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Prvních dvanáct bytů
již bylo předáno
nájemníkům

Bytové domy
U Hájenky

rvní ze dvou bytových domů
v ulici U Hájenky byl podle
předpokladu zkolaudován kon−
cem měsíce května. Z dvanácti bytů
v domě jsou dva čtyřpokojové, čtyři
třípokojové a šest dvoupokojových.
Nájemníkům byly předány do uží−
vání k 1. červnu. Investorem stavby

je Obec Ratíškovice a bytové druž−
stvo RABYD za přispění Státního
fondu rozvoje bydlení (320 tis./byt)
a Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na infrastrukturu (80 tis./byt).
U druhého domu se kolaudace před−
pokládá v měsíci listopadu.
ing. Josef Uhlík, starosta obce
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Obec

obce k chybě v počtu vývozů kon−
tejnerů na plasty a sklo. Tím do−
šlo k přeplatku ve výši 19 012 Kč.
Přeplatek bude vrácen formou
zápočtu z příjmů letošního roku.

Obecní rada...
41. zasedání ze dne 13. 4. 2004
z projednala sdělení občanů ul. Ro−
hatecká o vzniklé situaci po vý−
stavbě kanalizace a stavu vozovky
po této výstavbě,
z projednala žádost o ukončení čin−
nosti vedoucích dětského sou−
boru Rozmarýnek paní Jany Tom−
čalové a Ireny Haramiové, a to
k 31. 3. 2004,
z se seznámila se stavem vysaze−
ného lesa za býkárnou (6 ha), pro−
bíhá náhradní výsadba za uschlé
sazenice, výsadba by měla být hra−
zena z dotací MZ (30 % předcháze−
jící výsadby). Dle vyjádření pana
Leoše Tomančáka náklady na ob−
novu přesáhnou možnou výši dota−
ce. Předpokládaná částka 20 000 Kč
bude hrazena z rozpočtu Obce.
z projednala hospodaření Baníku
Ratíškovice, s. r. o. Rada se dále
zabývala navýšením mzdy vedou−
cího provozu. Rada stanovila pří−
platek za vedení čety v období od
1. 4. 2004 do 31. 10. 2004 ve výši
3000 Kč/měsíc,
z vybrala firmu Artesia pro opravu
ul. Rohatecká po vybudované ka−
nalizaci, od ulice Školní po ulici
Vrbky (nabídka 1 921 720 Kč +
DPH),
z přijala písemné poděkování paní
Evy Zahrádkové a Petra Za−
hrádky za poskytnutý finanční
příspěvek,
z projednala nabídku pana Václava
Nesvadby, Dubňany 1386, na vý−
robu obrazového zpravodajství
v naší obci. OR s nabídkou nesou−
hlasí,
z projednala nabídku služeb Tiscali
call na úsporu finanční částky za
telefonní poplatky − nové ceny
platné od 1. 4. 2004.

z

z

z

z

z
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42. zasedání ze dne 26. 4. 2004
z Starosta seznámil OR s jednáním
s firmou Arch Global, která sta−
věla konstrukci haly v areálu Ba−
níku (tehdy jako firma Suomi −
Hall spol. s r. o.). Vedení firmy se
strana 2

z

zavázalo k posouzení stávajícího
stavu haly a návrhu možné opravy,
případně rekonstrukce.
Starosta seznámil OR s jednáním
valné hromady FK Baník Ratíš−
kovice o. s. ze dne 22. 4. 2004. Od−
stoupil současný výkonný výbor
a stávající předseda. Byl zvolen
dočasný výkonný výbor do 30. 6.
2004. O další činnosti klubu se
rozhodne na valné hromadě, která
se uskuteční v červnu 2004.
Rada se seznámila s II. jednáním
konkurzní komise na obsazení ře−
ditele ZŠ Ratíškovice. Přihlásili
se čtyři zájemci. Dva uchazeči spl−
nili kvalifikační předpoklady, dva
byli vyzváni k doplnění kvalifikač−
ních předpokladů do 5. 5. 2004.
Konání konkurzu bylo stanoveno
na 14. 5. 2004 na OÚ Ratíškovice.
Pozvání jednotlivých uchazečů:
PaedDr. Zdeněk Šebesta, Mgr.
Marek Dobeš, Mgr. Josef Hanák,
Mgr. Petr Orlický.
Rada se seznámila s držiteli prů−
kazu ZTP/P s trvalým pobytem
v obci. Dle doporučení sociální ko−
mise stanovuje příspěvek na po−
platek za svoz a ukládání odpadu
těmto držitelům průkazu ve výši
360 Kč/osoba/rok.
Rada se seznámila s žádostí pana
Richarda Bureše o příspěvek na
zakoupení nového počítače. Pan
Bureš je držitelem průkazu ZTP/
/P. PC slouží jako prostředek při
výdělečné činnosti. Na základě
doporučení sociální komise rada
doporučuje výši 2 500 Kč.
Rada se seznámila s žádostí Sdru−
žení rodičů dětí nemocných celia−
kií. Sociální komise doporučuje
řešit tuto žádost v posledním
čtvrtletí 2004.
Rada se seznámila s peticí zaměst−
nanců obce Ratíškovic, kterou se
připojili ke stávce dne 21. 4. 2004.
Rada se seznámila s výzvou firmy
EKO − KOM o vrácení neoprávněně
vyplacené odměny v roce 2003. Při
vypisování výkazů došlo ze strany

43. zasedání ze dne 11. 5. 2004
z Výběrové řízení − Sběrný dvůr Ra−
tíškovice. Rada se seznámila s po−
drobnostmi v nabídkách firem
Likol, spol. s r.o., 1. máje 1590,
Dubňany a Milan Horáček, Zemní
a stavební práce, Sudoměřice.
z Výběrové řízení − Oprava krytiny
střechy ZŠ Ratíškovice. Rada roz−
hodla sepsat smlouvu s firmou Za−
hrádka, Ratíškovice.
z Bytovka U Hájenky: Rada se se−
známila s víceprácemi firmy Sta−
voservis. Firma Stavoservis sta−
noví, které z vícenákladů jsou
chybou projektu. S firmou Projek−
tis bude vyvoláno jednání o úhradě
těchto vícenákladů.
z Rada projednala žádost zástup−
kyně odborů p. Netíkové. Od 1. 5.
2004 z důvodu zvýšení DPH na
19 % činí cena za oběd 50 Kč. Nyní
zaměstnavatel přispívá 15 Kč/
/oběd. Žádá o zvýšení o 3 Kč na
jednu stravenku, tj. 18 Kč. Rada
stanovuje příspěvek ve výši 16 Kč
na jednu stravenku.
z Rada se seznámila s žádostí paní
L. Zicháčkové o prodloužení ná−
jemní smlouvy na obecní bytovce.
Nájem končí 30. 6. 2004. Rada pro−
dlužuje nájem do 31. 12. 2004.
Cena 35 Kč/m2.
z Rada projednala a schvaluje do−
dávku a montáž kabelů, technolo−
gie a vnitřní rozvody − bytový dům
U Hájenky, blok 1 − v celkové výši
18 693 Kč vč. DPH.
z Rada se seznámila s vyjádřením
firmy ARCH−GLOBAL, s. r. o., ke
statickému posouzení „Oblouková
hala Baník Ratíškovice“ vypraco−
vané ing. Miroslavem Kopeckým.
Firma ARCH−GLOBAL, s. r. o.
předloží dvě varianty řešení. OR
žádá o posouzení stavu a zjištění
příčin poškození kovové kon−
strukce.
z Rada se seznámila s návrhem
smlouvy uzavřené mezi Obcí Ra−
tíškovice a Jihomor. plynáren−
skou, a. s., o prodloužení NTL ply−
novodu pro bytové domy 2A a 2B
U Hájenky a smlouvou NTL plyn.
přípojka pro bytový dům U Há−
jenky 1335/b.
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z Starosta informoval radu o jedná−
ní s ing. Bronislavem Bubílkem ve
věci prodeje bytů na obecní by−
tovce v Ratíškovicích, č.p. 938.
z Rada se seznámila s upozorněním
České pojišťovny o navýšení pla−
teb za úrazové pojištění obecní po−
licie. Nová výše pojistného bude
648 Kč/čtvrtletí.
z Rada se seznámila s doporučením
stavební komise dobudovat chod−
níky v pořadí dle důležitosti:
1. ul. Vítězná
2. spojná cesta mezi ul. Zelnice
a Zelničky
3. spodní část ul. Rohatecká
Rada prohodila pořadí u 2. a 3. akce.
z Rada stanovila výši nájemného
v bytových domech U Hájenky. Vy−
počítaná max. výše nájemného
činí 54,45 Kč/m2. Rada stanovila
základní nájemné a nájemné za
sporák a kuchyňskou linku v cel−
kové výši 50 Kč/m2.
z Rada se seznámila s dopisem pana
Svatopluka Stoklásky, ve kterém
informuje o havarijním stavu
podlahového topení v krytém ba−
zénu (dopouštění vody do systému
10 x denně). Pan Stokláska navr−
huje řešení − uložení nového plas−
tového potrubí asi 800 metrů
do vyřezaných žlábků v podlaze
a opětné zabetonování. Navržená
cena je 139 000 Kč bez DPH. Cena
neobsahuje položení nové pro−
tiskluzové dlažby (450 m2). Odsou−
hlasená dotace z rozpočtu JmK
je 30 000 Kč.
z Rada se seznámila s rozhodnu−
tím Obvodního báňského úřadu
v Brně o zrušení dobývacího pro−
storu Ratíškovice I.
z Rada se seznámila s vyhlášením
grantových schémat CBC Phare
a bude zažádáno o grant: „Rozvoj
přeshraničních sítí a lidských
zdrojů“. Žádost sepíše paní Čar−
ková z Mikregionu Nový Dvůr na
akci Festival dechových hudeb
2005.
z Rada projednala nabídku Města
Hodonín o možnosti vytvoření pre−
zentačního odkazu naší obce na pre−
zentačním CD Hodonínska − cena
za vytvoření odkazu je 1000 Kč.
z Rada projednala žádost pana Pe−
tra Ilčíka, R 102, o povolení udržo−
vacích prací v pronajatém prostoru
− suterénu MŠ II Ratíškovice
(oprava omítek + obklady). Práce
budou provedeny nákladem ža−
datele.
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44. zasedání ze dne 25. 5. 2004
z Rada se seznámila s výsledkem
komise konkurzního řízení na
ředitele ZŠ Ratíškovice. Komise
doporučuje kandidáty v tomto po−
řadí:
1. Mgr. Josef Hanák
2. PaedDr. Zdeněk Šebesta
3. Mgr. Petr Orlický
Rada obce v souladu s ustanove−
ním § 102, odst. 2, písm.b) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění a v souladu s ustanovením
§ 14, odst. 8, zák. č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve
školství, v platném znění, roz−
hodla požádat krajský úřad s udě−
lením souhlasu se jmenováním
pana Mgr. Josefa Hanáka do
funkce ředitele Základní školy
Ratíškovice s účinností od 1. 8.
2004.
z Rada se seznámila s rozhodnutím
o poskytnutí finančních prostředků
ze SFŽP ČR ze dne 5. 5. 2004 na
akci „Sběrný dvůr Ratíškovice“,
realizovatelnou v letech 2004−
−2005:
Dotace
1 267 950 Kč
30%
a půjčky s úrokem
2 113 250 Kč
50%
podpora celkem
3 381 200 Kč
80%
ze základu pro stanovení podpory
4 226 500 Kč
z Rada se seznámila s návrhem
smlouvy o poskytnutí dotace z roz−
počtu Jihomoravského kraje
v celkové výši 40 000 Kč na udr−
žení akceschopnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
obce.
z Rada projednala možnost dotace
z Ministerstva vnitra ČR. Obno−
vená žádost byla zaslána přes SDH
JmK. Automobil musí odpovídat
vyhlášce č. 49/2003 Sb. Z těchto dů−
vodů, v případě získání dotace, by
musela Obec vypovědět smlouvu
na nákup vozidla značky Ford.
z Rada projednala žádost Františky
Kristové a Jana Pfeffera, Ratíško−
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vice 938, o prodloužení smlouvy
na pronájem bytu 1+1 na bytovce
Ratíškovice č. 938. Nájem se
prodlužuje do 31. 12. 2004, cena
35 Kč/m2.
Rada se seznámila s žádostí pana
Jiřího Stoklásky o vydání turis−
tické známky Ratíškovice. Pro−
dejní místo bude v restauraci
Sport, cena za jeden kus je 20 Kč.
Bude vydáno 600 ks známek. Fi−
nanční zabezpečení zajistí pan Jiří
Stokláska.
Rada se seznámila s žádostí paní
Marie Bábíkové o snížení ná−
jemného za provoz stánku na
10 000 Kč/rok. Rada rozhodne po
projednání s panem Petrem Ne−
svadbou, vedoucím Baníku Ratíš−
kovice, s. r. o.
Starosta informoval, že zastupitel−
stvo JmK ze dne 20. 5. 2004 od−
souhlasilo dotaci pro obec Ratíš−
kovice ve výši 1 700 000 Kč, a to
na pokrytí nákladů realizované
kanalizace.
Rada projednala žádost firmy Zera
a. s., Za Mlýnem 1264, Ratíško−
vice, o souhlas s vybudováním ka−
pénkové závlahy na pozemku ve
vlastnictví Obce, který je osázen
vinnou révou.
Rada se seznámila s provozo−
váním drezíny od 1. 6. 2004 do
30. 9. 2004. Obec Ratíškovice za−
městná pracovníka na vedlejší
pracovní poměr − jeho mzda bude
vykryta z finančních prostředků
mikroregionu. Obec Ratíškovice
zapůjčí mikroregionu plechový
sklad jako půjčovnu pro šlapadla
do doby zakoupení vagónu.
Rada se seznámila s řízením o po−
volení hornické činnosti − likvi−
dace hlavního důlního díla − těžní
štola Theodor v k.ú. Ratíškovice.
Místní šetření bude dne 10. 6.
2004 na OÚ Ratíškovice
Rada projednala žádost o vyjád−
ření pro úplnou uzavírku silnice
II/432 v Miloticích od 1. 6. 2004
do 31. 10. 2004
JH

