Zvon
Ratíškovický

Výsledky voleb do EP
(strana 4)

Mgr. Jiří Růžička
(strana 7)

Úvodem

Z obsahu

Obecní noviny z ročník 15 z číslo 3 z 2009 z cena 20 Kč

Japonské

čtvrtfinále

Ratíškovský Slavín
(strana 8)

Vzpomínka na St. Pěnčíka
(strana 10)

Fotovzpomínky na akce
(strana 13)

Hasiči soutěžili a vyhráli
(strana 15)

Pasování předškoláků
(strana 22)

Účinky břišního tance
(strany 23)

Otevření junácké klubovny
(strana 25)

Florbalisté do 3. ligy
(strana 27)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

V

příjemném prostředí Kordulo−
vic terasy u Jezérka sa sešli zá−
stupci ratíškovsko−vracovského
pingpongového fanc1ubu, aby si ne−
chali od Ivety Vacenovské povyklá−
dat, jaké že to v tem dalekém Japon−
sku bylo. Ale nejenom o tom šla řeč,
vzpomínalo se i na Ivetiny začátky
a mluvilo se i o věcech nepingpongo−
vých. Iveta došla aj s tatínkem Pav−
lem. Nejdřív však došlo na blaho−

přání − naša třiadvacetiletá ratíško−
vická rodačka totiž v japonské Joko−
hamě dosáhla svého největšího úspě−
chu v kariéře, když se ve dvouhře
probojovala mezi osm nejlepších stol−
ních tenistek na světě a navíc byla
nejlepší Evropankou. To se napo−
sledy podařilo Marii Hrachové před
22 lety. Dostala za to od nás stylový
dort ve tvaru pingpongové rakety aj
s míčkem.
Pokračování na straně 14
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Rada obce...
Rada obce č. 76 ze dne 14. 4. 2009
Rada obce
z se seznámila s žádostí občana obce
o přemístění sloupu veřejného
osvětlení z místa před vjezdem
k rodinnému domu. Žádosti se vy−
hovuje.
z se zabývala programem příštího
zasedání zastupitelstva obce,
z souhlasí se zněním Dodatku č. 1
nájemní smlouvy uzavřené mezi
Obcí Ratíškovice a firmou Zera,
a.s., ve věci snížení výše nájem−
ného z důvodu zmenšení pronají−
mané výměry pozemku,
z souhlasí se zněním Směrnice
č. 2/2009 upravující využití Fondu
rezerv a rozvoje obce Ratíškovice
− finanční prostředky fondu lze vy−
užít i na neinvestiční potřeby obce,
a to v případě nedostatku finan−
čních zdrojů v rozpočtu obce.
Směrnice bude předložena k pro−
jednání zastupitelstvu obce.
z projednala dlouhotrvající problém
zatékání do střešních konstrukcí
obecního úřadu a Restaurace Sport,
z v souvislosti s Nařízením vlády
č. 79/2009 Sb. provedla změnu pla−
tových tarifů u pracovníků pra−
covní čety a uklizečky,
z odročila rozhodnutí ve věci žá−
dosti firmy ZTC Energy o proná−
jem střech na objektech sportov−
ního areálu se záměrem instalace
fotovoltaických panelů,
z se seznámila s žádostí o navýšení
veřejné finanční podpory na rok
2009 FK Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 77 ze dne 28. 4. 2009
Rada obce
z projednala a souhlasí s částečnou
kolaudací stavby „Fotovoltaické
elektrárny Ratíškovice 2,00 MW“,
z doplnila ceník za pronájem strojů
ve vlastnictví obce Ratíškovice,
z rozhodla o prominutí platby za pro−
nájem hasičské zbrojnice Svazu
zdravotně postižených občanů,
z souhlasí s kulturním patronátem
nad akcí Košt vín 8. 5. 2009 – Brno
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Vinohrady. Kulturní akce se zú−
častní Ratiškovská Dolina a Robky
ze Séčky,
starosta informoval o výši spo−
třeby elektrické energie v budo−
vách obce a na veřejné osvětlení,
projednala jednotlivé položky Roz−
počtu obce č. 1. Při budování ka−
nalizace v ul. Řádky, kde je inves−
torem VaK Hodonín, je nutno
dobudovat dešťové vpusti a část
kanalizační odbočky – předpoklá−
dané náklady jsou 250 000 Kč.
O tuto částku bude krácena po−
ložka budování chodníků na hřbi−
tově. Dále se seznámila s vyúčto−
váním rozpočtového provizoria
obce na 1.−3. měsíc roku 2009.
Změna rozpočtu a provizorium
budou projednány na Zastupitel−
stvu obce Ratíškovice.
se seznámila s žádostí Římskoka−
tolické farnosti Ratíškovice uspo−
řádat v neděli 14. 6. 2009 průvod
Božího těla a sloužit mši svatou
v prostoru před obecní radnicí,
se seznámila s cenovou nabídkou
firmy TOMGAS, spol. s r. o. na
regulaci kotelny, případně vý−
měnu kotlů v budově radnice,
rozhodla pokračovat v etapovité
rekonstrukci místního rozhlasu
prostřednictvím rozvodů TKR. Re−
konstruováno bude 10 míst.
souhlasí s umístěním reklamy šla−
padla a Muzea ve vagonu v propa−
gačním materiálu Vinařská mapa
Kyjovska,
starosta informoval o podání žá−
dosti o dotaci (50%) na zhotovení
změny č. 2 územního plánu, kte−
rou zpracoval ing. Stránský,
starosta informoval o stížnosti
občanů z ulice Cihlářská na nad−
měrnou prašnost a rychlost projíž−
dějících vozidel. Na příkaz starosty
bylo provedeno postříkání cesty.

Rada obce č. 78 ze dne 12. 5. 2009
Rada obce
z vyhověla žádosti o přidělení fi−
nančního příspěvku ZO zdra−
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votně postižených občanů ze
Strážnice,
se zabývala úhradou neinvestič−
ních nákladů ZŠ obce Radějov,
se seznámila s posouzením stavu
kotelny v budově obecní knihov−
ny, které provedla firma TOM−
GAS, s. r. o. Ratíškovice,
rozhodla o ukončení smlouvy se
společností SANERGIE, a. s.,
a o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností
IMMORENT ČR s. r. o., Praha,
která poskytuje firmě SANER−
GIE, a. s., leasing,
se seznámila a souhlasí s interní
rozpočtovou změnou č. 1/2009 ZŠ
a MŠ Ratíškovice,
se seznámila s Výroční zprávou
o hospodaření společnosti Baník
Ratíškovice s. r. o. za rok 2008,
rozhodla o poskytnutí 50% slevy
při návštěvě Muzea ve vagonu
a projížďce na šlapadlech drži−
telům Rodinných pasů ve dnech
1.−2. 8. a 29.−30. 8. 2009,
provedla pohovor s paní Blankou
Pokornou, která se jako jediná
přihlásila na pozici ředitelky
Osvětové besedy Ratíškovice,
a rozhodla o uzavření pracovní
smlouvy na dobu určitou,
projednala podmínky pojištění za
odpovědnost při výkonu veřejné
služby,
rozhodla o rekonstrukci povrchu
vstupu do budovy obecního úřadu.

