hradišťan,
následoval slavnostní raut, při kte−
rém jsme se starostou pozvali pana
hejtmana na ratíškovické hody. Plni
zážitků a dojmů jsme se pak v pozd−
ních večerních hodinách vraceli
domů.
Je třeba si uvědomit, že toto oce−
nění se nedostává jen tak pro nic
za nic. Je to cena za nejlepší pra−
covní výsledky SDH. A že asi z pa−
desáti sborů našeho okresu byl vy−
brán právě ten ratíškovský, je pro
nás všechny velká čest.

Sport

Jana Tomčalová

ve váze 44 kg získáním 3. místa. Tre−
nér Luboš Jurman při vyhodnocení
mistrovství poděkoval všem závod−
níkům za dosažené výsledky a po−
přál jim mnoho dalších sportovních
úspěchů.

Úspěšní
mladí zápasníci
řeckořímském“ v Teplicích. Mistrov−
ství bylo vypsáno pro mladé zápas−
níky ročníků 1995−1996 a zúčastnilo
se ho celkem 16 oddílů zápasu z ČR.
Zápasníci Sokola zde dosáhli vel−
kého úspěchu, a tím dokázali, že prá−
vem patří ke špičce
mládežnického zá−
pasu v ČR. Mistry
ČR se stali:
z Michal Balák
ve váze 40 kg
z
Ratíškovic
(v tomto roce
získal též titul
Mistra ČR ve
starší kategorii),
z Štěpán Antoš
ve váze 59 kg
z Jaroslav Koci−
án ve váze 70 kg.
Další úspěchy
oddílu zaznamenal
Erik Kurtanič ve
váze 62 kg získá−
Michal Balák − klečící
ním 2. místa a To−
máš Domanský

Hodonín má nové
mistry ČR v zápase
Zápasníci Sokola Hodonín při
Středisku volného času v sobotu
4. října 2008 bojovali o získání titu−
lů „Mistra České republiky v zápase

Navštivte obecní
webové stránky
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Vynikající úspěch zápasníků
v rakouském Grazu
Zápasníci Sokola Hodonín se v ne−
děli 5. 10. 2008 zúčastnili meziná−
rodního turnaje žáků v zápase
řecko−římském v Grazu. Na žíněn−
kách bojovalo 101 závodníků z Ra−
kouska, Maďarska, Slovenska,
Chorvatska, Slovinska a Bosny. Navá−
zali na sobotní úspěšné vystoupení
mladších žáků na „Mistrovství České
republiky“ v Teplicích a získali další
cenná vítězství a umístění:
z věková kategorie ročník
1996−1997:
ve váze 62 kg −
Erik Kurtanič − 1. místo
z věková kategorie 1993−1995:
ve váze 41 kg −
Michal Balák − 1. místo
ve váze 50 kg −
Luboš Horníček − 1. místo
ve váze 55 kg −
Tomáš Pihar − 1. místo
ve váze 60 kg −
Martin Gajdík − 1. místo
Další umístění hodonínských zá−
vodníků: Michal Zimolka 6. místo
a Ondřej Herník 7. místo.
Vladimír Balák st.

www.ratiskovice.com
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Dokončení z titulní strany