Poděkování

O

becní úřad v Ratíškovicích a redakce Ratíškovického Zvonu děkuje
PaedDr. Zdeňkovi Šebestovi za jeho dlouholetou práci ve funkci
redaktora, kterou vykonával od samého vzniku obecních novin.
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Obecní
zastupitelstvo...
10. zasedání obecního zastupitel−
stva 14. dubna 2004
Program jednání:
1. Úvod, zahájení a schválení
programu
2. Hospodaření obce a zpráva
auditora za rok 2003
3. Majetkoprávní záměry
4. Prodej bytů − Obecní bytovka
č.p. 938
5. Kontrolní výbor −
volba předsedy
6. Bytové domy −
Smlouva o smlouvě budoucí
7. Hala − statické posouzení
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr
z Starosta obce ing. Josef Uhlík se−
známil členy OZ s konečnými
úpravami a skutečností rozpočtu
za rok 2003 a zprávou auditora,
kde bylo konstatováno, že v hos−
podaření obce nebyly zjištěny ne−
dostatky. Závěrečný účet Obce
Ratíškovice po všech jeho úpra−
vách je následující:
Celkem příjmy:
63 520 761 Kč
Celkem výdaje : 67 205 587 Kč
Výsledek hospodaření ZŠ Ratíško−
vice je + 182 983,60 Kč, OZ do−
poručuje převést celou částku do
rozpočtu obce na nutnou opravu
střechy ZŠ v ul. Vítězná. Starosta
informoval o ukončení vedlejší
hospodářské činnosti obce dnem
31. 12. 2003. Zůstatek na účtu
VHČ ve výši 189 981,60 Kč je na−
vržen k převedení na účet Obce
Ratíškovice. Výdaje na Česko−
francouzskou družbu a SPOZ se
v roce 2003 hradí z rozpočtu Osvě−
tové besedy Ratíškovice.
z Na základě dopisu předsedy FK
Baník Ratíškovice, o. s., pana Ji−
řího Vacenovského a jeho přítom−
nosti na dnešním jednaní OZ
spolu s některými členy výboru
FK, se znovu jednalo o zvýšení pří−
spěvku z rozpočtu Obce na rok
2004 (II. pololetí) pro tuto organi−
zaci. Dle předsedy FK se součas−
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nými finančními prostředky nelze
fotbal v Ratíškovicích dále provo−
zovat. FK Baníku bude navýšena
dotace o 100 000 Kč na režijní ná−
klady.
Rada a finanční výbor navrhují
příspěvek Jednotě Orel Ratíško−
vice ve výši 70 000 Kč na vyhoto−
vení projektové dokumentace pro
výstavbu šaten a sociálních zaří−
zení v areálu sportovního orel−
ského hřiště na Rúbanicích.
OZ revokuje rozhodnutí OZ ze dne
4. 2. 2004 o odprodeji parcely
č. 2762/2 o výměře 44 m2 − loka−
lita Slavín, pozemek pod vinným
sklepem, kupující ing. Miroslava
Cutáková, Vacenovice 549. Bylo
zjištěno, že tento pozemek již není
ve vlastnictví Obce Ratíškovice.
Nájemci z bytů l až 7 na obecní
bytovce v ul. Polní 938 žádají o od−
koupení bytů do osobního vlastnic−
tví. Odkoupení není možné u nově
vestavěných bytů č. 8 a 9 této by−
tovky z důvodu půjčky z Minister−
stva pro místní rozvoj ČR. Obecní
zastupitelstvo schvaluje další
kroky směřující k prodeji starých
bytových jednotek včetně pozemku
v ulici Polní (zadání vypracování
znaleckého posudku, odkoupení
pozemku pod byty, garáže včetně
pozemku, aj.).
Pan Pavel Gajdík podal rezignaci
na funkci předsedy kontrolního
výboru od l. března 2004. Staro−
sta obce oslovil ostatní členy OZ
o obsazení této funkce, protože
funkci předsedy kontrolního vý−
boru může vykonávat pouze člen
OZ. Jelikož funkci nikdo nepřijal,
volba nového předsedy se odro−
čuje do příštího zasedání OZ.
Jedna bytová jednotka u bytových
domů v ul. U Hájenky je dotována
částkou 500 tisíc Kč (SFRB ČR
a obec), zbytek ceny hradí nájemce
(družstevník) z vlastních pro−
středků. Obec má zájem uzavřít
smlouvu o budoucí kupní smlouvě
mezi: Obcí Ratíškovice, bytovým
družstvem Rabyd a budoucím ku−

pujícím. Je nutné stanovit bu−
doucí cenu bytu. Členové OZ mají
různé názory na výši ceny. V ná−
vrhu není stanoveno, zda bude od−
prodán i pozemek. Z těchto dů−
vodů se projednání odročuje.
z Ing. Miroslav Kopecký vypracoval
statické posouzení rozestavěné
obloukové haly v areálu sportov−
ního centra v Ratíškovicích. Závěr
zní − využití stávající haly pro
dostavbu společenského a spor−
tovního centra vzhledem ke zjiš−
těnému stavu konstrukce není
možné. OZ doporučuje vypracovat
více studií pro výstavbu nové více−
účelové haly na obecním pozemku
v tomto areálu.
Různé:
z Seznámení s výhledovou situací
lokalit pro novou výstavbu RD.
Dle ÚP jsou možné tyto lokality:
Rúbanice, ul. Dubňanská (na−
proti DPS), mezi ZŠ a Jezérkem
a U Jezérka (naproti stávající zá−
stavby). Poslední alternativa je
pro Obec nejaktuálnější.
z Seznámení s průběhem investič−
ních akcí:
a) rekultivace skládky probíhá
podle plánu
b) výstavba bytových domů U Há−
jenky probíhá také podle plánu.
Blok č. 1 bude zkolaudován
v květnu t.r. a blok č. 2 v pro−
sinci t.r.
c) oprava komunikace v ulici Ro−
hatecká (bude stát cca 2 mili−
ony korun)
d) parkoviště a chodníky v ulici
U Hájenky provádí firma Baník
s. r. o. Ratíškovice.
z OZ se zabývalo stížností občanů
z ulice Rohatecká (od Hasičské po
Vrbky) na rychlé projíždění ná−
kladních automobilů, které naru−
šují jejich klid a bezpečí jejich
domů. Starosta informoval pří−
tomné zástupce z ul. Rohatecká
o zúžení komunikace na šířku
6,20 m. Třetí pruh bude odstavný.
z Pánové Jan Holeček a Jan Gala−
tík seznámili OZ s Cyrilometoděj−
ským spolkem Ratíškovice a jeho
záměry. Dále informovali OZ
o slavnostním požehnání památ−
ného kříže patronů Evropy bratří
Cyrila a Metoděje na vrcholu Ná−
klo dne 4. 7. 2004, které spolek
pořádá.
JH
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

Odpady

Systém svážení odpadů v obci,
které nepatří do popelnic

1. pololetí 2004 − skutečnost
plasty:

papír:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

75 pytlů + 12 kontejnerů (710 kg)
280 p + 12 k (1360 kg)
880 p + 36 k (2950 kg) − 2x
0 p + 24 k (1120 kg)
685 p + 24 k (2600 kg)
580 p + 24 k (1980 kg)

60 p (880 kg).
80 p (680 kg)
103 p (720 kg)
172 p (1840 kg)
106 p (740 kg)

Celkem:

2500 p + 132 k (10010 kg)

521 p (4860 kg)

Ze skutečnosti vyplývá, že papíru
v pytlích se sváží málo a většina ob−
čanů využívá sběrny Junáku. Dále
jsme u papíru řešili stížnost tří−
dírny. Někteří neukáznění občané
dávali do pytlů s papírem sklo, kon−
zervy a oděvy − co k tomu dodat?

Společenská rubrika

2. pololetí 2004
Plastové láhve, obaly Tetrapak
a ostatní igelitové obaly
Svážení:
a) 1x měsíčně od domu v pytlích −
úterky (6. července, 3. srpna,
31. srpna, 28. září, 26. října,
23. listopadu, 21. prosince) − plas−
tové láhve a obaly dávat spo−

lečně (sešlapané) do zelenožlutých
pytlů
b) dle potřeby (2x měsíčně) ze stáva−
jících kontejnerových stanovišť
Papír
Svážení:
a) Sběrna v areálu ZŠ u drogerie −
provozuje JUNÁK
− sběrna vykupuje papír 1x za 14
dnů v sobotu od 14.00 do 15.00 hod.
− do sběrny je možné zavézt řádně
svázaný papír kdykoli − otevíra−
telná mříž
Pytle je nutné zavazovat, vynášet
před dům plné, a to večer před sta−
noveným termínem.

Vítáme nové občánky...
Tereza Bolfová
Anna Hnilicová
Lucie Janková
Tereza Motlochová

Blahopřejeme...
Františka Příkaská ............................................. 93 let
Marie Hasíková .................................................... 85 let
Josefa Gajdíková ................................................. 80 let
Marie Pokojová .................................................... 80 let
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

Pytle si můžete zdarma vyzved−
nout na obecním úřadě v úřední dny
nebo na bývalé skládce TKO (sběrný
dvůr) v provozní dobu. Po vypotře−
bení je možné vyzvednout další.
Sklo
Svážení: dle potřeby ze stávajících
kontejnerových stanovišť
Další odpady
Od 1. 1. 2004 je možné vozit na bý−
valou skládku (sběrný dvůr) zdarma:
z kompostovatelný odpad (listí,
větve − pořezané!)
z stavební suť (omezené množství −
přívěsný vozík)
z velkoobjemový odpad (nábytek,
koberce, u oken je ale nutné sklo
odstranit do kontejnerů v obci
a rám rozbít!)
z železný šrot
z nebezpečný odpad (2x ročně po vy−
hlášení)
Odpady je nutné přivézt řádně
roztříděné! Odpady vozte jen do are−
álu bývalé skládky!
ing. Josef Uhlík, starosta obce

Z našich řad odešli...
Anna Kundratová ................................................ 76 let
Pavel Vacenovský ................................................ 54 let
František Dobeš ................................................... 78 let
Josef Kundrata ..................................................... 54 let
Helena Kordulová ................................................ 60 let
Marie Tomanová .................................................. 91 let
Cecilie Dobešová .................................................. 81 let
Františka Bělochová ........................................... 92 let
Josef Toman .......................................................... 76 let

Zlatá svatba...
manželé Petr a Marie Slezarovi
manželé Josef a Žofie Novákovi
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Kabelová televize