Rada obce č. 79 ze dne 2. 6. 2009
Rada obce
z rozhodla vyhovět žádosti Sboru
dobrovolných hasičů Ratíškovice
o navýšení dotace na finanční za−
jištění oslav 120. výročí založení
sboru v obci,
z vzala na vědomí oznámení JMK,
odbor kultury, o přidělení dotace na
projekt „Stavební úpravy obecní
knihovny Ratíškovice a vybudo−
vání bezbariérového přístupu“,
a to ve výši 120 000 Kč,
z projednala žádosti o přidělení ur−
nového hrobu a rozhodla o vybu−
dování dalších urnových hrobů,
z rozhodla o aktualizaci dat kata−
stru nemovitostí a systému MY−
SYS, a to firmou GEODIS, spol.
s r. o., Brno,
z projednala dvě cenové nabídky na
dodávku a montáž nového chladí−
cího zařízení do smuteční síně
v Ratíškovicích,
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z vzala na vědomí Rozhodnutí ře−
ditele Státního fondu rozvoje byd−
lení o naplnění podmínek smlouvy
o poskytnutí dotace na výstavbu
nájemních bytů pro příjmově vy−
mezené osoby – dotace ve výši
7 700 000 Kč byla využita na pře−
stavbu bývalé jídelny ZŠ na 14 bytů,
z projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
z byla seznámena se změnou pro−
gramu ovládajícího kabelovou te−
levizi; stávající program SCALA
bude vyměněn za program PO−
WER POINT, který je již pořízen,
z starosta informoval o průběhu
Sněmu měst a obcí ČR, který pro−
běhl 28.−29. 5. 2009 v Karlových
Varech,
z starosta informoval o semináři
členů zastupitelstev obcí Mikrore−
gionu Nový Dvůr, který se usku−
teční v Restauraci Sport v Ratíš−
kovicích,
z vzala na vědomí ukončení spolu−
práce obce s předsedou komise pro
projednávání přestupků Bc. Hav−
líkem,
z projednala rozpracovanost jednot−
livých projektů a žádostí o dotace:
a) Projekt výstavby Aktivního centra
(kulturního domu) bude zpraco−
ván a podán do 3. kola ROP,
b) budou zpracovány tepelné audity
budov ve vlastnictví obce (obecní
úřad, hasičská zbrojnice, tělo−
cvična ZŠ, krytý bazén). Následně
budou zpracovány projekty zatep−
lení a žádosti o dotaci na tyto akce
z operačního programu životního
prostředí.
c) JMK Brno přiznal dotaci na vý−
měnu oken v 2. NP hasičské zbroj−
nice, kde se nacházejí klubovní
místnosti, a to ve výši 64 000 Kč
(60% dotace). Obec je povinna v pří−
padě přijetí dotace doložit zbylých
40% finančních prostředků.
d) Projekt „Stavební úpravy obecní
knihovny Ratíškovice a vybudo−
vání bezbariérového přístupu“, je
spolufinancován JMK Brno, a to
ve výši 120 000 Kč (50% dotace)
a obcí – minimální spoluúčast je
50 % − tj. 120 000 Kč. Práce budou
zahájeny v měsíci červenci 2009.
e) Projekt „Dovybavení sběrného
dvora Ratíškovice“ zahrnující vy−
budování zpevněné plochy před
skladem elektrozařízení (TV, PC,
monitory) a elektronické zabezpe−
čení tohoto skladu bude spolufi−
nancováno smluvním partnerem
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odebírající výše uvedené elektro−
zařízení − firma ASEKOL, a to
dotací ve výši 70 000 Kč a obcí
30 000 Kč. Projekt bude realizo−
ván v měsíci květnu a červnu 2009.
f) Projekt výsadby alejí v extravi−
lánu obce u komunikací na Roha−
tec a Dubňany bude financován
Mikroregionem Hodonínsko. Re−
alizaci je nutno předfinancovat za
pomocí půjčky.
g) Projekt výstavby dětského hřiště
v areálu školy bude realizován
v měsíci červnu 2009. Finanční
dotace z JMK ve výši 100 000 Kč

byla přiznána již na podzim roku
2008.
h) dokončení rekonstrukce Restau−
race Sport (instalace vzduchotech−
niky a úprava interiéru) proběhne
v období letních prázdnin 2009,
i) další etapa výstavby chodníků na
hřbitově bude zahájena v období
letních prázdnin 2009,
j) bude přepracován projekt obnovy
vodní nádrže Hliníček (Za Mlý−
nem) a projekt s žádostí o dotaci
budou předloženy do operačního
programu životního prostředí.
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 18
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 06. 05. 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. celoroční hospodaření a závě−
rečný účet obce Ratíškovice za rok
2008, a to včetně hospodaření pří−
spěvkových organizací zřizovaných
obcí a organizací s majetkovou
účastí obce; dále přezkoumání
hospodaření obce Ratíškovice se
závěrem – bez nedostatků
Pohledávka firmy Ecomosys bude
odepsána z účetních výkazů obce
a vedena v podrozvahové evidenci
1.2. změnu rozpočtu č. 1/2009, pří−
jmy zvýšeny o 693 500 Kč, výdaje
zvýšeny o 685 500 Kč, financo−
vání příjmů sníženo o 8 000 Kč.
Celkové příjmy po změně:
40 783 700 Kč + financování
6 193 700 Kč = 46 977 400 Kč
Celkové výdaje po změně:
44 065 400 Kč + financování
2 912 000 Kč = 46 977 400 Kč
1.3. přijetí dotace z rozpočtu JMK
pro Osvětovou besedu Ratíško−
vice na projekt:
41. mezinárodní festival slovác−
kých dechových hudeb ve výši
20 000 Kč za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z roz−
počtu JMK
1.4. skutečné čerpání rozpočtového
provizoria za měsíc leden až bře−
zen 2009; výše příjmů a výdajů

schváleného rozpočtového provizo−
ria nebyla překročena
1.5. zvýhodněné úročení finančních
prostředků ze základního běž−
ného účtu na vkladovém účtu
České spořitelny, a. s. Břeclav
1.6. směrnici č. 2/2009 – Statut
fondu rezerv a rozvoje obce Ratíš−
kovice
1.7. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem:
KN p.č. 2432/116 31 m2 2 127 Kč
KN p.č. 2306/19 50 m2 3 430 Kč
Prodávající: Hanzlíková Jitka,
Březová, Zvolská 727, Praha−
Západ (spoluvlastník)
1.8. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem:
KN p.č. 2432/116 31 m2 2 127 Kč
KN p. č. 23,6/19 50 m2 3 430 Kč
Prodávající: Weishauptová
Jaroslava, Vršovická 95,
Praha 10 (spoluvlastník)
1.9. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem:
KN p.č. 2432/116 31 m2 2 127 Kč
KN p.č. 2306/19 50 m2 3 430 Kč
Prodávající: Karpovová Marta,
Pražského povstání 1811, Bene−
šov u Prahy (spoluvlastník)
1.10. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem:
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KN p.č. 2432/110 21 m2 1 440 Kč
KN p.č. 2306/13 45 m2 3 087 Kč
Prodávající:Svorová Jana,
Slunečná 3641/19, Hodonín
(spoluvlastník)
1.11. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem:
KN p.č. 2432/110 21 m2 1 440 Kč
KN p.č. 2306/13 45 m2 3 087 Kč
Prodávající: Mochnáčová Jitka,
Slunečná 3704/5, Hodonín
(spoluvlastník)
1.12. prodej obecního pozemku
v ulici Vítězná, k.ú. Ratíškovice

mezi domy číslo popisné 885 a 835
− část KN p. č. 1474/1 o výměře
10 m2 (upřesní GP) – za účelem
rozšíření vjezdu u rodinného
domku, cena 200 Kč/m2
Kupující: Josef Ingr,
Vítězná 885, Ratíškovice
1.13. Havarijní plán obce Ratíškovice
1.14. Změnu č. 3 územního plánu
Ratíškovice:
− rozšíření plochy výrobních a skla−
dovacích prostorů W v bývalém
areálu cihelny (po stávající oplo−
cení se sportovním areálem Ba−
ník)