Hody, to není jen nedělní průvod,
to je spousta přípravných aktivit,
které ovšem i letos stárci bravurně
zvládli. Zvaní na hody týden před
hodovou nedělí je příjemná věc pro
krúžkaře a jejich trénink na další
týden, ale taky pro nastrojené koně
se skvělým panem Voříškem s opra−
těmi v ruce, který vždy rád v pří−
pravě na hody pomůže. Taky se bě−
hem zvaní vybere nějaká ta koruna,
a tak se nemusí furt starosta vymlou−
vat na nedostatek peněz při povolo−
vání hodů a je konečně poslední ty
roky povolnější.
Beseda u cimbálu letos proběhla
v maličko komornější atmosféře, do
sálu tělocvičny by se ještě další mi−
lovníci folkóru vešli. Ale nedošli a je−
jich škoda, protože cimbálka Javor
s frontmankou Maruškou Ostřížko−
vou opět přesvědčila účastníky pá−
teční akce o své kvalitě. Taky díky
tomu bylo pro později se vracející
hodaře tak náročné ranní vstávaní
a kácení, včetně následného stavění
májí. Ale tak je tomu každý rok. Co
není pravidlem, je včasný a přesný
příchod „májorubce“, který byl velmi
překvapen pozdním příchodem
ostatních členů kácecí a po několika
hodinách mírně kácející se hodové
posádky. Stárek letos májky vybíral
velmi pečlivě již týden před hodama,
přesto se obě koruny stromů bohu−
žel při pádu zlomily, což ale díky
kvalitní práci realizačního stárkov−
ského týmu již dnes nikdo nepozná.
Co bylo na letošním
stavění výjimečné?
U stárky se „mája
hore“ stavěla ručně,
a přestože tato tra−
dice v Ratíškovicích
již téměř zanikla,
hodaři si s touto
novou technikou
lehce poradili bez
újmy na zdraví.
O co přišlo méně
lidí na páteční be−
sedu u cimbálu, o to
více lidí navštívilo
v tělocvičně sobot−
ní zábavu, kde loň−
ské Kombety na−
hradila skupina
Jama, malé inter−
mezzo si během zá−
bavy vyzkoušela
hiphopová skupina
Wess.
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6x foto: Josef Hanák
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V neděli, již dopoledne, zkušení
pozorovatelé sledovali stárka bed−
livě trénujícího nástup před domem
ke svému plánovanému sólu. Stárek
netušíce tak částečně odhalil svůj
repertoár, čehož mistrně využil zá−
stupce z vlastních rodinných řad,
když krojový průvod dorazil ke stár−
kovu domu po mši v kostele. Mistr−
ným verbuňkovým krokem hodil
rukavici skutečnému letošnímu stár−
kovi. K podobné věci došlo i u stárči−
ného, kde se také stárka musela

o svoje stárkovství poprat a vybojo−
vat si ho kvalitním zpěvem. Zdá se,
že pro příští hody čekají Ratíškovice
tvrdé a nesmlouvavé boje o stárko−
vání a že znění, že po každých ho−
dech je stárků jako hub po dešti, ale
před hodama jako hub letos, bude
zapomenuto. Stárci pak povodili od
stárčiného průvod Ratíškovicemi až
ke starostovi před obecní úřad. Sta−
rosta opět otálel s povolením hodů,
ale jakmile stárek vytáhnul z kapsy
svého švýcarského žolíka, bylo vše

jasné, starosta hody povolil. Ten−
tokrát se u úřadu vztyčovala vlaj−
ka, Ratíškovice byly za účasti
krajského hejtmana Stanislava
Juránka zvoleny do nedělní půl−
noci krajským městem.
Mírně společensky znavený
hodový průvod se pak odebral do
tělocvičny, kde probíhala zá−
bava pod taktovkou Vracovjan−
ky. Vracovjákům kolem půlnoci
překvapivě došly dechy, a tak na−
stoupil stárek se svými stru−
nami a provedl poslední zbytky
krojovaných až do cílové stanice
k pekárně, kde ještě stihl pozvat
kamarády na čestvé pečivo. V pon−
dělí ráno se stárkovi podařilo po−
třetí po sobě obhájit tvrzení „v noci
šohaj, ráno šohaj“. Byla to pro něj
jistě neskutečná dřina, přesto se do−
kázala Dolina v čele se svým novo−
pečeným stárkem vzepnout k bojov−
nému výkonu i na hodovém turnaji
na Lišinovém. Po penaltovém roz−
střelu, také díky náhlému propadu
formy soupeřova brankáře, obsadila
pro ni vynikající sedmé místo.
Jaromír Škola ml.

2x foto: Palis

Šíma Cup 2008
V
sobotu 11. 10. 2008 se uskuteč−
nil 6. ročník turnaje amatér−
ských fotbalových mužstev
Šíma Cup. Turnaj se po roce vrátil
opět na tradiční hřiště ,,Na Lišino−
vém“, což znamenalo výhodu pro
mužstvo Lokomotivy a Séčky, kteří
na specifickém terénu pravidelně
hrávají. Vítězem turnaje se tedy již
poněkolikáté stalo mužstvo Lokomo−
tivy, kterým se v poslední době daří
porážet nejen amatéry, ale i mužstva
tvořená registrovanými fotbalisty.
Králem střelců se stal Pavel Vacula
(Culda), který se v souboji s Petrem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2008