Co nového v roce 2004?
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společnost, a to rozšířením pásma
pro šíření placených programů. Sou−
časně s jeho rozšířením dochází
k přejmenování a přeskupení jednot−
livých programových nabídek s ná−
slednou refiltrací sítě − podrobněji viz
TABULKA. Toto komplexní řešení
umožní do budoucna:
z rozšířit pro rok 2004 placenou tele−
vizi o program GALAXIE SPORT
a nový česky mluvený akční pro−
gram AXN
z bezplatně rozšířit „Prémiovou na−
bídku“ o kanál HBO2,
Omezená nabídka
Z důvodů minimálních požadavků
na účastníky přijímající „Omezenou
nabídku“ budou všechny programy
tvořící tuto nabídku šířeny v ne−
změněné podobě. Účastníci této na−
bídky nebudou vystaveni žádným
změnám souvisejícím s přelaďováním
televizorů. Podmínky stanovené

Prémiová nabídka: cena 135 + 282 Kč
Základní nabídka: cena 135 Kč
Omezená nabídka: cena 70 Kč

Nabídka

(programové a kanálové obsazení)

Hlavní stanice TKR Ratíškovice − 3Q 2004

počátku výstavby kabelové te−
levize bylo hlavním trendem na−
bídnout uživatelům kvalitní te−
levizní obrázek, místní informační
kanál a doplnit nabídku o obtížně
přijímatelné pozemní programy.
Počáteční zájem sledovat satelitní
volně přístupné programy postupně
upadal a divácký zájem se přesunul
na nabídku česky mluvených speci−
alizovaných placených kanálů z nej−
různějším zaměřením (sport, hudba,
dokumentaristika, dětské programy,
filmové kanály). V současné době lze
konstatovat, že zájem uživatelů ka−
belové televize se dělí na dvě při−
bližně stejné divácké skupiny s pro−
tikladnými požadavky.
z První divácká skupina využívá
omezené programové nabídky stan−
dardních televizních programů za
relativně nízký měsíční poplatek
a nemá zájem o další navyšování pro−
gramové nabídky spojené se zvyšo−
váním měsíčního poplatku.
z Druhá divácká skupina patří do
kategorie náročnějšího diváka a vy−
žaduje rozšiřování omezené progra−
mové nabídky o specializované ka−
nály, včetně prémiového kanálu
HBO a je ochotna si za tuto nabídku
připlatit.
Z důvodu výkladových nejasností
ve smluvní oblasti, v autorsko−právní
problematice (ve vztahu k zahranič−
ním poskytovatelům programů) a rov−
něž z důvodů nedostatečné kapacity
vymezeného filtrovaného pásma, na−
stávala situace, kdy sice docházelo
k plošnému obohacení programové na−
bídky, ale současně se zvyšoval mě−
síční poplatek plošně všem uživate−
lům, což působilo do určité míry
problémy, zejména u první divácké
skupiny, která ve své podstatě nově
zařazené programy ani nevyužívala.
Jelikož i v budoucnu lze očekávat
prohlubování protichůdných poža−
davků jednotlivých diváckých skupin
a zároveň i zvýšení zájmu o nové
další česky mluvené programy, při−
způsobuje se tomuto trendu i naše

Všechny ceny programo−
vých nabídek jsou
uvedeny s DPH 19 %!

Televize

V

Dochází k přejmenování a přeskupení
jednotlivých programových nabídek

Smlouvou o zřízení a využívání tele−
vizního kabelového rozvodu mezi
Obcí Ratíškovice a jednotlivými uži−
vateli TKR zůstávají zachovány.
Základní a prémiová nabídka
Programy „Základní nabídky“
a „Prémiové nabídky“ budou šířeny
v tzv. „S pásmu = televizor/video
s kabelovým a hyperband tunerem“.
Toto řešení umožňuje do budoucna
další rozšiřování této nabídky až do
počtu 14 programů. Účastníci přijí−
mající programy z těchto nabídek si
však budou muset přeladit televizní
přijímače.
Kdy se všechny uvedené
změny uskuteční?
Přejmenování a přeskupení jed−
notlivých programových nabídek
hlavní stanice TKR Ratíškovice
s následnou refiltrací sítě bude pro−
vedeno během měsíců května a červ−
na 2004. Přesný termín spolu s po−
drobným časovým harmonogramem
prováděcích prací bude uveřejněn
předem v místním informačním ka−
nále kabelové televize.
Ing. Zdeněk Šupa,
technické oddělení společnosti NOEL

Podrobnější informace získáte na adrese:
NOEL, v. o. s.
tel.: 518 359 635
sl. Šárka Blahová fax: 518 359 692
Na Pískách 3
mobil: 607 866 813
695 01 Hodonín
e−mail: noel@noel.cz

Program

TV kanál/norma

Jazyk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

INFO
ORF1
ČT1
ČT2
NOVA
STV2
SAT1
PRO7
STV1
RTL2
PRIMA
MARKÍZA
DSF
ORF2
VIVA+
VKV

SE7 / B, G
SE9 / B, G
R8 / D, K
R10 / D, K
R12 / D, K
C21 / D, K
C23 / B, G
C24 / B, G
C25 / B, G
C27 / B, G
C29 / B, G
C30 / B, G
C31 / B, G
C35 / B, G
C37 / B, G
VKV FM II

česky
německy
česky
česky
česky
slovensky
německy

16
17
18
19
20

GALAXIE SPORT
ÓČKO
AXN
SPEKTRUM
Super MAX

S22 / B, G
S23 / B, G
S25 / B, G
S27 / B, G
S29 / B, G

česky
česky
česky
česky
česky

21
22

HBO
HBO 2

S14 / B, G
S16 / B, G

česky
česky

slovensky
německy
česky
slovensky
německy
německy
německy

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

SDH

Výročí

Hasiči

Výsledky
soutěží

Ratíškovice

Vzpomínkový
večer

K

60. výročí seskoku
parašutistické sku−
piny Carbon (13. dub−
na 1944) uspořádal spolek
Modrý život v místě do−
padu neformální vzpomín−
kový večer. Děkujeme Rob−
kám ze Séčky za zpestření
programu.
RŠ

hasiči, hasičky a hasičata
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

Setkání

R

ok se sešel s rokem a SDH
Ratíškovice pořádalo 12. a 13.
6. 2004 tradiční soutěž. V so−
botu se soutěžilo v kategorii muži
„O putovní pohár Ratíškovic“. Po−
časí se sice trochu kabonilo a nebe
pustilo i trochu vody, ale i přesto
se sjelo 21 družstev, z toho 1 druž−
stvo žen z Čeložnic. Soutěžilo se
v požárním útoku na dva pokusy.
Na třetím místě skončilo družstvo
VACENOVIC „B“ s časem 17,77,
druhé místo obsadily VACENO−
VICE „A“ 17,46 a vítězem se stal
PETROV s časem 17,33. Domácím
se letos opět nepodařilo vystoupit
na bednu a skončily takto: druž−
stvo „A“ na 8. místě − čas 19,52 a
družstvo „B“ na 15. místě − čas 23,30.
V neděli, krátce před poled−
nem, se začaly sjíždět družstva
s okolními mladými hasiči. Mlad−
ších družstev se sjelo 10 a star−
ších 12. Soutěžilo se v těchto ka−
tegoriích:
− PÚ − požární útok
− ŠPD − štafeta požárních dvojic
− štafeta CTIF
Po poradě vedoucích a rozdě−
lení práce rozhodčím začala okolo
třinácté hodiny soutěž „Memo−
riál Standy Vyhňáka“. V mladší
kategorii skončily na 3. místě Sva−
tobořice, na druhý stupínek vystou−
pily Vnorovy a suverénně první
místo patří Ratíškovicím. Ve star−
ších skončila Strážnice na 3. mís−
tě, druhé se umístily Skoronice
a na 1. místě skončil Mistřín. Do−
mácí družstvo ve starší kategorii
skončilo na pěkném 7. místě.
Všem vítězům i nevítězům pa−
tří velká gratulace a přání všeho
dobrého do budoucna. Poděko−
vání patří samozřejmě všem,
kteří se podíleli na zdárném prů−
běhu letošních soutěžních dnů.
V neposlední řadě patří dík i spon−
zorům, kteří přispěly na mlsy pro
soutěžící na oba dva dny.
Nashledanou příští rok, kdy se
na druhý červnový víkend těší

P

Čtyřicet pět poutníků
z naší farnosti je
bohatší o první
zážitky v EU

Z Ratíškovic
do Mariazell

řes osmdesát tisíc poutníků se
zúčastnilo v sobotu 22. května
2004 pouti národů v rakouském
Mariazell. Z ČR jich přijelo patnáct
tisíc a mezi nimi i pětačtyřicet ratíš−
kovických farníků. Mottem tohoto
středoevropského setkání křesťanů
osmi států bylo „Kristus naděje Ev−
ropy.“ Vyvrcholením setkání byla
v 11 hodin Eucharistická slavnost za
účasti všech poutníků většinou z no−
vých členských států EU.
K radostným zážitkům z Mariazell
patří, že pět z nás se osobně set−
kalo s biskupem Pavlem Posádem,
jehož šťastně zahlédla učitelka
Jana Dobešová. Pozdravili se sním
jménem nás všech. Povzbuzu−

jící je, že dle nich, již měl „jiskru
v oku.“
Vlajkonošem obecní modrobílé
vlajky byl nejmladší z nás, Robin
Moravčík. V nesení nápisu RATÍŠ−
KOVICE jsme se střídali. Bylo milé,
když na nás občas někdo zavolal −
zdravíme Ratíškovice, aniž bychom
se znali. Pouť byla skvěle připra−
vena. Kolem Alpy, nádherná vý−
zdoba, květiny, hudebníci ... Jenom
počasí nám nepřálo. Vytrvalý déšť
po celý den a bezmála desetikilome−
trová vzdálenost k autobusu si žá−
dala osobní oběti. Za zmínku určitě
stojí poutnice Marie Sukopová,
Terezie Burešová, Anežka Nor−
ková a Antonie Gajdíková. Všechny
strana 7

Turistika

zvládly pouť stejně dobře jako
ostatní, mladší. Při návratu k auto−
busu padla poznámka, že dlouhá
cesta v dešti byla určitě náročnější
než Pochod kolem Ratíškovic. A tato
myšlenka neměla daleko k činu.
Všichni poutníci byli pozváni ve
čtvrtek 27. května na faru. Setkání

T

slavnostně dekorování. Následovalo
besedování, zpěv mariánských a slo−
váckých písní. Přinesené zákusky
a víno přišly k duhu. Čtyřicet pět
poutníků z naší farnosti je bohatší
o první zážitky v EU. Děkujeme
všem, kteří na nás mysleli.
MB

Nejvzdálenější pochodníci
byli sourozenci Josefka,
Jáchym a Sára−Maria
z Norska

XXI. ročník pochodu
kolem Ratíškovic

rasy na kole absolvovalo 231
účastníků. 521 dospělých i men−
ších bylo na trasách pro pěší
(9 a 25 km). A když připočítáme
21 pořadatelů je 773 konečné číslo
pro účast na letošním „ratíškovském
europochodu“.
Proč europochodu? Na trase totiž
bylo Zvadlem slibované šlapadlo
na kolejích, kterým pochodníci sym−
bolicky vyjeli z Ratíškovic do Evro−
py. Pak jako důkaz šéf ratíškovských
junáků Palis každému předal milou
vlaječku EU. Díky našim sponzorům
každý účastník v cíli obdržel ke−
ramickou medaili, pamětní list,
fruko pro osvěžení a děti dostaly lí−
zátka.
Přidáváme ještě tyto zajímavosti:
Dvacet minulých ročníků bylo od−
startováno za pěkného počasí.
Nejinak tomu bylo i letošního 8. květ−
na!
Nejvzdálenější pochodníci byli
sourozenci Josefka, Jáchym a Sára−
Maria z Norska. Nestorem XXI. roč−
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zahájil náš otec Ludvík. Společnou
modlitbou jsme poděkovali Pánu
a přijali požehnání. Pak bylo účelně
využito zbylých medailí a pamět−
ních listů z letošního pochodu. Na
nich stačilo ke jménu přidat razítko
naší farnosti a k vlajce EU připsat
Mariazell 22. 5. 04. Poté byli všichni

níku byl František Antoš, který
patří k našim nejvěrnějším. Nej−
mladší byla teprve dvouměsíční Te−
rezka, kterou nebylo za vlaječkou EU
v kočárku ani vidět.