− změna kategorie pozemní komu−
nikace z účelové komunikace na
místní komunikaci v lokalitě
Vlasta
2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 4. 3. 2008)
2.2. informace o současném prů−
běhu výstavby fotovoltaické elek−
trárny a o jednání s leasingovou
společností IMMORENT ČR
s. r. o., Praha.
RŠ

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
5. a 6. června 2009 v Ratíškovicích
Volební
okrsek č. 1

Volební
okrsek č. 2

Volební
okrsek č. 3

Celkem

56
64
36
64

58
58
61
84

40
80
32
48

154
202
129
196

1115
268
24,04

1092
292
26,74

1195
259
21,67

3402
819
24,07

KDU ČSL
ODS
KSČM
ČSSD

Společenská rubrika

Počet zapsaných voličů
Počet platných hlasů
Účast v %

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Hepal Matěj
Zelinková Lucie
Blaha Štěpán
Havránek Alex
Slezáková Michaela

Snášelová Marie ................................................... 80 let
Hasníková Jiřina ................................................. 80 let
Ivanová Anna ........................................................ 92 let
Kotásek Vojtěch ................................................... 80 let
Klimešová Drahomíra ........................................ 94 let
Gajdíková Josefa ................................................. 85 let
Pokojová Marie .................................................... 85 let
Gajdíková Anežka ................................................ 80 let
Novák Josef ........................................................... 80 let
Žižlavská Žofie ..................................................... 80 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Šťastná Marie ........................................
Šlahůnek Jan ........................................
Foltýnová Růžena ................................
Šticová Anna .........................................
Smetana Josef ......................................
Chvátal Bohumil ..................................
Foltýn Vojtěch ......................................
Pospíšil Jaroslav ..................................
Toman František .................................
Mgr. Jiří Růžička .................................
Rybová Ludmila ...................................
Cahlíková Marie ...................................

85 let
57 let
73 let
54 let
81 let
56 let
76 let
39 let
64 let
66 let
77 let
92 let

Uzavření sňatku...
Stanislav Nazarej a Lenka Kotásková
Petr Machala a Martina Čemanová
Jiří Černý a Jana Tomanová

Zlatá svatba
Ladislav a Jiřina Bábíkovi
František a Terezie Příkaští
Michal a Ludmila Šuralovi
Jana Kopáčková
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Blahopřání

Spolupráce

Obec Ratíškovice a Osvětová
beseda srdečně blahopřejí ke
krásným 80. narozeninám panu
Josefu Novákovi a přejí do
dalších let stálé zdraví, štěstí
a osobní spokojenost.

Svaté přijímání

neděle 7. června 2009

Přeshraniční spolupráce

úspěšně pokračuje...

P

rojekt Kulturní spolupráce obcí
Ratíškovice – ČR a Popudinské
Močidlany – SR, který je spolufi−
nancován z Programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika
Česká republika 2007− 2013 pokra−
čuje. V Ratíškovicích se uskutečnilo
další setkání našich občanů − pamět−
níků s etnografy (PhDr. Jan Krist

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

a PhDr. Lucie Uhlíková, PhD.), kteří
se v rámci besedy zaměřili na zjišťo−
vání podoby vesnického života: jaká

byla strava včetně kuchařských re−
ceptů lidových jídel, jak se kdo ob−
lékal, jak probíhal křest, svatba,

pohřeb, namlouvání,...
Získané informace
o konkrétní podobě li−
dové kultury, o dnech
všedních i svátečních
v časech minulých, se
stávají podkladem pro
texty, které budou
součástí připravované
knihy o Ratíškovicích.
Etnografové se v obci objeví ještě ně−
kolikráte, a to ve větším počtu. Bu−
dou navštěvovat jednotlivé pamět−
níky, již mají k časům upadajících
v zapomnění mnohé co říci. Tímto si
dovoluji poděkovat všem účastníkům
besedy a pamětníkům za vstřícnost
a spolupráci.
Radim Šťastný
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Policie

Z deníku

obecní policie

DUBEN 2009
1. 4. Obchůzky, kontrola okolí míst−
ního hřbitova, kde dochází k odci−
zování mladých stromků vysaze−
ných na hrobech.
5. 4. Přijetí oznámení od paní XY
o odcizení jízdního kola, které
měla umístěné na své oplocené
zahradě u domu. Jednalo se o pán−
ské kolo Velamos, modročerné
barvy.
6. 4. Nahlášení ztráty kola v 10.25
hod. v blízkosti obchodu U To−
mečků.
14. 4. Pohovor se žákem základní
školy, který jezdil osobním vozi−
dlem svého otce.
18. 4. Upozornění mládeže v 01.30
hod. v ulici Vítězná na rušení noč−
ního klidu. Kontrola okolí areálu
TJ Baník, vinných sklepů Slavín
a dohled na návrat mládeže ze
sousední obce Vacenovice, kdy do−
chází při jejich návratu k poško−
zování dopravních značek a ru−
šení nočního klidu.
20. 4. Přijetí oznámení ve 14.15 hod.,
že v ulici Dědina leží na pozemní
komunikaci podnapilý muž. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že
se jedná o pana XY, který ležel na
pozemní komunikaci a nemohl
vstát vzhledem k tomu, že byl pod
vlivem alkoholu. Pan XY byl na−
ložen do služebního vozidla a pře−
vezen domů, kde byl předán jeho
manželce.
26. 4. Přijetí oznámení ve 13.30 hod.
o požáru lesního porostu v loka−
litě Soboňky. Proveden výjezd
a poskytnutí součinnosti hasičům.
27. 4. Přijetí oznámení v 18.00 hod.,
že za budovou strojíren Tomáš
jsou injekční stříkačky. Proveden
sběr a zajištění likvidace stříka−
ček.
30. 4. Dohled při pořádání májové
zábavy v okolí areálu TJ Baník.
Uklidnění odcházející mládeže,
kdy došlo v 02.30 hod. k vzájem−
nému napadání.
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1. 5. Dohled v okolí místního baru,
kde se schází v ranních hodinách
větší počet mládeže.
2. 5. Dohled při pořádání nočních tá−
boráků v okolí obce.
6. 5. Kontrola okolí Muzea ve va−
góně, kde se schází větší množství
mládeže a občané si stěžují na ne−
pořádek v okolí a hluk.
13. 5. Provedení sběru injekčních
stříkaček za areálem strojíren
Tomáš.
17. 5. Přijetí oznámení ve 23.10 hod.,
že PČR Dubňany zadržela muže
podezřelého z krádeže nafty a žá−
dají o součinnost při pátrání po
druhém pachateli, který měl ujet
v zelené Felicii. Kontrolou bylo
zjištěno, že naftu pachatelé odci−
zili z nákladního vozidla, které
bylo odstaveno na odstavné ploše
u nové pekárny.
18. 5. Proveden sběr injekčních stří−
kaček v lesním porostu a hřiště
Lišinovo, sběr injekčních stříkaček
u trafostanice a mostku „Karlák“.
19. 5. Přijetí oznámení v 17.45 hod.,
že v ulici Dědina u Pohostinství