Vacenovským dokázal
dříve trefit přes celé
hřiště do prázdné brá−
ny (zjistilo se, že to
není nic jednoduchého).
Děkujeme paní Bábíkové a Re−
stauraci Sport za chutné občerst−
vení, panu Kordulovi (Besovi) za

spravedlivé rozhodování turnaje
a sponzorům turnaje − Pekařství Pe−
tra Příkaského a Přemku Foltýnovi,
který zakoupil fotbalový míč. Dě−
kuji všem hráčům a návštěvníkům
za udržení tradice tohoto fotbalo−
vého turnaje, kde o sport jde až na
druhém místě.
Joka

Telegraficky...
Výsledky hodového turnaje
v pondělí 13. 10. 2008:
1. Kanonýři
2. Synové pana Kaděry
3. Lokomotiva
Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Petr Koplík.
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Dva páry
dobrých zpráv

O královně krásy
Pochází z lesa a pak z ratiškov−
skej výstavy hub. Byla nastrojena
do různých odstínů hnědi a vážila
2,903 kg. Spolu s ní bylo vystaveno
na 220 exemplářů. V letošní houbař−
ský nečas počet neuvěřitelný. Půjčuji
si od starosty výraz – „Kluci z myko−
logického spolku − jste kouzelníci!“
A děkujeme Vám i za všechny po−
choutky.
O svítící školičce u lesa
Září barvou nového kabátku. Září
i novým „oblečením pod kabátkem“.
A v první podzimní páteční navečer
se rozsvítila ještě jinak. Snad po de−
set let zde vyrábějí školčátka se
svými „anděly strážnými“ − paní uči−
telkami, krásnosti z dýní a dalších
plodů přírody. Pomáhá jim k tomu
fantazie, rodiče a další milí. Výtvory
odpoledne 26. září byly veselé, nád−

Pozvání

na besedu

herné! Svítily pod
stromy i jinde po za−
hradě školky do noci.
Paní
učitelky,
máte obdiv za umě−
lecky citlivé vedení
našich budoucích „ve−
likých Ratiškovijá−
ků“.

Druhý pár dobrých zpráv
O vinobraní
V sobotu 27. září bylo na slavnost
sbírání to správné počasí. A v našich
vinohradech „sa to enom hemžilo“.
Vším. Především lidmi. Našimi i po−
zvanými. Dále bylo na Slavíně množ−
ství nerůznějších povozů či nádob.
Probíhalo sbírání hroznů, ale záro−
veň i očista všeho, čeho je pro vý−
robu dobrého vína potřeba. Našel sa
ale klidně čas na kus dobrej řeči
a samozřejmě sa našel čas aj na po−
hárek… Všude panovala úžasně
teplá rodinná atmosféra, která sa
slovy těžko popisuje.
O gólech a „kolkách“
Ve vzpomínanou sobotu 27. září,
jež předcházela Státnímu svátku,
vyhrála naše fotbalová „jednička“
2:0. Dorostenci vyhráli 6:1. Vyhrály
naše ligové kuželkářky, vyhráli naši

ligoví kuželkáři. A v Den české stát−
nosti byla modrobílá šňůra ratíškov−
ských výher završena. Venku vy−
hrála naše nově založená fotbalová
„dvojka“ výsledkem 8:2, mužstvo B
kuželek vyhrálo v Dubňanech, vy−
hráli druholigoví kuželkářští doros−
tenci a doma vyhrála obě družstva
dorostenek. Všem devíti výhrám
tleskáme!
Marta Kordulová,
ratiškovská kronikářka

V úterý 28. října v 15 hodin. zveme zájemce o historii obce do jídelny
ZŠ, kde se koná tradiční Beseda nad kronikou. Letos si připomene
padlé vojáky z I. světové války a budou promítnuty krátké filmy z oteví−
rání školy (1958) a nové přístavby (2007). Po besedě je možnost prohléd−
nout si školu. Zve MO KDU−ČSL.

Pozvánka na oslavy

Výjezdní zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice

90. výročí vzniku samostatného československého státu
50. výročí otevření „nové“ školy
20. výročí trvání Československo−francouzské společnosti
26. října od 19 h, tělocvična ZŠ
Program oslav
Zahájení oslav
Proslovy, křest almanachu
Vystoupení Marek Blaha
Vystoupení školních dětí −
akademie
Vystoupení Marie Příkaské
Vystoupení francouzského
pěveckého sboru

Ratíškovický Zvon

Kulturní program dětí:
z Mažoretky mladší
z CM + dětský soubor
z Mažoretky starší
z Latinsko americké tance
z Břišní tance
z Hip−Hop
z Veselá muzika
z Taneční večer
Veselá muzika, taneční zábava
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