Není možné zde nevzpomenout
nedávno zemřelého Pavla Vacenov−
ského, bez kterého se žádný z minu−
lých pochodů neobešel...
MB + Marta Kordulová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

Turistická známka
v Ratíškovicích

T

Svátek

uristické známky jsou kulaté,
dřevěné plakety s vypáleným
motivem, které jsou suvenýrem
a zároveň potvrzením o dosažení tu−
risticky atraktivního místa. Jinde je
nelze koupit. Navazující číslovaná
řada známek sleduje hřebeny hor,
toky splavných řek, mapuje hrady,

Turistické známky spolu
s každoročně aktualizovanými
mapami jsou průvodcem
po krásách naší vlasti.

zámky, přírodní i technické a církevní
památky, historická města, zpřístup−
něné jeskyně, ZOO a mnoho dalších
zajímavých míst v naší republice
i na Slovensku.
Turistické známky spolu s každo−
ročně aktualizovanými mapami jsou
průvodcem po krásách naší vlasti.

V neděli 9. května 2004 přály
maminkám k jejich svátku
v areálu Baníku soubory
Osvětové besedy
Ratíškovice

Den matek

Celý tento systém je neustále rozši−
řován. S turistickými známkami se
hraje sběratelská hra. Název a po−
doba turistických známek je autor−
sky chráněna.
V letošním roce se i Obec Ratíško−
vice rozhodla na podnět některých
občanů vydat novou turistickou
známku, která bude obec propa−
govat. Prodejním místem v Ratíško−
vicích bude restaurace „SPORT“, kde
si zájemci mohou tuto známku za−
koupit za 20 Kč/ks.
Mimo turistickou známku je
možno zakoupit na prodejním místě
i mapu všech turistických známko−
vých míst. Prodej turistických zná−
mek v naší obci bude zahájen od
5. 7. 2004, tj. svátku Cyrila a Meto−
děje.
Příprava turistické známky není
jednoduchou záležitostí. Proto patří
poděkování Obecnímu úřadu Ratíš−
kovice, restauraci Sport a Františku
Vybíralovi při zajišťování prodej−
ního místa. PhDr. Radim Šťastný,
ing. Anna Hubáčková a Jaroslav
Chovanec pracovali při organizačním
zajištění této akce. I jim patří podě−
kování.
Kompletní informace o Turistic−
kých známkách můžete získat na
internetové adrese:
www.turisticke−znamky.cz.
Při sběru turistických známek
Vám přejeme mnoho šťastných kilo−
metrů a hodně zážitků.
Jiří Stokláska

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004
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Tradice

Na konci programu nastoupily
na pódium všechny sbory
a společně zazpívaly

Zpívání
pod Náklem

J

Pozvánka

ubilejní, v pořadí ji páté zpívání
pod Náklem s podtextem „Zazpí−
vali sobě ...“ připadlo na sobotu
29. května 2004. Přípravy na toto se−
tkání započal mužský pěvecký sbor
vlastně již na zabíjačce v březnu le−
tošního roku, kdy z poraženého pa−
šíka odložil maso na přípravu asi
200 porcí guláše pro pozvané hosty.
Těmi měly být mužské pěvecké
sbory z Březí, Dubňan, Josefova, Mi−
lotic, Mutěnic, Svatobořic a Vaceno−
vic, ale i domácí soubor Dolina, Robky
ze Séčky a malí zpěváčci souboru
Rosénka. Z výše jmenovaných muž−
ských sborů se omluvili chlapi z Mu−
těnic, protože hned příští den časně
ráno odjížděli do Buchlovic na kosení
zámeckých luk. Z Josefova na po−
slední chvíli přišla zpráva, že se sbor
není schopen sejít a z Březí nepřišla
ani omluva, ani chlapi. Nakonec ani
ratíškovická Dolina nevystoupila,
protože jí odřekla spoluúčinkování
cimbálová muzika Varmužů.
Tyto skutečnosti už by mohly být
dosti vážným důvodem k obavám
o zdar folklórního večera. A když

těsně před začátkem, tedy pár mi−
nut před půl sedmou večer, seděla
v hledišti necelá desítka diváků,
mohl to už být důvod k nervozitě po−
řadatelů ještě pádnější.
Náš mužský pěvecký sbor za dobu
své existence prošel nejedním úska−
lím a každý z chlapů věděl, že jedna
z ratíškovických specialit je „chodit
na jakoukoliv kulturní akci aspoň
s dvacetiminutovým zpožděním“.
Kdo takto uvažoval, nespletl se,
protože těsně před devatenáctou

hodinou už bylo diváků na dvě
stovky.
Doprovodného slova celým progra−
mem se chopila Lenka Křepelková−
−Příkaská. Úvodní zpívání patřilo
domácímu mužskému sboru, jehož
účinkování bylo proloženo působivým
zpěvem a cifrováním malých zpě−
váčků z Rosénky. A potom už se stří−
dali jeden sbor za druhým a spolu
s Robkama ze Séčky dokázaly udr−
žet diváky v pozornosti až do konce.
Na konci programu nastoupily na
pódium všechny sbory a společně
zazpívaly písničky „Vinohrady, Vino−
hrady“, „Sobotěnka ide“ a „V dobrém
sme sa sešli“ a po občerstvení již
vzpomínaným gulášem pokračovalo
nevázané veselí a zpěv všech, tedy
účinkujících spolu s přítomnými di−
váky před mnoha sklepy, až do brz−
kých ranních hodin.
Vojta Koten ml.

Zveme Vás
na výstavu

Fotografie
z cest
Cyrila Gajdíka

Kde: Městské muzeum
Strážnice
Kdy: od 6. června
do 11. července 2004
Muzeum otevřeno:
Út−Pá 8.00−11.00
a 12.00−15.30
Ne 13.00−17.00
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Zloději uší

Událost

Koncert

Hudba šla přímo od srdce a od žaludku,
neboť muzikanti zahráli bez
nároku na honorář

aneb kdo tu krade uši?

D

ne 7. 5. 2004 proběhl ve večer−
ních hodinách v místním kino−
sále koncert dvou skupin:
nejprve vystoupilo folkbeatové usku−
pení NONA z Rohatce, poté hudební
trio ostravských chacharů z Brna −
Zloději uší. NONA vedle svého vlast−
ního repertoáru upoutala pozornost
především písněmi převzatými a vý−
jimečným hlasovým fondem svých
dvou zpěvaček.
Zloději uší zaujali vším − nezařa−
ditelnou hudbou (baskytara, bicí,

trombón), vynikajícím ostravským
překladem španělských a anglických
písní o vykořisťování žen i v záhrobí
či o zneuctění Vinnetuovi Rybany
a silně procítěným − expresivním zpě−
vem, doprovázeným patřičnou mimi−
kou.
I přesto, že o konání koncertu pro−
běhlo několikeré hlášení v místním
rozhlase a pozvání bylo na plakátech
a infokanále, návštěva byla velmi
skromná. Kdyby nebylo publikum
posíleno auditoriem z Rohatce a Va−
cenovic, místních by byla hrstka. Ti,
kteří přišli, nelitovali, za 50 korun
si zakoupili celou řadu sedadel a ná−
sledně mohli vstřebávat rázné ost−
ravské melodie, jež měli možnost
zaslechnout i posluchači na daleké
ruské Sibiři či v belgických klubech.
Hudba šla přímo od srdce a od
žaludku, neboť muzikanti zahráli bez
nároku na honorář a odměnou jim
byl špek, tlačenka, slibovica a slavín−
ské víno a potlesk nepočetného,
avšak velmi uznalého publika. Jest−
liže nám po koncertu Zlodějů uší uši
zůstaly, je to dobře, protože jestliže
přijedou příště, rádi si je poslech−
neme. Ti, kteří nepřijdou, okradou
sami sebe o zajímavý hudební záži−
tek − jako by si své uši ukradli sami.
RŠ

Zpívalo se,
tančilo se
a křepčilo se

Slet
čarodějnic

V

podvečer 31. dubna bylo vel−
mi rušno na zahradě staré
mateřské školy. Konal se zde
1. slet čarodějnic a čarodějů všech
věkových skupin. Každý účast−
ník byl za svůj krásný kostým od−
měněn a mohl se zapojit do boha−
tého programu. Byla zde soutěž
o nejhezčí koště, různé závodivé
hry, žetonová směnárna, bohatá
tombola, děti si mohly s rodiči
vysadit svůj EURO stromeček,
opékaly se špekáčky, pily se eli−
xíry mládí. Za bujarého veselí při−
létly na svých košťatech i Robky
ze Séčky.
Pak nastal ten pravý rej čaro−
dějnic. Oheň plápolal, zpívalo se,
tančilo se a křepčilo se. Velký oh−
ňostroj rozzářil oblohu a malým
čarodějům a ježibabkám se vů−
bec nechtělo domů do postýlek.
Starší čarodějové a ježibaby vy−
drželi do půlnoci a společně na
košťatech přeletěli do UNIE.
Velký ohňostroj pak udělal krás−
nou tečku za touto akcí.
Kolektiv mateřské školy I dě−
kuje všem rodičům, sponzorům
a stálým příznivcům za dárky
a pomoc při zajištění této akce.
Těšíme se opět na setkání s Vámi
u nás na zahradě.

Rybáři

Dobromila Bábíčková

Rybářské
závody

M

ístní organizace MRS Ratíško−
vice v sobotu dne 16. května
uspořádala tradiční rybářské
závody na revíru M4C Hliník.
Za nevlídného počasí od brzkých
ranních hodin více jak stovka ry−
bářů předváděla své umění. Výsled−
kem bylo několik desítek pěkných
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

úlovků. Vítězi se stali pan Štica
z Hodonína s kaprem délky 63 cm
a Michal Varvažovský se 100 kusy
bílé ryby.
Po vyhlášení výsledků se rozdávala
vylosovaným šťastlivcům tradiční
bohatá tombola.
Josef Uhlík
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Výstava

U každého výrobku musí být
jasné, k čemu ho může
budoucí majitel používat

Výstava
Františka Koplíka

V

Výročí

první polovině června se usku−
tečnila zajímavá výstava pana
Františka Koplíka z Ratíškovic
v Městské knihovně Kyjov, kterou
pořádaly OO SONS Kyjov, Městská
knihovna Kyjov a Sdružení SLE−
PÍŠI Tasov. Jsem rád, že jsem byl po−
zván na vernisáž této výstavy a mohl
tak shlédnout výsledek roční práce
Františka.
František Koplík nevidí od svých
patnácti let, v současné době je stu−
dentem oboru řemesla Axmanovy
techniky modelování (ATM). Ře−
meslo se učí, protože se v budouc−
nosti chce živit prodejem modelo−
vaných hliněných nádob. Nyní je
v polovině studia řemesla ATM. Pro−
šel osnovami hmatových nádob, učí se
modelovat obličeje a před sebou má
modelování jednoduchých hlav a po−
stav. Františkovo modelování není
založeno na náhodném modelování,
ale osnovy Řemesla mají svůj sys−
tém. Všechny řemeslné výrobky mají
svoji funkci. U každého výrobku
musí být jasné, k čemu ho může bu−
doucí majitel používat.