Na Smyku je propadlá komuni−
kace. Proveden výjezd a oznámení
závady SUS a zajištění řízení do−
pravy do jejich příjezdu.
21. 5. Provedení pohovoru s dvěma
mladistvými, kteří v nočních ho−
dinách 02.00 hod. zvonili na do−
movní zvonek paní XX.
23. 5. Přijetí oznámení v 01.05 hod.
od operačního důstojníka PČR
Hodonín o provedení výjezdu
a uklidnění asi 10 lidí u baru.
Po příjezdu a upozornění na ru−
šení nočního klidu se mládež ro−
zešla. Provedení kontrol v okolí
baru a obce. Přijetí oznámení
ve 03.05 hod. o narušení objektu
sběrného dvoru.
27. 5. Přijetí oznámení, že v ulici
Dědina je shozený kříž z podstav−
ce. Provedena obhlídka stupně
poškození a zajištění usazení
kříže.
28. 5. Přijetí oznámení v 16.40 hod.,
že v ulici Vítězná vešly do domu
paní XX tři Romky a v pozadí
stojí osobní vozidlo Mercedes
a v něm sedí další dva Romové.
Zjištění totožnosti osob a přivo−
lání hlídky PČR Dubňany. Po pří−
jezdu PČR provedena kontrola
u paní XX, zda nebylo z domu něco
odcizeno.
29. 5. Přijetí oznámení ve 04.20 hod.
od paní XX, že mezi jejím synem
a druhem dochází k fyzickému
napadání. Poučení osob a mož−
nosti oznámení přestupku do
KVP.
JH & JV

Ekologické cítění některých spoluobčanů...?
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Osobnosti

Vzpomínka

losti, škola měla úspěchy
dokonce v rámci celé re−
publiky, byl též iniciáto−
rem účinné spolupráce
s rodiči žáků. Prvních pět
let byl jeho zástupcem
pan učitel Miroslav Ivan,
do roku 1984, kdy ze
školy Jiří Růžička od−
chází, tedy dalších osm
let, pan učitel Ladislav Hadač.
Jiří Růžička byl rovněž skvělý
muzikant a organizátor. Již v roce
1967 byl založen dětský národo−

na Mgr. Jiřího Růžičku

M

gr. Jiří Růžička se narodil
18. února 1943 v Rouchova−
nech, okres Třebíč. Jeho otec
František byl poštovním úřed−
níkem, matka Marie kuchařkou
školní jídelny ve Znojmě. Studoval
na jedenáctileté střední škole ve
Znojmě, po absolvování 10 tříd pře−
stoupil do III. ročníku pedagogické
školy pro vzdělávání učitelů národ−
ních škol – tedy učitelů I. stupně. Po
ukončení studií nastoupil jako uči−
tel na ZDŠ v Šanově, okr. Znojmo,
kde působil jeden rok, a před nástu−
pem na vojnu působil ještě na zá−
kladní škole v Dyjákovicích.
Na základní devítiletou školu v Ra−
tíškovicích přichází 29. září 1964,
po ukončení vojenské presenční
služby, kde mu byla přidělena na
prvním stupni třída V.B. Nahléd−
neme−li do školní kroniky a zaměří−
me−li se právě na školní rok 1964−
−1965, z přesných zápisů tehdejšího
ředitele Jaroslava Beránka se doví−
dáme, že v tomto školním roce byly

1969 nakonec i žloutenka Jiřího Rů−
žičky a karanténa jeho manželky.
Školu v tomto roce navštěvovalo ne−
uvěřitelných 654 žáků ve 20 třídách.
Od 1. září
1966 byl Jiří
Růžička usta−
noven na 2.
stupeň, zatím
bez patřičné
aprobace, ale
již na jaře
roku 1969 mu
bylo uděleno
studijní vol−
no, aby úspěš−
ně vykonal
státní závě−
rečné zkouš−
ky z matema−
Učitelský sbor ZDŠ Ratíškovice ve šk. roce 1975/76.
Jiří Růžička, ředitel školy, v první řadě čtvrtý zleva.
tiky a základů
průmyslové
výroby pro II. stupeň ZŠ, neboť dál− pisný soubor Rozmarýnek, jehož ve−
kově studoval na pedagogické fa− doucím i primášem cimbálové mu−
kultě UJEP v Brně. Jeho matema− ziky, která soubor doprovázela, byl
tika byla dle bývalých žáků vždy právě on. V souboru vystupovaly děti
zajímavá a meto− ZŠ ve věku od 7 do 14 let, progra−
dicky velmi dobře movou náplní souboru byly tance,
vedená. Protože po− zpěvy a dětské hry z folklorní ob−
važoval tuto králo− lasti Slováckého Dolňácka. Ještě
vnu věd za velmi dů− i dnes má soubor své aktivní násle−
ležitou pro všechny dovníky. Od založení Sboru pro ob−
žáky, vedl každo− čanském záležitosti byl jeho aktiv−
ročně doučovací ho− ním členem, spolu s ženou milovali
diny matematiky, „prkna, která znamenají svět“ – hrá−
které byly na škole vali ochotnické divadlo.
zřízeny od školního
Jeho paní Růženka začínala rov−
roku 1968/69. O rok něž své pedagogické působení na
později začal vyučo− I. stupni základní školy v Ratíškovi−
vat i nepovinnému cích, kam byla ustanovena o dva roky
předmětu sborový dříve než její budoucí manžel, tedy
zpěv.
již v září 1962, i když právě v tomto
V létě 9. srpna roce získala způsobilost vyučovat
Divadlo „Co Čech, to muzikant“. První režie pana Miroslava Va−
culíka, správce polesí v Ratíškovicích. Zleva Jiří Růžička, Fran− 1971 předal Jaro−
v mateřské škole. O pět let po−
tišek Antoš (zv. Palír), Marie Kordulová, roz. Vlčková, František
slav
Beránek
správu
zději – od 1. února 1967 působila až
Hanzalík. (Zapůjčil František Antoš, č.p. 840)
školy teprve osma− do svého zaslouženého odpočinku
pracovní podmínky neobyčejně ob− dvacetiletému Jiřímu Růžičkovi, na mateřské škole v Ratíškovi−
tížné a možno směle říci, že něco který byl tímto dnem pověřen škol− cích.
podobného se již dlouhou dobu na ským odborem ONV v Hodoníně
Jiří Růžička zemřel po krátké
škole nevyskytlo – a to vzhledem k ne− funkcí ředitele ZDŠ v Ratíškovicích. a těžké nemoci dne 4. června 2009
ustálým změnám, které způsobily Činnost školy za jeho působení byla ve svých šestašedesáti letech.
čtyři mateřské dovolené a na jaře bohatá na kulturní i sportovní udá−
Josef Hanák, Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009
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Historie