Na výstavě bylo možné si prohléd−
nout na vlastní oči i ruce Frantovy
hmatové nádoby tak, jak je každý
student ATM postupně modeloval.
Důležité je, že při modelování nepo−
užívají žádné nástroje. Všechny vý−
robky jsou modelované rukama,

detaily jsou tak velké, aby nebyly po−
užity nástroje. František se učil mo−
delovat stejné „hmatové hady“, poté
stavět „hmatové hady“ na sebe a mo−
delovat základní hranaté nádoby.
Dále se pak učí modelovat hranaté
nádoby vysoké, široké a dlouhé
nízké truhlíky. Při měření používá
své ruce. Pak už se učí modelovat ná−
doby kulaté, oválné a nádoby s reli−
éfním dekorem.
Co se týká Axmanovy techniky
modelování je světovou novinkou
v řemeslně výtvarných činnostech
nevidících a zrakově postižených lidí.
Je určena těm, kteří nemohou vyu−
žít nabídky klasického výtvarně ře−
meslného vzdělání. Například lidem
nevidícím od narození tato technika
poprvé v historii umožňuje při práci
s hlínou naprosto samostatný, autor−
sky promyšlený, trojrozměrný vý−
tvarný projev, založený na vlastních
řemeslných dovednostech autora,
nikoliv na napodobování jiných. Již
během studia Řemesla ATM se vy−
tváří budoucí výrobní program stu−
denta. Axmanova technika modelo−
vání je naprosto odlišná od výrobků
běžných keramických dílen.
František bude končit studium
v příštím roce. Věřím, že závěrečnou
výstavu po ukončení studia připraví
v Ratíškovicích. Po domluvě s Fran−
tiškem a panem Axmanem by to
mohlo být na podzim příštího roku.
Z převzatých materiálů upravil
Josef Uhlík

18. duben
1945

V

pátek podvečer 16. dubna si zá−
stupci obecního zastupitelstva
a politických stran připomněli
59. výročí osvobození naší obce Ru−
dou armádou od fašistické okupace.
Tradičním položením kytic k pomní−
kům v obci uctili památku jak těch,
kteří při osvobození padli, tak všech
spoluobčanů, kte−
ří zahynuli ve
2. světové
válce.
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Výstava

Velikonoční
výstava

N

Poezie

a velikonoční svátky uspořádaly
Robky ze Séčky v pořadí druhou
velikonoční výstavu. Tentokrát
se výstava zaměřila na ukázky růz−
ných malých i velkých vlňáků. Je za−
jímavé, jaké rozličné modely mají
naši spoluobčané uschovány na pa−
mátku.
Taky se zde vystavovaly různé
výšivky a kraslice. Na výstavu jsme
pozvali i paní Kateřinu Gasnár−
kovou, která pro děti z mateřských
školek i ze základní školy předvedla,

jak se takové
kraslice tvoří.
Za to jí patří
velké poděko−
vání.
Letos obo−
hatily výstavu
i děti z mateřské školky II, v neděli
vystoupily dětský folklórní soubor
Rosénka a Veselá Muzika pod vede−
ním pana Josefa Nováka. Na konec vý−
stavy přišly zahrát žesťové nástroje
s vedoucím Antonínem Bábíčkem.

Jiří Hubáček −
Popis jednoho pokoje

Nová
sbírka básní

P

o sbírce Slzy za zrcadlem, která
vyšla ing. Jiřímu Hubáčkovi ml.
v roce 2003, máme možnost za−
číst se do jeho nové sbírky básní −
Popis jednoho pokoje. Přečtěte si,
co o této sbírce napsal jako úvodní
slovo odborník, literární kritik PhDr.
Mirek Kovařík:
„Cosi z nutkavé umanutosti po lid−
ském sblížení a touhy po vyslovení
stavu duše vyprahlé čekáním na se−
tkání s láskyplným blížencem vy−
tane téměř z každého textu útlé
kolekce Jiřího Hubáčka příznačně
nazvané Popis jednoho pokoje. Už
determinace čtyřmi stěnami, tedy
prostorem určitého omezení, ale
zároveň projekcí místa, v němž se
člověk může cítit šťasten, chráněn
a zaštítěn − lhostejno zda někde
v domovském městě nebo vídeňském
hotelu, vždycky však v doteku se sku−
tečností, která dramaticky plyne dy−
namizovaná prožíváním, duchovním
i smyslovým, obohacujícího vztahu.
Většina Hubáčkovy poezie míří
kamsi na pomezí či snad lépe do me−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

zičasí lidské touhy po někom, kdo by
v životě přijal roli láskyplného proti−
hráče. Hledání takové bytosti,
rozčarování z defektních situací
všech možných variant sblížení − to
je druhé téma Popisu jednoho po−
koje. Na tak nerozsáhlý soubor textů,
v nichž je váha slova vždy pečlivě
prověřena a imaginační proud nikde
neztratí své osobitě konstruované
řečiště souvislostí, to není málo a dělá
z této sbírky skutečný tvůrčí počin.
Pečlivost provedení a neokázalé na−
bídnutí i těch nejukrytějších intim−
ních záchvěvů rovněž není v dnešní
básnické produkci tak běžné. Jiří
Hubáček vstupuje do českého literár−
ního kontextu s hotovým poetickým
vybavením, což ho ovšem předur−
čuje a zavazuje z tak výrazně vyme−
zené cesty nesejít.“
Malá ukázka básní...
Cestáři otřeli zpocená čela
a zapadli do hospody
Dnes zatavili do asfaltu
poslední polní cestu

Škoda jen, že nepřálo počasí, což
mělo vliv na malou účast, ale i přesto
děkujeme všem, co pomáhali při re−
alizaci výstavy a zapůjčili vystavo−
vané předměty.
Eva Hanáková

Smuteční páska
rozkrojila pole
Na ruce naběhlá žíla
ve které zčernala krev
Až se budem nad ránem
vracet do bosa opilí
černé paty za nás ženám odpoví
Svět na hladině
Stačí jenom malý poryv větru
nebo padající list
a roztřepíš se
Nepoznáš se
A kdo tě pozná
Ani ty sám nevíš
jestli si ten dole
nebo nahoře
Popis jednoho pokoje
Postel
prázdná postel
a vedle vyšlapaný koberec
(často jsem sedával s hlavou
v dlaních)
Holé dveře zamknuté zevnitř
kladou neustálou otázku
kam?
A knihy
desítky knih ve kterých
nenajdeš odpověď
Slepá lampa
osiřelý stůl
okno na půlnoční stranu
vězení myšlenek
Pohřebiště snů
utonulých v ránu
Anna Foltýnová
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Proč
Proč je náš velkej svět na ruby,
proč lidi ukazujou jen zuby,
proč nemůžem mít
aspoň chvíli klid,
proč tě tady může každej domlátit.
Proč lidi sázej na pitomý závody
a zbohatnou jen nečekaný náhody,
proč se mám řídit
podle cizí dohody
a proč maj děti slavných výhody.
Proč máme dluhy sta miliard,
proč kdejakej mafián
okrade tě na ulici
a fízli na to čuměj polospící.
Refrén:
Nemáme nic a chtějí víc,
nic nám nedaj,
měsíčně maj sto tisíc.
Je to špatný, lidi maj hlad
nemáme prachy jen velkej hlad.
Proč sedí v senátu a nic nedělá,
přesto každej den něco podělá,
proč někdo nedělá vůbec nic,
může si dovolit cestu na měsíc.
Proč nám můžou jenom brát,
proč maj milióny chat,
baráky vily a tak dál,
pro člověka ideál.
Proč já dělám šestnáctky,
proč jsou u mě nadsázky,
proč unikám jen o vlásky,
od do bezvědomí procházky.
Ondřej Hudeček, (nar. 9. 8. 1994)

Flétnový soubor

Villanella

Jubilanti

Redakce Zvonu představuje za−
jímavou tvorbu teprve devítile−
tého Ondřeje Hudečka z Ratíš−
kovic:

Přejeme všem jubilantům hodně
tvůrčí a životní energie, jak na poli
vinařském, tak i uměleckém

Gratulujeme

V

jarních měsících dubnu a květ−
nu oslavili své životní jubileum
tři ratíškovičtí občané, kteří svůj
volný čas věnovali a stále věnují vi−
nici, vínu a hlavně lidové hudbě.
První z nich, pan Pavel Grufík,
se narodil 5. 4. 1934. Od svých
osmnácti let hrál na bicí ná−
stroje. Začínal v mladém sou−
boru pana Jana Příkaského
− Janole a s „bubnama“ to vy−
držel celých 35 let. Že mu
srdce bubeníka pořád bije
v rytmu, dokázal při rodinné
oslavě, když si s muzikantama
zahrál Bubenické tango.
Druhý jubilant, pan Franti−
šek Kotásek, bývalý baskříd−
lovák, do roku 1983 kapelník
místní dechovky a známý
skladatel tohoto žánru, se na−
rodil 28. 4. 1934. Jeho autor−
ská činnost je velmi plodná a uzná−
vaná mezi hudebníky i posluchači.
Svědčí o tom celá řada orchestrálních
skladeb, zpívaných polek a valčíků,
úprava lidových písní. Jeden příklad
za všechny − zpívaná polka Vám
přátelé obletěla celou Evropu. Navíc
− když je třeba − rád zasedne za var−
hany v místním kostele nebo dopro−
vodí sbor pro občanské záležitosti na
elektronické klávesy.
No a třetí oslavenec, pan Josef
Novák, se narodil 24. 5. 1929. Hu−
Pavel Grufík

dební řemeslo začínal s trumpetou.
V druhé polovině šedesátých letech
minulého století se stává ředitelem
Sdruženého závodního klubu v Ra−
tíškovicích a na hraní už času ne−
zbývá. Na tomto postu vydržel 25 let.
František Kotásek

Jeho zásluhou roku 1968 zaznívají
první tóny při přehlídce dechovek.
O rok později, s jeho přičiněním, se
hudebníci scházejí na prvním plese
„Muzikanti sobě“. A do třetice, od
roku 1975 v Ratíškovicích vyhrává
mládežnický dechový orchestr Ve−
selá muzika, kde opět stojí u zrodu.
Na další cestu životem přejeme
všem jubilantům hodně tvůrčí a ži−
votní energie jak na poli vinařském,
tak i uměleckém.
Antonín Bábíček
Josef Novák

duben 2004
4. 4. Milotice zámek
− začátek sezóny
18. 4. Ratíškovice kostel
− velikonoční koncert
květen
9. 5. Letní parket Baníku
Ratíškovice − Den matek
30. 5. CHDPS
červen
27. 6. Zámek Milotice
září
19. 9. Zámek Milotice − produkty
Mikroregionu Nový dvůr
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Junák

Junák
telegraficky

Akce „Železná sobota“
Děkujeme všem občanům Ratíškovic, kteří nám nachystali železný šrot,
firmě Baník s. r. o. za zapůjčení traktoru a firmě Stokláska za poskytnutí
kompletního technického zázemí.

Pozvánka

Velká jarní výprava 2004
Ve dnech 30. 4. až 2. 5. 2004 se
vydalo patnáct členů oddílů Tu−
láci a Squaw na výpravu s cílem
pokořit Lysou Horu (1323 m
n.m.), navštívit skautský památ−
ník Ivančena (kamenná mohyla),
Moravský betlém ve Štramberku
a hrad Trůba. Největší záhul byl
při zdolávání Lysé Hory, kdy na
sedmi kilometrech jsme museli
zvládnout převýšení 900 m!

Slavnost
na Nákle

Z
Tábory 2004 − Nová Ves
z 1. turnus − oddíl Trojka,
termín 4. 7.−18. 7. 2004
Schůzka s rodiči: pondělí 21. 6.
2004 od 17.00 do 18.00 hod.
u junácké klubovny
Cena: 1 800 Kč
(možno zaplatit na schůzce)
Vedoucí: Jan Švrček − Žán, Sva−
topluk Stokláska ml. − Svatik
z 2. turnus − oddíl Tuláci
a Squaw,
termín 18. 7. − 1. 8. 2004
Schůzka s rodiči: pátek 25. 6.
2004 od 19.00 hod. u junácké
klubovny
Cena: 1 800 Kč
(možno zaplatit na schůzce)
Vedoucí: Pavel Hnilica − Palis,
Jiří Stokláska − Hrach
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

veme Vás srdečně na slavnostní
odhalení a požehnání liliové−
ho kříže svatého Cyrila a Me−
toděje, patronů Evropy, na vrcholu
Náklo. Slavnost se uskuteční dne
4. července 2004 v 15.00 hodin
v předvečer svátku soluňských
bratří.
Program:
Po příchodu procesí krojovaných
poutníků a návštěvníků z blízkých
i vzdálených míst na vrchol Nákla,
kteří budou přicházet za zpěvu
písní, se v 15 00 hod. rozezní zvony
kostelů okolních obcí a měst. Po ulo−
žení pamětních kamenů u paty
kříže se odehraje alegorie příchodu
obou věrozvěstů ke králi Rostisla−
vovi. Pak bude odhalen liliový kříž
vytesaný z kmene 178 let starého
dubu, který vzklíčil v roce 1826, tedy
přesně 1000 let po narození sv. Cy−
rila. Po požehnání kříže bude pře−
čten list papeže Jana Pavla II. „Egre−
giae virtus“, kterým byli oba bratři
vyhlášeni spolupatrony celé Evropy.
Budou slavnostně požádáni o pří−

mluvu u Boha za štěstí a blaho Mo−
ravanů v EU. Poté přednesou krátké
zdravice starostové obcí a hosté.
Jejich text bude uložen spolu s dal−
šími dokumenty do schránky v pa−
mátníku. Dále bude následovat
vystoupení Moravských rytířů a dal−
ších skupin. Závěrem si všichni spo−
lečně připijeme na Zdar věcí budou−
cích a společně s mužskými sbory
zazpíváme „Živijó, živijó, živijó,
mnoga ljeta blaga ljeta mnoga ljeta
živijó....“ Poté budou následovat do−
provodné aktivity a volná zábava,
jako vystoupení krojovaných sou−
borů, ukázka železářských pecí a při−
pravovaného archeoparku, rozhledny,
rekonstrukce části lignitového dolu
a areálu cyrilometodějského dvoru
na Nákle. K této akci budou vydány
pamětní sklenice na přípitek, pohled−
nice a další suvenýry. Bude zajiš−
těno občerstvení, víno na přípitek
i další prodejní stánky.
Pořadatelé, mikroregion Nový
Dvůr a Cyrilometodějský spolek
Náklo se těší na Vaši účast.
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v obci na státních
komunikacích