Ratíškovský

Slavín

P

o cestě ze hřbitova jsem se sta−
vila kvůli historii u pana JK.
Když už jsem odcházela domů,
jen tak mimochodem se zeptal: „Kdes
vlastně byla, na Slavíně?“ Já jsem
odpověděla, že ne, že na hřbitově.
A on na to – „Dyť říkám. Ty sis teho
nikdy nevšimla?“ Trošku jsem se za−
myslela a pak jsem si uvědomila, že
má vlastně pravdu. Že ten „náš řá−
dek“, co je u zdi směrem k Baťovce,
je vlastně takový ratiškovský Slavín.
Sice je oproti tomu pražskému, kde
leží pochovaní významní čeští umělci,
o dost menší, ale přece tam je.
Když to vezmeme odspodu od sil−
nice, tak jako první je v řadě pomník
Václava Kováříka (1926 −1996),
který ne nadarmo má na hrobě
housle, na které celý život hrával.
Hned vedle je pochovaný Franti−
šek Antoš (1923−2005), známý pod
přezdívkou Palír. Jeho velkým ko−
níčkem bylo divadlo a malování − žád−
ná událost v Ratíškovicích se ne−
obešla bez jeho plakátů a některé
z nich můžeme znovu prožívat nad
snímky fotografického a filmového
kroužku.
Kousek dál je hrob Františka
Brhela (1911−1988) − člověka, jehož
život už od raného dětství byl velmi
těžký a složitý. V pozdějším věku se
staral o obranu naší vlasti a ve stáří
všechny své vzpomínky sepsal pro
paměť příštím generacím.
Hned naproti je pomník Jakuba
Kovaříka – Kuby „Hasiče“ (1919−
−1986), náčelníka ratiškovských ha−
sičů. Další v řadě hrobů leží manželé
Antošovi – „Matějíčkovi“. Anežka
Antošová (1929−2000) se postarala
o to, aby v Ratíškovicích nezanikl
folklor, a se svým manželem Janem
Antošem (1926−1993) pokračovala
ve vedení Slováckého krúžku.

Navštivte obecní
webové stránky
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Vedlejší hrob je čerstvý, před ro−
kem do něj uložili paní Žofii Šupál−
kovou (1919−2008). Byla velkou pa−
mětnicí života v obci, znala snad
všechny ratiškovjáky, v hlavě měla
všechna data narození, rodiny, pří−
buzné... A hlavně – všichni, kdo kdy
byli u nás na zlaté svatbě, znají její
krásné, dlouhé blahopřání, které ani
ve stáří nezapomínala přednést osla−
vencům „na obci“. O kousek dál, na
opačné straně, je hrob rodiny Šmi−

lauerovy. Už jen ti nejstarší si mož−
ná pamatují pana řídícího učitele
Antonína Šmilauera (1870−1936),
který po 12 let společně se svou man−
želkou učil v naší obci a pod jeho
rukama se na každé mši rozezní−
valy varhany.
Další v řadě je hrob „strýca“ Jo−
sefa Blahy (1901−1993), který se
sice narodil v Rohatci, ale roku 1925
se usadil v Ratíškovicích a má vel−
kou zásluhu na uchování ratiškov−
ského kroje a zachování zvyků, tanců

a zpěvů. Poblíž má náhrobek jeho
blízký kamarád a nepostradatelný
spolupracovník Petr Hasík (1912−
−1989). V poválečném období se spo−
lečně postarali založením Slovác−
kého krúžku o pevné základy roz−
voje a udržování folkloru v naší obci.
Opodál je hrob rodiny Holečkovy –
leží v něm pan Alois Holeček (1902−
−1978), který po dobu 18 let popiso−
val v kronice běh života naší obce
a své zápisy doplňoval ornamenty
a rázovitými obrázky.
No a poslední v řadě je hrob ro−
diny Němcovy. Pan Karel Němec
(1881−1962) podporoval rozvoj
sportu a byl ve vedení SK Baníku
Ratíškovice. Nejvíc je ale všem
známá jeho keramika – v této ro−
dinné tradici pokračoval také jeho
syn a nyní i vnuk. Ti, kdo chodívají
na jarní pochod kolem Ratíškovic,

mají určitě schovanou upomínkovou
plaketku, která je ze současné dílny
Němcových.
Takže takový je ten „náš ratiškov−
ský Slavín“. Po celý rok krásně na−
zdobený vychází vstříc vzpomínkám
na minulost. A kdyby někomu při−
padl smutný, stačí jenom pozvednout
hlavu a podívat se dopředu na ten
veselejší, zpěvavý Slavín, který vi−
díme přes hřbitovní zeď na kopečku
mezi vinohrady.
Irena Bařinová

www.ratiskovice.com
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Vzpomínka na krejčího

Josefa Chludila

V

e čtvrtek 28. května 2009 jsme
si připomněli 95. výročí naro−
zení našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pánského krejčího
Josefa Chludila.
Josef Chludil se narodil v Ratíško−
vicích, v rodině muzikanta a kapel−
níka dechové kapely Josefa Chludila
a Apoleny Příkaské. Jeho souro−
zenci byli starší sestra Františka
(prov. Příkaská), po smrti tatínka
(padl v I. sv. válce) se maminka Apo−
lena znovu provdala za Antonína
Kotáska, se kterým měla ještě syna
Antonína a dceru Annu, prov. Anto−
šovou (Palírovu).
Josef Chludil vyrůstal v domě č.p.
34 v ulici Séčka. Již jako malý kluk
se zajímal o chov holubů (v tom po−
kračuje dodnes i jeho nejmladší
syn Rostislav), později se věnoval

adepty krejčovství ve své dílně,
která byla zřízena v roce 1936 v ulici
Vítězná, č.p. 375. Mezi jeho učně
patřili např. Vladislav Rybecký, Jo−
sef Dobiáš, František Kotásek (Já−
chym), Josef Foltýn (Václavek), Mar−
tin Toman. Mezi jeho věrné kolegy
a spolupracovníky patřili Jan Brhel,
Petr Kordula (Petřik) a František
Kordula (Monik). Jedním z tova−
ryšů byl i Josef Foltýn (Súsed). Zde
vznikalo velké množství kompletních
pánských obleků, zimníků, bund,
kterými oblékal nejenom Ratíško−
vice, ale i přilehlé okolí.
Počátkem padesátých let, v době
kolektivizace, byl okolnostmi teh−
dejší doby přinucen uzavřít svoji živ−
nost a jít pracovat do místního země−
dělského družstva jako samostatný
ošetřovatel drůbeže (za bývalým

i péči o koně, které „miloval“ od dět−
ství. I když byl zdravotně hendike−
pován (měl kratší nohu o osm centi−
metrů), přesto byl velký příznivce
sportu, zvláště kopané. Tento hen−
dikep rozhodl i o jeho budoucí pro−
fesi – stal se pánským krejčím. Avšak
jeho největším koníčkem bylo vinař−
ství, kterému se rovněž úspěšně vě−
noval a tuto lásku předal svému nej−
staršímu synovi Jožkovi.
Po čase se stal mistrem svého
oboru, a tím měl možnost učit nové

mlýnem byla postavena první druž−
stevní drůbežárna). Vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nakonec
pracoval jako topič v bývalé hodonín−
ské Prefě, odkud šel také do invalid−
ního důchodu. Zemřel 27. ledna
1983, v nedožitých 69 letech.
S první manželkou Emilií, která
zemřela na tuberkulózu již ve 36 le−
tech, vychoval čtyři děti – Josefa,
Janu, Evu a Vlastimíra. Po smrti
manželky Emilie a vzhledem k dané
tíživé situaci, kdy rodina měla velké

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

hospodářství a bylo vždy hodně
práce, se rozhodl znovu oženit. Jeho
druhou ženou se stala Kristýna Šmí−
dová, roz. Kotásková – sestra pa−
rašutisty Jaroslava Kotáska, která
přivedla do rodiny své dvě děti –
Jaroslavu a Miloslava. Z nového
vztahu se pak narodil ještě syn Ros−
tislav.
Jako příznivce
sportu se realizoval
zejména v podobě
sponzorství – šil
sportovní dresy
(trička a trenýrky)
pro fotbalisty, fi−
nančně přispíval
na cestovní výdaje,
a několik let byl
„předsedou“ oddílu
kopaná v Ratíško−
vicích.
Dodnes si vzpo−
mínám, že když fot−
balisté jeli na mi−
Emilie Chludilová,
roz. Feldwabelová
strovský zápas do
Kroměříže, tak jim
taťka slíbil, že když zápas vyhrají,
tak sní a vypijí všechno uzené a víno,
které veze pro tuto příležitost s se−
bou. Pokud prohrají, slíbená od−
měna za výhru skončí v řece Mo−
ravě. Tento zápas naštěstí vyhráli,
takže bylo co oslavovat.
S odstupem mnoha let vzpomí−
náme, že i když byl taťka přísný ve
výchově, přesto byl velmi kama−
rádský a obětavý. S úctou vzpomí−
náme.
Eva Hanáková, roz. Chludilová
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Jak plynul čas

Vzpomínka na Stanislava Pěnčíka,

významnou kulturní
osobnost Slovácka

S

tanislav Pěnčík se narodil
21. 5. 1939 v Nenkovicích, zemřel
17. 6. 2004 v Hodoníně. Inspiro−
ván lidovou poezií vytvořil mnoho
textů pro regionální hudební skla−
datele dechových hudeb − Bohu−
slava Smišovského, Františka Ko−
táska, Františka Maňase a mnoha
dalších. Byl tvůrce mnoha hudebních
pořadů, moderátor ratíškovických
festivalů dechových hudeb, autor
dvou knih, vydaných pod názvem
Když zazpívají křídlovky, v jehož
1. dílu se nacházejí i monografie ra−
tíškovického kapelníka Jana Šupál−
ka, folkloristy Jožky Blahy a dalších
ratíškovických hudebníků.
Na půdě Kulturního střediska
v Hodoníně, jehož byl ředitelem, bez
nároku na finanční odměnu, bez re−
daktorů a „na koleně“ vydával časo−
pis Slovácká dechovka. Brzy se
stal pod jeho vedením časopisem ce−
lostátním, který kolem sebe dokázal
soustředit z celé republiky tvůrce,
interprety a příznivce tohoto tradič−
ního, v našich médiích opomíjeného
hudebního žánru.
Jedním z nich byl i autor tohoto
článku. V letech 1993−2003 v časo−
pise uveřejnil 40 článků, zabývajících
se historií dechových hudeb v repu−
blice, na Slovácku i v Ratíškovicích.

Zleva: Stanislav Pěnčík, Jindřich Uher
a PhDr. Miroslav Dekař

Jako přímý účastník některých ra−
tíškovických festivalů seznamoval
s jejich děním a hodnocením. Na
stránkách Slovácké dechovky ko−
mentoval významnou celostátní
soutěž malých dechových hudeb,
konanou v Hodoníně v Domě kultury
pod názvem Zlatá křídlovka, le−
žící plně na bedrech Stanislava
Pěnčíka. Autor článků čtenáře se−
znamoval s každoročním setkáním
jihočeských dechovek v Bechyni, je−
hož zakladatelem byl ratíškovický
rodák Jan Šupálek. Uveřejňoval roz−
hovory s některými osobnostmi hu−
debního života v Plzni.

S odchodem Stanislava Pěnčíka
skončil i život časopisu Slovácké de−
chovky. Potvrzuje se tak zase jen
známá skutečnost o úloze a významu
osobnosti v rozvoji kultury – lhos−
tejno, zda v celé republice, regionu
či v obci Ratíškovice.
Aby nebyla zapomenuta činnost to−
hoto časopisu, byly všechny články
svázány a v knižní podobě budou ode−
vzdány Okresnímu archivu v Hodo−
níně. Mohou se tak stát jedním ze
zdrojů poznání pro všechny budoucí
zájemce o studium doby, kdy byla ješ−
tě dechová hudba chápána jako nedíl−
ná, živá součást naší národní kultury.

Pozvánka

Miroslav Dekař

Horkýže Slíže v Ratíškovicích

V

e čtvrtek 2. 7. 2009 zavítá do Ratíškovic slovenská rocková kapela Horkýže Slíže (kapela pochází
z Nitry a vznikla v roce 1992). Předkapela ostravských chacharů Zloději uší z Brna zahájí koncert
v areálu Baník ve 20.00 hod. Slovenští muzikanti začnou hrát posléze. Vstupné v předprodeji na
Obecním úřadu Ratíškovice bude ve výši 200 Kč, vstupné na místě samém 250 Kč. Srdečně zvou pořa−
datelé.
RŠ
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Rod kovářů

D

eset dětí – Karolínu (*1892), Jo−
sefu (*1893), Františka (*1895),
Františku (*1898), Žofii (*1903),
Terezii (*1905), Petra (*1907), An−
tonii (*1910), Evu (*1912) a Johanu
(*1921) vychovali kovář František
Hnilica a jeho manželka Terezie,
rozená Antošová. To ještě dva Voj−
těšky, Marii a Jenovéfu vrátili ma−
ličké do Boží náruče. A z této velmi
početné rodiny se mnozí významně
podíleli na kulturním, náboženském
i hospodářském životě naší obce.
Nejstarší Karolína vítala v roce
1907 brněnského biskupa Pavla
Huyna při svěcení kostela. V roce
1912 ji Joža Úprka maloval v Kněž−
dubě během dvou týdnů jako Děvče
v šátku na rožky, Děvče v čepci a Vá−
zání šátku dozadu. Na Slováckém
roku 1930 v Kyjově byly prodávány
jako upomínkové předměty dřevěné
talíře právě s obrazem Úprkova Děv−
čete na rožky.
O nejstarším synu Františkovi
přinesl Zvon články při vzpomínko−
vém jubileu sta let i při padesátém
výročí zhotovení hřbitovní brány.
Jediná z děvčat, která zůstala svo−
bodná, byla Františka, která dospí−
vala v čase I. světové války a pro−
tože ani chlapců, ani chlapů nebylo,
vyučila se − KOVÁŘKOU! Možná,
že někdo zná i další podobný případ,
ale já si myslím, že je naprosto oje−
dinělý.
Jenom dvaačtyřicet let bylo vymě−
řeno mladšímu z bratrů Petru Hni−
licovi, který se u svého otce vyučil,
a tím se stal kovářským a podkovář−
ským pomocníkem. Další zkuše−
nosti získával v Těšících (dnešní Mi−
kulčice) u mistra Jana Pecůcha, kde
mu byl vystaven tovaryšský list.
Další léta trvalo, než Petr získal
titul kovářského mistra a samostat−
nou živnost. To už začala elektrifi−
kace a modernizace nejen obce, ale
i řemeslníků. Spolu s bratrem rekon−
struovali kovárnu a začali podnikat
v oboru vozů a povozů. Tehdy se
Ratíškovice pyšnili dolem Tomáš,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