P

růjezdnost vozidel v obci se
měřila v obou směrech po
dobu jedné hodiny, a to v do−
poledních i odpoledních hodinách.
Ulice Vítězná
9 měření (září 2003 − duben 2004)
průměrná průjezdnost:
osobní auta ............................ 397
nákladní auta .......................... 68
autobus ...................................... 5
cyklisti ..................................... 73
motocykl .................................... 3
Ulice Dědina (Vacenovická)
2 měření (duben − květen 2004)
průměrná průjezdnost:
osobní auta ............................ 226
nákladní auta .......................... 27
autobus ...................................... 3
cyklisti ..................................... 36
motocykl .................................... 1
Ulice Rohatecká
(při výstavbě) 11 měření
(listopad 2003 − duben 2004)
průměrná průjezdnost:
osobní auta .............................. 56
nákladní auta .......................... 17
autobus ...................................... 1
cyklisti ..................................... 18
motocykl .................................... 1
Ulice Rohatecká (po výstavbě)
2 měření (květen 2004)
průměrná průjezdnost:
osobní auta .............................. 52
nákladní auta .......................... 29
autobus ...................................... 1
cyklisti ..................................... 20
motocykl .................................... 3
Z uvedených měření plyne sku−
tečnost, že nejvíce zatížená dopra−
vou v naší obci je ulice Vítězná.
Na ulici Rohatecká po výstavbě
bylo provedeno měření teprve
dvakrát, předpokládá se ještě
navýšení průjezdnosti. Měření na
státních komunikacích prováděla
obecní policie a bude dále pokračo−
vat. V současné době probíhá jed−
nání se Správou a údržbou silnic
o zařazení rekonstrukce silnice
II. třídy v ulici Vítězná do investič−
ního plánu Jihomoravského kraje.
Josef Uhlík
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Fotbal

Doprava

Průjezdnost
vozidel

J

Pojďte i vy pomoci fotbalu
v Ratíškovicích

Zatmění, soumrak nebo
blýskání na lepší časy?

istě všichni, kdo se alespoň okra−
jově zajímáte o fotbal v naší obci,
víte, čím vším tento druh sportu
prošel.
Nebudu vypočítávat, kdy a jaká
nejvyšší soutěž v té které kategorii
a v kterém roce se hrála. Úspěchů se
dosáhlo hodně a naše vesnice se fot−
balem proslavila v celé zemi. Fotbal
se stal fenoménem naší doby, dal nám
pocit radosti, ale na druhé straně i sta−
rosti a problémy. Se skončením druhé
nejvyšší soutěže v roce 2002, ubylo
fanoušků a příznivců kopané, ubylo
nadšení pracovat ve FK (hlavně v ob−
lasti mládeže), ubylo sponzorů a mece−
nášů, kteří neváhali a ochotně fotbalu
poskytovali peněžní dary, příspěvky
na reklamu nebo propagaci.
Není se čemu divit. II. liga už je
pojmem ve fotbale velkým a zviditel−
nit svou firmu bylo velkou výzvou. Na
druhé straně nechci tvrdit, že všichni
dávali peníze do fotbalu ze zištných
důvodů, většinou to bylo proto, že
měli a mají fotbal rádi a chtěli pomoci.
Ve výše zmíněném roce, kdy a. s. FK
ukončila činnost, související s fotba−
lem, vzalo FK o. s. (rozumí se − do té
doby mládežnická kopaná) na svá
bedra i vybudování týmu mužů. Pře−
mluvit kluky, kteří hráli jako hostu−
jící v jiných klubech, někteří z nich
nehráli už fotbal vůbec, dalo hodně
práce a úsilí. Chtít po nich, aby začali
s fotbalem a nic jim nenabídnout, to
byl výsledek vhodné diplomacie.
Vzniklo mužstvo, které se hledalo a se−
hrávalo celý podzim. Jarní zlepšení
výsledků už pád z divize nezachránilo.
Odešli hostující hráči, přišli noví,
nastalo další sehrávání, situace se
zkomplikovala nemocí trenérů, vy−
hrotily se problémy provozní a do
toho všeho ještě bylo třeba shánět fi−
nanční prostředky, protože již tak „vy−
šponovaný“ rozpočet pro mládež se
natáhl o náklady nutné pro chod
týmu mužů. Ale vůle výkonného vý−
boru a některých fanoušků byla tak
silná, že se podařilo fotbal udržet
v „jakž−takž“ slušných podmínkách
a přežívat.
Přes všechny snahy se placení
dluhů prodlužovalo, problémy se shá−
něním financí (s ohledem na ekono−

mickou situaci přinejmenším v na−
šem okrese) se prohlubovaly. Úbytek
a potažmo nedostatek peněz měl vliv
na odchody trenérů, úrovně soutěží
a posléze i odchody nadějných rato−
lestí za lepší úrovní fotbalu. Radost
z vyhraných utkání kalí smutek ze
zbytečně ztracených bodů, ale ani to
hrstku nadšenců neodradí. Je třeba
si uvědomit, že všichni, co fotbalu
obětovali a obětují svůj čas, jsou také
manželé, otcové, dědové a především
pracující lidi, kteří si na živobytí vy−
dělávají stejně jako ti, co na fotbal
chodí jako diváci.
Samozřejmě dělaly a dělají se
chyby, některá rozhodnutí nebyla
úplně tak akorát, a na to se nikdy
nezapomíná. U sklenice piva se tyto
situace řeší nejlépe. To, co bylo
dobré, to je samozřejmé a to špatné?
Někdy nezůstala na provinilcích
nitka suchá. Ale takoví jsme my −
Češi. Hlavně, že „já bych to udělal
jinak“, „já mám pravdu“, „já, já, já“!
Ale „kdo nic nedělá, nic nepokazí“
nebo „po bitvě je každý generál“.
Ale dost už bylo polemiky. Situace
je taková, že od valné hromady, která
se konala 22. 4. 2004, odstoupil stá−
vající výkonný výbor FK a byl zvolen
nový. Ten má teď za úkol dovést sou−
těže všech kategorií do konce sezóny
a rozhodnout, co bude dál. Zda na−
stane to zatmění nebo se bude těšit
na to blýskání lepších časů, jak avi−
zuji již v názvu svého příspěvku?
Je to dilema, které musíme my
všichni, co nám na fotbale v Ratíš−
kovicích záleží, vyřešit. Proto vás
všechny, kterým jde o dobrou věc, vy−
zývám POMOZTE! Ať už finančně,
nebo tím, že přiložíte ruku k dílu. Vě−
nujte svůj volný čas práci s mládeží,
třeba jsou to vaše děti nebo vnuci.
Pojďte i vy pomoci fotbalu v Ratíš−
kovicích. Já si nedovedu představit,
že by naše hřiště „U Cihelny“ osi−
řela.
St. Vacenovská

P.S.: Je mi úplně jedno, jestli ně−
kdo můj článek odsoudí, já cítím, že
se něco musí udělat a věřím, že ně−
jakou spřízněnou duši moje věty
osloví.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

Volejbal

Pan starosta po krátkém
proslovu předal předsedovi
oddílu ratíškovskou
pamětní medaili

Dvakrát
z volejbalu

O

Florbal

slavy 30. výročí obnovení volej−
balu byly zahájeny v pátek
7. května slavnostním večerem
v kulturních prostorách hasičské
zbrojnice. Zde se sešla většina členů
oddílu, několik bývalých členů, před−
válečný hráč Orla pan Vojtěch Koten
st. spolu se starostou ing. Uhlíkem
a místostarostkou paní Foltýnovou.
Všichni přítomní obdrželi keramic−
kou medaili s emblémem a potiště−
nou skleničku. Pan starosta po krát−
kém proslovu předal předsedovi
oddílu ratíškovskou pamětní medaili.
Pět velkých panelů plných fotogra−
fií, pět kronik a různé trofeje se pak
staly zdrojem vzpomínek na doby
dávno minulé.
V sobotu 8. května oslavy pokra−
čovaly po celý den turnajem mužů
na kurtech Baníku. Ve vyrovnaných
bojích, hraných na 3 sety, zvítězil
Sokol Kyjov před TJ Skalica, Ba−
níkem Ratíškovice, HUP Hodonín
a Moravou Print.

Ve dnech 20. − 23. května se druž−
stva mužů a žen Baníku zúčastnila
již 20. setkání s přáteli v Kohren −

Sahlis v Německu. V nabitém pro−
gramu nechybělo tréninkové odpo−
ledne s projížďkami na bobové dráze,
celodenní 70ti kilometrový výlet na
kolech, návštěva aquaparku v Bad
Lausicku, velký táborák a hlavně
turnaj žen, v němž Baník zvítězil
a turnaj mužů, kde naši obsadili
3. místo. Společenský závěrečný ve−
čer byl uveden předáním upomínko−
vých pozorností a pozváním na se−
tkání do Ratíškovic v roce 2005.
Jiří Hubáček st.

http://www.fbkpanthers.com
Předváděná hra je velkým
příslibem do první
soutěžní sezóny

První test
se florbalistům vydařil

V

polovině května se florbalisté
FBK Panthers Ratíškovice
představili na kvalitně obsaze−
ném turnaji ve Slavkově u Brna.
Mezi 16 týmy byli jediní, kteří ne−
hrají žádnou soutěž. Ale i přes tento
nedostatek překvapili a skončili na
výborném pátém místě, což pova−
žuji za velký úspěch tohoto nově se
tvořícího mladého týmu.
V prvním zápase ve skupině jsme
prohráli s favorizovaným týmem
a pozdějším vítězem celého turnaje
Hattrickem Brno (4.liga) 0:6. S při−
bývajícími zápasy se dostavilo nejen
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2004

zlepšení hry, ale také výsledky. V dal−
ším zápase se už prosadili i naši útoč−
níci, a bez větších problémů jsme
porazili mužstvo URNA Pardubice
(5.liga) 4:2, když branky vstřelili
Šťastný 2x , Příkaský V. a Kundrata.
Poslední zápas ve skupině B byl sou−
bojem o konečné druhé místo, šťast−
nější v něm byli hráči FLK Kings
Praha (5.liga), kteří zvítězili těsně
1:2, naši branku vstřelil Příkaský M.
Do playoff jsme vstoupili zápasem
s týmem Florec Brno (6. liga) a po
brankách Maděry 2x a Šimka, po−
stoupili mezi osmičku nejlepších. Ve

čtvrtfinále se proti nám postavili
hráči z Jihlavy. Ve vyrovnaném zá−
pase (1:1, branka Šťastný) museli
rozhodovat až samostatné nájezdy,
ve kterých uspěli jihlavští 2:1 (ná−
jezd proměnil Šimek). I přes tento
neúspěch v posledním zápase je
předváděná hra na turnaji velkým
příslibem do první soutěžní sezóny.
Tým FBK: Šťastný, Kundrata, Šimek,
Racek, Gajdík, Opluštil, Příkaský V., Do−
beš, Příkaský M., Maděra, Uhlík, Šupá−
lek, Křižka, Vácha, Galuška, Falešník,
Ševčík a vedoucí mužstva Příkaský D.
Roman Šťastný, prezident klubu
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Basketbal

Basketbal
2004

S

ezónou 2003/04 vstoupil ratíš−
kovický basketbal do druhé desít−
ky let své existence. Významným
prvkem uplynulé sezóny je skuteč−
nost, že se po delší době podařilo dát
dohromady početnou přípravku dí−
vek.
Přípravka
Do přípravky dochází v průměru
dvanáct až patnáct děvčat z prvního
až čtvrtého ročníku. Musím objek−
tivně uznat, že tak kvalitní přípravku
jsme ještě neměli. Děvčata se zúčast−
nila několika přátelských turnajů
v Hovoranech a přátelská utkání se−
hrála i doma. Po počátečním ostychu
se do svých soupeřů pustila s velkou
vervou a většinu z nich porážela.
Největšího úspěchu dosáhla v Hovo−
ranech na okresním finále školních
družstvech pátých tříd. Ve finále
hrála naše přípravka jako naše B
družstvo a hovoranskou přípravku
přehrála 38:4 a 44:4. K nejvýrazněj−
ším talentům patří Jana Bukovská,
Michaela Kotásková, Daniela Bla−
hová a Lucie Letochová.
Starší MINI
Děvčata pátých a šestých tříd se
po úspěšném kvalifikačním turnaji
dostala do osmičlenné elitní skupiny
krajského přeboru. V této skupině
přehrávala pouze družstvo BŠM Kro−
Přípravka
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měříž. Vyrovnané zápasy sehrála
děvčata doma s Lanžhotem a venku
se Žďárem nad Sázavou, což stačilo
na sedmé místo v krajském pře−
boru. Kamenem úrazu byly nevyrov−
nané výkony děvčat v jednotlivých
zápasech. Po skvělých výkonech proti
špičkovým celkům přišly naprosto
odevzdané výkony například v Lanž−
hotě. Vyvrcholením laxního přístupu
bylo, když pět klíčových hráček
dalo přednost fotbalovému utkání
Sparty Praha na Synotu Uh. Hra−
diště před mistrovským utkáním
v Brně. Tato „legrace“ nás stála na
pokutách 1 220 Kč. Tuto částku jsme
uhradili z peněz, které si basketbal
vydělal pořadatelstvím burz.
Žákyně pátých tříd vyhrály
okresní finále školních družstev pá−
tých tříd v Hovoranech jak ve své
dívčí kategorii, tak i v kategorii chla−
pecké. S přehledem porazily i stejně
staré chlapce z Hodonína, kteří rov−
něž hrají krajskou basketbalovou
soutěž. K nejlepším hráčkám druž−
stva patřila Tereza Horňáková, Eva
Havránková a Eliška Valkovičová.
Žákyně šestých tříd vyhrály silně
obsazené okresní finále školních
družstev sedmých tříd. K nejlepším
hráčkám družstva patřila Šárka
Pavlíková, Marta Gasnárková, Mi−
chaela Nováková, Veronika Koude−
lová a Žaneta Mráková.

Starší žákyně
Děvčata osmých a devátých tříd
doplatila na skutečnost, že kvalifi−
kační turnaje se hrály už v polovině
září. V prvním turnaji děvčata pro−
hrála s družstvy Kyjova a Tišnova,
tedy s družstvy, které v minulé se−
zóně výrazně přehrávala. Ve druhém
turnaji v Prostějově byla zdravotně
indisponována naše klíčová hráčka
Renata Ilčíková a protože se nena−
šla žádná hráčka, která by ostatní
vyburcovala, neuspěla naše děvčata
ani v Prostějově. Tato hráčská
skepse je provázela prakticky celou
sezónu s jediným pozitivním vy−
bočením − domácí utkání s děvčaty
z Uherského Hradiště, které naše
děvčata vyhrála zdrcujícím způso−
bem 130:24 a 114:24. Vyvrcholením
letargie družstva bylo závěrečné dvoj−
utkání ve Velké Bíteši − žádná ze
soupeřek nebyla technicky lepší než
kterákoliv naše hráčka, ale naopak
všechny soupeřky byly rychlejší než
kterákoliv naše hráčka. Obě utkání
jsme prohráli. Tato hráčská letargie
se bohužel přenesla i na rodiče, kdy
za celou sezónu se našel pouze je−
diný rodič, který jedenkrát pomohl
odvést děvčata na turnaj.
Je těžko k uvěření, že ani taxa
4 Kč za ujetý kilometr nezláká ro−
diče, aby basketbalu pomohli
a jeli se podívat, jak jejich dcera
hraje.
Děvčata osmých a devátých tříd
se umístila na druhém místě v okres−
ním finále školních sportovních druž−
stev. Přehrála sice favorizovanou
školu z Kyjova, nestačila však na
obětavě hrající děvčata ze Šardic.
K nejlepším hráčkám patřila Re−
nata Ilčíková, Nikol Šimková a Ve−
ronika Blahová.

Mini
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Žákyně

Ping−pong

Starší dorostenky
Družstvo starších dorostenek mělo
pouze jeden trénink týdně oproti
dřívějším třem až čtyřem. Navíc se
postupně zužovala hráčská základna,
takže hodně dvojutkání odehrály
dorostenky v sedmi hráčkách. Přesto
skončily na velmi pěkném čtvrtém
místě za extraligovými mladšími
dorostenkami z BBK Brno a univer−
zitními celky z Olomouce a Brna.
K nejlepším hráčkám patřily sestry
Jana a Michaela Zemské, Markéta
Buřinská a Lenka Ilčíková.
Zajímavý pohled poskytlo okresní
finále středních škol, kdy ve všech
třech zúčastněných družstvech tvo−

Dorostenky

řily základ družstev hráčky z Ratíš−
kovice, všechna družstva hrála v dre−
sech s nápisem Ratíškovice na zádech
a turnaj pískal rozhodčí z Ratíškovic.
Náhodný divák se mohl domnívat, že
se jedná o přebor Ratíškovic.
Muži
Muži minulou sezónu soutěžně ne−
hráli. Scházeli se pouze ve čtvrtek ve−
čer k tradičním utkáním mladí proti
dříve narozeným. Této příležitosti vy−
užívám k výzvě bývalým hráčům, aby
mi odevzdali basketbalové dresy.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že má dlouho−
letá práce pro školu, pro basketbal

i pro obec nebyla zohledněna, ukon−
čil jsem všechny své sportovní a spo−
lečenské aktivity v Ratíškovicích.
Byl bych moc rád, kdyby na mou bas−
ketbalovou práci navázali další zá−
jemci. Jsem ochoten pomoci radou,
nejsem však ochoten mít čtyři tré−
ninky týdně a sobotu co sobotu
jezdit po turnajích. Chtěl bych po−
děkovat paní Evě Blahové, panu
Michalu Vybíralovi a panu Vladi−
míru Koudelovi za pomoc při tré−
nování ratíškovických družstev
a ochotným rodičům, kteří pomá−
hali přepravovat děvčata na tur−
naje.
Zdeněk Šebesta

Ve Strážnici se dvojici bratří
Kouřilů podařilo obhájit
titul ve čtyřhře

Stolnětenisové účtování
sezóny 2003−2004

D

alší čtvrtstoletí existence začal
oddíl snahou dobýt zpět ztra−
cené pozice co se „A“ i „B“ týmu
týká. Áčko po odchodu Petra Hrd−
ličky zpět do ČSAD Hodonín doplnil
z béčka polepšený Petr Kouřil,
který se tak po letech vrátil do prv−
ního týmu. Po dvouleté pauze se
k pinecu vrátil Jirka Kuchařič, jenž
posílil béčko i céčko, a také Jirka
Dobiáš, který se zařadil do déčka.
Sezóna „A“ teamu začala účastí
v Českém poháru. Po snadné výhře
9:1 na Oltecu Brno B nás los poslal
do Hodonína, kde jsme prohráli
s ČSAD 3:7, když oba mančafty
hrály v neúplných sestavách. Hned
2. kolo mistráků podlomilo naše am−
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bice divizi vyhrát, jelikož jsme pro−
hráli v Hlubočanech 7:11.
Další ztrátou byla prohra 8:10 na
Slovanu, který nám neumožnil pře−
dehrání, takže jsme hráli bez Pavla
Nikla. Pak nás čekal sok nejsilnější.
Družstvo Mikulčic v sestavě Jáno−
šík, Kubina, Kolařík a Bílek. I přes
to, že Vít Kouřil zázračně otočil zá−
pas s Jánošíkem (prohrával 2:10
v pátém!), jsme nakonec prohráli
7:11 a s bilancí 8 výher a 3 proher
jsme byli druzí za Mikulčicama, které
neztratili ani bod. V odvetě jsme je
sice porazili, ale to už jsme po pro−
hrách v Brně měli ztrátu 10 bodů...
Udrželi jsme alespoň 2. místo
a rozloučili se s Pavlem Niklem,

který po 13 sezónách odchází zpět
do mateřského oddílu Sokol Vracov.
Bilance 15 výher, 1 remiza a 6 pro−
her. Úspěšnost: Přemysl a Vít Kou−
řilovi 80%, Pavel Nikl 56%, Petr
Kouřil 23% a Milan Hrbáček 11%.
Počtvrté za sebou sa béčko pokú−
šalo vrátit do krajských soutěží, ale
opět se to nepovedlo. V základní části
jsme 7x vyhráli, 1x remizovali a 3x
prohráli, takže sa postupovalo do
nadstavbové části z 2. místa. To jsme
si za suverénníma Dubňanama B
udrželi, ačkoliv už nehrál Tonda
Rančík, jenž si poranil koleno. V nad−
stavbě jsme zaznamenali 5 výher
a 2 prohry. V semifinále jsme se na
dva vítězné zápasy střetli se zkuše−
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ným celkem z Vnorov, kde
hrají tzv. materiáloví hráči.
V domácím zápase jsme
se ještě poměrně drželi, ale
prohře 7:10 jsme zabránit
nedokázali, v odvetě jsme
ale byli bez šancí a prohra
3:10 ukončila sezónu. Bohu−
žel ztráta nejlepšího hráče
se ukázala jako rozhodující,
ačkoliv starší žák Kamil
Grufík se snažil, tak na Vno−
rovy to nestačilo. Ty ve fi−
nále podlehly Dubňanom B,
které postoupily z kvalifi−
kace do KP II. Úspěšnost
hráčů: Antonín Rančík 89%,
Milan Hrbáček 78%, Sláva
Macek 73%, Jiří Kuchařič
53%, Kamil Grufík a Petr
Kordula 42%, Pavel Kouřil
25%.
Céčkaři měli před sebou
jasný cíl − postup do okresní ligy.
Jednak se trio Petr a Jiří Kordulové
a Zdeněk Sasinek herně zlepšilo
a jednak byl tým posílen Jiřím Ku−
chařičem a Kamilem Grufíkem. Tým
nezklamal − suverénně soutěž vy−
hrál, když stoprocentní bilanci v roz−
šířeném dvanáctičlenném poli poka−
zila prohra s Dubňanama C. Přesto
je bilance 21 výher a jediné prohry
výjimečná! Takže máme po čtyřech
letech opět C team v nejvyšší okresní
soutěži. O postup se přičinili Kamil
Grufík 93%, Jiří Kuchařič 92%, Petr
Kordula 80%, Zdeněk Sasinek 72%,
Jiří Kordula 70% a František Bábí−
ček 25%.
Jako již tradičně měl „D“ tým za
úkol záchranu v okresním přeboru,
což se při oslabení jevilo zpočátku
nereálně. V polovině soutěže měl
na svém kontě 2 výhry a 9 porážek.
V odvetách se nám ale podařilo vy−
lepšit bilanci 4 vítězstvími a 1 remí−
zou, takže nakonec se déčko vyšpl−
halo na pěkné 9. místo, na čemž měli
zásluhu tito plajeři: Petr Toman 62%,
Lukáš Skočík 58%, Jiří Dobiáš 42%,
Lukáš Kyselka 15% a Lukáš Bábík
8%.
V okresní soutěži nás reprezento−
valo „E“ družstvo, složené většinou
z žáků. Zaznamenali 3 výhry a skon−
čili na předposledním místě, což je
po loňském posledním zlepšení.
Nejlepšími hráči byli Michal Novák
a Lukáš Bábík. Dále nastupovali Jiří
Kovář, Pavel Slezar, Martin Kudr,
Renata Novotná, Jakub Příkaský
a Kristýna Hrbáčková.
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Ženské družstvo pokračovalo ve
zlepšených výkonech a obsadilo
v divizi 10. místo, když nás od 8. po−
zice dělily 2 body. Celkem se druž−
stvu podařilo 3x vyhrát a 2x remizo−
vat při 15 prohrách. Oporou byla
opět Markéta Hurtíková 71 %, k ní
se přidaly Elen Vinklerová 21%, Re−
nata Novotná 13% a Romana Toma−
nová 6%. Tento mladý tým má před
sebou slibnou perspektivu.
Na okresních přeborech dospělých
ve Strážnici se dvojici bratří Kou−
řilů podařilo obhájit titul ve čtyřhře,
ale na ten nejvíce ceněný − ve dvou−
hře − jsme opět nedosáhli. Vít Kouřil
skončil na 3. místě a Přemyslovi se
ani napotřetí nepodařilo ve finále
uspět, když podlehl Novákovi z Dub−
ňan. Bratrům Kouřilům se podařilo
přivézt čtyřhrový bronz z krajských
přeborů, další bronz přidala v mixu
dvojice Vít Kouřil − Markéta Hurtí−
ková, která skončila ve dvouhře na
5.−8. místě. Vít si také ve dvouhře
vybojoval postup na mistrovství re−
publiky v Havířově, což se podařilo
teprve podruhé v historii. Tam stejně
jako loni 1x vyhrál, ale na postup ze
skupiny to nestačilo.
Radost můžeme mít z výkonů mlá−
dežníků. Kamil Grufík získal na
krajských přeborech starších žáků
bronzovou medaili ve dvouhře a no−
minoval se na přebory republiky do
Hustopečí. Spolu s Lukášem Skočí−
kem a Lukášem Bábíkem si druhým
místem na okresních přeborech star−
šího žactva družstev vybojovali účast
na krajských přeborech, kde brali