který byl nejmodernějším ve střední
Evropě, a nejen živnostníci, ale i do−
mácnosti potřebovali čím dál víc
„černé zlato“. Automobilů tehdy ne−
bylo a čím víc toho koník nebo pár
uvezl, tím lépe pro povozníka či for−
mana. (Jedno povoznictví měl Michal
Koplík, č.p. 93.) Rovněž začali „BH
– Bratři Hnilicové“ s výrobou vozů
na pneumatikách.
Vyšší objem výroby vozů se ne−
obešel bez většího počtu zaměstnan−
ců, tovaryšů i učňů. V roce 1941 byla
dokončena nová kovárna – dnes tam

hřební průvod od Hniliců, tak čtyři
kováři a on byl mezi nimi, bušili,
ťukali, nebo spíš zvonili kladivy do
kovadlin v takovém smutečním, roz−
lučkovém rytmu a vyprovázeli tak
svého kolegu.
Smutný osud potkal i tetičku Evu
(Evu Matuškovou), když její manžel
– důstojník Československé ar−
mády naskakoval před Zátočinou
na nákladní automobil, a to bylo
18. března 1946 poslední, co ve svém
životě udělal, a ona zůstala s pěti
dětmi vdova.
Po nejmladší tetičce Jence (Jo−
haně Michenkové) nám v Ratíškovi−
cích zůstal nejen současný nejstarší
muž a bývalý hornický praporečník,
ale i zdroj historických pramenů.
Tetičku Tonku (Antonii Pavelko−
vou) zobrazil kolem roku 1925 malíř
Josef Koudelka, který jezdil k revír−
níkovi Antonínu Köglovi při škra−
bání brambor. Ten také maloval její

Zleva vzadu − Antonie, Johana, Terezie, Žofie, Eva;
vpředu − Františka a František

stojí dům č.p. 877, kde se vyráběly
také vozy s výkyvnými osami i na−
hrabovače slamnatého hnoje a spo−
lupracovali s firmou RATIONA.
Bratři se vzájemně doplňovali, dá
se říct, že marketing, tak, jak jej dnes
známe, měl na starosti Petr, i když
tím nijak nesnižuju jeho řemeslnou
zručnost, a výrobu i provoz si na svá
bedra bral starší František. Přišel
však „Vítězný únor 1948“ a pak
smutný 22. leden 1949, kdy se
skončila životní pouť Petra Hnilici,
a tím zanikla výroba vozů na pneu
i značka „BH – Bratři Hnilicové“.
Na šachtě, na Dole Osvobození
dělával Jan Dvořák z Dubňan, byl
to kovář a zámečník, a ten kdysi při
řeči vzpomněl, že když vycházel po−

sestru Karolínu jako Ženu v kožu−
chu a bratra Petra jako Šohaje ze
Slovácka.
Za připomenutí určitě stojí i vy−
pravěčské umění tetičky Terky (Te−
rezie Balgové) a dobré srdce i sama−
ritánskou, sesterskou lásku tetičky
Žofky (Žofie Vacenovské), která roky
vodívala bratra Františka do kos−
tela, když onemocněl šedým zákalem
a neviděl.
Pro tentokrát by těch vzpomínek
mohlo stačit a když Pán Bůh dá
a bude nás tu chtět, tak s novýma
poznatkama snad někdy příště.
Vašek Koplík

P.S. Pokud někomu chybí Josefa,
tak ta si vzala Františka Vlasáka
a odjela do USA.
strana 11
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Vzpomínka

na stařenku

S

odchodem do důchodu mám více
volného času, tak jsem se koneč−
ně dostala k rodinným fotogra−
fiím a dokumentům po předcích. Na−
šla jsem mezi nimi i velmi starý
doklad naší stařenky Magdaleny

Vlasákové. Dokument je z r. 1936
a opravňuje vykonávat samaritán−
skou pomoc. Tak jsem zjistila, že sta−
řenka byla první samaritánka v obci.
Na základě tohoto oprávnění mohla
doprovázet nemocného do nemoc−
nice. V minulosti byla
nejbližší nemocnice až
v Uherském Hradišti.
Většinou se nemocní pře−
pravovali na voze taže−
ném koňmi, vůz skoro
vždy obyčejný žebřiňák
se vystlal duchnami a ko−
žichy a jelo se. Vzpomí−
nám si, když jsme s bra−
tranci byli ještě děcka,
tak nám stařenka vy−
právěla různé historky
z těch cest, co se prý na−
modlila růženců, aby ne−
mocný cestu přestál a do−
vezla ho při životě. Také
nám vyprávěla, že man−

želka jednoho pana doktora z Hodo−
nína ji poprosila, jestli by nebyla
nápomocná ustanovit poradnu pro
matku a dítě, ona svolila. Tak v Ra−
tíškovicích vznikla první poradna
v okolí. Na tu dobu to byla věc neo−
bvyklá. Maminky byly zvány se
svými dětmi na prohlídky, a také si
odnášely rady. Byl přítomen pan dok−
tor, porodní bába i naše stařenka.
To je malá vzpomínka na sta−
řenku samaritánku. Dnes se tomu
říká první pomoc.

Kynologie

Vnučka Anna

V

Klubová

barvářská soutěž

e dnech 30. až
31. května 2009
se František
Bábík se svým drs−
nosrstým psem Be−
nem Monymirem
zúčastnili Klubové
barvářské soutěže
v Chotěvicích. První
den je čekaly disci−
plíny jako vodění na řemeni, odlo−
žení, následování, nahánění a po−
slušnost. Všechny disciplíny zvládli
s plným počtem bodů, i přesto, že po−
časí moc nepřálo.
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Druhý den při
dešti se dělala prá−
ce na pobarvené
stopě, kdy stopa
musí být nejméně
12 hodin stará.
Ben opět nezaváhal
a i poslední disci−
plínu zvládnul na
výbornou. Z Chotě−
vic se tedy odjíždělo s plným počtem
bodů, 1. místem a titulem CACT.
Další soutěže se oba zúčastní 13.
a 14. června.
Hana Bábíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

Fotovzpomínky

Boží Tělo

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

Foto Marie Bardúnová
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Oslava 95. výročí

Jednoty Orel v Ratíškovicích

Foto Jiří Kovářík

Den matek 10. 5. 2009
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Spolky