bronzové medaile. A do třetice Ka−
mil Grufík, tentokrát ve dvojici
s Markétou Hurtíkovou získali
v mixu bronz na okresních přeborech
dorostu. Celkově obsadili naši mlá−
dežníci v krajské bodovací soutěži
mezi 33 oddíly 6. místo, což je výsle−
dek dobré práce našeho trenéra mlá−
deže Zdeňka Kratochvíly. Ten byl
také hlavním organizátorem čtyř
mládežnických turnajů, které oddíl
v tělocvičně ZŠ v průběhu sezóny
uspořádal.
K plné spokojenosti všech zúčast−
něných u nás proběhly dva okresní
bodovací turnaje, jedny okresní pře−
bory a jeden krajský bodovací tur−
naj. Tradiční oddílový Vánoční tur−
naj o putovní hornický kahan se stal
kořistí Přemysla Kouřila, který ve fi−
nále zdolal Pavla Nikla. Na 3. místě
skončili Vít Kouřil a Petr Kouřil.
Jelikož je třeba myslet i na bu−
doucnost, oddíl přijímá do svých řad
další zájemce. Můžete přijít do tělo−
cvičny ZŠ v době pravidelných tré−
ninků, a to v pondělí od 14−16 hod.,
ve středu od 18−20 hod. a v pátek od
15.30−19.00 hodin.
Závěrem je třeba poděkovat spon−
zorům, kteří umožňují sportovní vy−
žití dvaatřiceti členům našeho oddílu.
Jsou to Obec Ratíškovice, firma Tente
Ratíškovice a Pekařství Nikl z Vra−
cova. Rovněž doufáme, že zůstane za−
chována dobrá spolupráce s výkon−
ným výborem SK Baník a vedením
základní školy, abychom mohli náš
oblíbený sport provozovat i nadále.
Přemek Kouřil
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L

etošní vzdělávací rok v našem
Fit Studiu, které jsme založily
v roce 1989 a tudíž již 15 let cvi−
číme pro sebe i veřejnost, jsme za−
hájily přednáškou Martiny Konečné
o léčení duší. Byla to velmi hod−
notná terapie, ke které se určitě
ještě vrátíme. Následovala racionální
strava s ukázkou několika pomazá−
nek. Hodnotnou přednáškou nás nad−
chl pan Leoš Tomančák, který má
svoji práci jako koníčka. Pani Liba
Foltýnová nám svou přednáškou
o aromaterapii provoněla místnost
a přednesla spoustu nového o tomto
druhu léčení. Již teď se těšíme na
další přednášky, které budou pokra−
čovat na podzim. Tady mne oslovilo
jedno rčení od Georga Gordona By−
rona (1788−1824): „Jak málo víme
o tom, čím jsme!“
Jaro a léto 2004
ve Fit Studiu
Po: Aerobik − choreografie
18.00−19.00 hod. − tělocvična
19.00−20.00 hod.
(červenec a srpen)
Út: Jóga − asány, pranajáma,
19.00−20.30 hod. − tělocvična
meditace (květen − říjen)
St: Tchči−kung
20.00−21.30 hod. − tělocvična
Čt: Stepaerobik
19.00−20.00 hod. − tělocvična
Oddíl sportovní gymnastiky:
červenec − volno,
individuální tréninky na Soboňkách
srpen − Po a Čt 17.00−19.00 hod. −
tělocvična
Cvičitelky:
Anna Gajdíková, Marcela Kolajová,
Jitka Pribišová, Ludmila Kouřilová
Oddíl sportovní gymnastiky
− aktuality
Závody v gymnastickém čtyřboji
a józe již máme za sebou a zbývají
nám ještě závody v aerobiku a ve
volných sestavách na akrobacii. Na
stupních vítězů se vystřídaly: He−
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lena Procházková, Michaela Kotás−
ková, Lenka Pechová, Marika Gru−
fíková, Veronika Jošková, Jana
Bukovská, Barbora Maňásková, Ka−
rolína Joklová a Kateřina Macková.
Děkujeme Jednotě Orel, v zastou−
pení panem Janem Příkaským, že
nás pozval na jejich slet do Milotic.
Gymnastky z Ratíškovic měly
úspěch. Jejich akrobatické cvičení
zaujalo zaplněné přírodní jeviště pod
Šidlenama. Především bych chtěla

vyzvednout výkon a ochotu sester
Ingrid a Žanety Schmiedových.
„Gymnastickými výkony jsou pro ty
mladší povzbuzením a příkladem“,
řekl jeden z vděčných diváků a obdi−
vovatelů.
Velmi se líbila dynamická sestava
Heleny Procházkové z Milotic. Na
skladbu Pátá z muzikálu Rebelové za−
cvičily Michaela Kotásková a Lenka
Pechová. Obě podaly hodnotný vý−
kon. Marika Grufíková a Veronika
Jošková z Vacenovic netrénují dlou−
hou dobu, ale do cvičení mají chuť
a svým výkonem potěšily i diváky.
Taky Barbora Maňásková a Katka
Macková svoji premiéru před publi−
kem zvládly na jedničku.
Gymnastika je sport náročný, vlo−
žit do něj musí každý cvičenec vytr−
valost, trpělivost, odvahu a spousty
času. Kdo vydrží, bývá odmněněn na
celý život.
Ludmila Kouřilová

Pozvánka

FIT Studio

Střípky
FIT Studia

Gymnastika je sport
náročný, vložit
do něj musí každý
cvičenec vytrvalost,
trpělivost, odvahu
a spousty času

Obecní úřad Ratíškovice
ve spolupráci s Osvětovou besedou Ratíškovice
a firmou Primarc, s. r. o., Ratíškovice
Vás srdečně zvou na

36. festival slováckých
dechových hudeb
neděle 11. července 2004,
areál SK Baník Ratíškovice
Od 10 hodin − dopolední program
Veselá muzika Ratíškovice, Morava Hulín, Mladá muzika
Šardice, hosté z Belgie, Textilanka Trenčín − Slovensko
Chisetaler Blaskapelle − Švýcarsko
Od 14 hodin − odpolední program
Straňanka, Žadovjáci, Valaška, Stříbrňanka,
Mistříňanka, Dolanka
Program uvádí: dopoledne − Antonín Pavluš
odpoledne − Růženka Dobešová, Karel Kopřiva

Informace na tel. 518 367 236

Největší festival dechových hudeb
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Obecní
knihovna

Změna půjčovní doby během prázdnin
(od 8. července do 27. srpna):
Čtvrtek
9.00−11.00 hod.
15.00−18.00 hod.
Pátek
15.00−18.00 hod.
Během půjčovní doby bude k dispozici internet.
Nové knihy
Naučná pro dospělé
Albright, Madeleine
Formáčková, Marie
Růžičková, Helena
Růžičková, Helena
Kludská, Dagmar
Frej, David
Francková, Zuzana
Žák, Jiří
Vollmer, Helga
Ullrich, Martin

Madeleine
Rodinná encyklopedie
Heleny Růžičkové
Deník mezi životem a smrtí I. − III.
Moderní snář Heleny Růžičkové
Štěstí přeje připraveným
Kuchařka pro zamilované
Kuchařka dobré kamarádky
Co ještě Paříž neřekla
Arterioskleróza
Fretka

Beletrie pro dospělé
Abrahamová, Jana
Allene, Isabel
Brabcová, Eva
Braun, Lilian
Cartland, Barb
Coulter, Cathe
Cartland, Barb
DeClair, Carol
Denver, Henry
Doherty, Paul
Francková Zuzana
Francková Zuzana
Frýbová, Zdena
Fuchssová, Irena
Hassel, Sven
Hill, Susan
Hunter, Jillia
Chalupová, Lenka
Kubátová, Táňa
Kubátová, Táňa
Lind, Hera
McDermid, Val
McDougal, Bon
Newman, Sharan
Nothomb, Amélie
Quick, Amanda
Reálky, Matthe
Roberts, Nora
Small, Bertric
Stínil, Luděk
Steell, Daniell
Turow, Sčoty
Váňová, Magda

Ratíškovický Zvon

Do třetice všeho zlého
Sépiový portrét
Už se o mě neboj
Kočka, která si hrála na pošťáka
Podivné varování
Nefritová hvězda
Podivné varování
Tajemství ženy Štíra
Domov pro Kathy
Domina
Právo na štěstí
Evropa samá legrace
Dvě dámy v tísni
Když je žena v lázních
Gestapo
Zamžené zrcadlo
Ostrov Abandon
Neříkej mi vůbec nic
Dlouhán odnaproti
Na druhý pokus
Supercena
Vzdálená ozvěna
Něco není v pořádku
Prokletý rod
Můj soukromý nepřítel
Květ lásky
Základna 7
Poslední přípitek
Ty jediný
Ztracená láska
Přístav bezpečí
Pochybení
Zapomeň na minulost

Vybíjená
Egypťan Sinuhet

Naučná pro mládež
Černík, Michal
Wellford, Lin

Běžte do Prčic anebo jinam
Malování na kameny

Beletrie pro mládež
Bobková, Martina
Brandejsová, Irena
Brandejsová, Irena
Brezina, Thomas
Brezina, Thomas
Dolanová, Alex
Fojtová, Věra
Francková, Zuzana
Kopietz, Gerit
Kratochvílová, Jana
Molloy, Michael
Rudolf, Stanislav
Rudolf, Stanislav
Řeháčková, Věra
Smetanová, Jana
Stínil, Luděk
Svobodová, Vlasta
Szabó, Judith
Wilson, Jacque

Kultura

Literatura

Viewegh, Michal
Waltari, Mika

Divokraj
Jako Romeo a Julie
Nejsem žádná Popelka
Bráchové a jiné katastrofy
Ségry na zabití
Bum, Bam a Bim
Tanec v kopřivách
Právo na lásku
Černý rytíř
Prohraná sázka
Čarodění
Krásky a jejich supersásky
Postýlka pro dva
Trojka správných kamarádů
Kámošky
Nevinné intriky
Parta z barevného sídliště
Kočku hlaďte proti srsti
Dítě do kufru

Kulturní léto
v Ratíškovicích

20. 6. 2004 Dětský karneval
− organizuje Osvětová beseda
26. 6. 2004 Zábava − zajišťuje Hasičský sbor
2. 7. 2004 Diskotéka
− Slovácký krúžek Osvětové besedy
3. 7. 2004 Výstava − Anna Prčíková
a žáci výtvarného kroužku při ZŠ
4. 7. 2004 Stavění kříže na Nákle
− Cyrilometodějský spolek Náklo
5. 7. 2004 Národopisné odpoledne
− Soubory Osvětové besedy
11. 7.2004 36. Festival dechovek
− Obecní úřad,Osvětová beseda
a firma Primarc
14. 8.2004 Myslivecká noc − Myslivecké sdružení
29. 8.2004 Koncert Františka Nedvěda
− Osvětová beseda
19. 9. 2004 II. trh místních produktů
− Mikroregion Nový dvůr
8.−10. 10. 2004 HODY − Osvětová beseda
Program kulturního léta je možné ještě doplnit.
Případní zájemci ohlaste se u Jaroslavy Kundratové,
ředitelky Osvětové besedy.
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