Další fotografie z akcí najdete ve fotogalerii na

Hasiči soutěžili...
a vyhrávali

K

větnová neděle, krásné sluneč−
né počasí, hasičský tranzit před
hasičskou zbrojnicí a hadice
v hasičském přívěsu. To znamenalo
pro nás mladé hasiče jediné − hasič−
ské závody, tentokrát v Petrově.
Sraz byl jako obvykle v 11.45 před
hasičskou zbrojnicí. Po sejití celého
družstva a nachystání naší techniky
jsme vyjeli. Cesta proběhla tradičně
bez problémů s naším řidičem Jen−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

dou Kordulou. Po příjezdu do Pet−
rova už na místě byla některá
družstva včetně našeho největšího
soupeře, kterým je Mistřín a další
ještě přijížděla. Za chvilku bylo za−
hájení závodů, jako vždy měli roz−
hodčí a starosta obce proslov, kde
nám přáli, aby se nám co nejvíc da−
řilo. O to jsme samozřejmě usilo−
vali. Dnešní závody měly jen dvě
disciplíny − požární útok a štafetu

www.ratiskovice.com

dvojic v kategoriích starších a mlad−
ších žáků. Vše bylo pouze na jeden
pokus, o to horší pro nás.
Zanedlouho jsme se začali při−
pravovat na štafetu dvojic. Hadice
s proudnicí jsme připravili na star−
tovní čáru, rozhodčí mávnul prapor−
kem, že je vše v pořádku, ještě star−
tovní písknutí a odstartovali jsme.
V průběhu šlo všechno podle plánu
bez chyb a hlavně žádné trestné
body. Nakonec si starší obhájili čas
54,13 a mladší 77,29. Zatím bylo vše
na dobré cestě.
Další disciplína, požární útok,
která patří mezi nejoblíbenější, na
sebe nenechala dlouho čekat. Tady
nám chyběli dva nepostradatelní čle−
nové družstva. Náš rozdělovač Ondra
Herník, kterého nahradil šikovný
David Němec z mladších žáků a za
strana 15

proudaře Lukáše Pavku nastoupil
náš nový hasič Kryštof Lokaj.
Po přípravě hadic na základně
jsme se seřadili na startovní čáře.
Rozhodčí vystřelil a mohli jsme vy−
startovat. Vše se dařilo, hadice byly
správně zapojené, David Němec
u rozdělovače všechno zvládl a voda
u proudnic byla celkem rychle. Vý−
sledný čas činil u starších 19,81
a u mladších pěkných 24,63.
Potom už nezbývalo nic jiného, než
jen a jen čekat, jak dopadnou druhá
družstva. Po nezdařeném času Mi−
střína a neplatném pokusu Kozojí−
dek jsme se dozvěděli, že obě naše
družstva jsou na prvních příčkách
a tabule s výsledky to jen potvrdila.
Konečně se podařilo mladším získat
první místo a starší navázali na
úspěchy letošní sezony. Před nástu−
pem jsme ještě stihli zahánět hlad
párky s chlebem.
Pak proběhl nástup družstev,
ukončení závodů a samozřejmě vy−
hlašení výsledků. Při nástupu jsme
zaslouženě odnesli dva poháry pro
první místa a nějakou tu odměnu.
Na závěr ještě focení družstva i s na−
šimi vedoucími Jaroslavou Pří−
kaskou a Tomášem Koplíkem. Na
hasičské zbrojnici se vítězství pat−
řičně oslavilo pitím dětského šam−
pusu z poháru.
Ratiškovský hasičský ,,double“ se
naposledy podařil před 4−5 lety. Dou−
fejme, že se našim mladým hasičům
bude dařit čím dál častěji. Třeba se
bude úspěch opakovat i na závodech
v Ratíškovicích.
Jirka Foltýn, 8.A

Memoriál Standy Vyhňáka
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Výsledky soutěže
Sobota 13. června
Muži:
1. místo Vlkoš „A“
2. místo Vacenovice „A“
3. místo Vlkoš „B“
4. místo Ratíškovice „A“
15. místo Ratíškovice „B“
Ženy:
1. místo Hrubá Vrbka
2. místo Rohatec
3. místo Dubňany
Neděle 14. června
Mladší žáci:
1. místo Kozojídky
2. místo Svatobořice
3. místo Těmice
7. místo Ratíškovice
Starší žáci:
1. místo Velká nad Veličkou
2. místo Svatobořice
3. místo Dubňany
4. místo Ratíškovice

Ekologie

V

e dnech 13.−14. června se kona−
la již tradiční hasičská soutěž
„Memoriál Standy Vyhňáka“.
Soutěž probíhala ve čtyřech katego−
riích.

N
z
z
z
z
z
z
z

z stavební suť
z azbest (vždy
zabalen do folie)
z nebezpečný
odpad (ředidla,
barvy, postřiky,
oleje...)
z trávu a listí
z větve – nemísit
s trávou
z velkoobjemový odpad (koberce,
nábytek,...)
z černou elektroniku (televizory,
monitory, počítače, telefony,
rádia... − vždy v nerozebraném
stavu)
z bílou elektroniku (chladničky,
mrazničky, varné konvice,
pračky, mikrovlnné trouby...
− vždy v nerozebraném stavu)

Sběrný dvůr
informuje

a Sběrném dvoře odpadů v Ra−
tíškovicích lze bezplatně ode−
vzdat:
papír
železný šrot
sklo, barevné i bílé
plasty
polystyren
pneumatiky (bez disků)
betonovou a cihlovou suť
(600 kg /č.p./rok)

RŠ

Jana Tomčalová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009
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Tradice

V

Náklo
23. 5. 2009

sobotu 23. května 2009 se ko−
nalo již tradiční zpívání muž−
ských sborů „Pod Náklem“, a to
již 10. jubilejní ročník. Tato folklorní
akce převážně mužských sborů je
situovaná do krásného prostředí
vinných sklepů Slavín v Ratíškovi−
cích. Zahájení celého programu
uvedl místní pan farář Jiří Čekal
promluvou ke sv. Urbanovi. Kromě
domácích vystupovaly MS z Dubňan,
Kyjova, Kobylí, Milovic, Šardic, Va−
cenovic a Vnorov.
Jako host přijala pozvání cimbá−
lová muzika Harafica z Uh. Hradiště,
která měla u obecenstva velký
úspěch. Kromě krásných morav−
ských písniček v podání mužských
sborů jsme měli možnost si poslech−
nout mladou cimbálovou muziku
z Ratíškovic a jejich muzikantské po−
kroky, které jsou patrné pod vede−
ním paní Marie Ostřížkové. Tímto
dnem má dětská cimbálová muzika
i svůj nový název, a to dozajista
příhodný – Cimbálová muzika
Náklo. Jako poslední a s napětím

očekávaný bod večera bylo vystou−
pení Národopisného souboru Dolina
z Ratíškovic s jejich skvělým umě−
lecko−folklorním programem.
Po ukončení oficiálního programu
měli všichni přítomní jak účinku−
jící, tak i hosté možnost se rozejít do

vinných sklepů, kde probíhaly ochut−
návky a degustace vinných vzorků.
Ke sklepům se přesunula i cimbá−
lová muzika Harafica, která zde
hrála do pozdních večerních hodin
k poslechu i tanci pro všechny pří−
tomné.
Zhodnocení celé akce: počasí se
nám vydařilo, účast byla dobrá, byla
to důstojná oslava 10. výročí pořá−
dání zpěvů pod Náklem.
Osvětová Beseda děkuje všem,
kdo se podíleli na organizaci celé
akce a hlavně MS z Ratíškovic za víc
než skvěle odvedenou práci při pří−
pravě a hladkém průběhu oslav.
Blanka Pokorná, OB

Zelení jeleni
Společenství Zelení jeleni mělo
širší základnu, než je vzpomínaná ve
Zvonu č. 2/2009. Mezi ně patřil i autor
snímků František Koplík „Kolík“,
Josef Foltýn „Faza“ (bydlel ve Vse−
tíně), Jan Foltýn „Caroň“ a František
Kašík.

Omluva
Zelení jeleni
Zleva: František Kašík, Stanislav Michenka „Sparta“, Miroslav Kundrata, Josef Foltýn
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Díky nepozornosti autora článku
došlo v minulém čísle k nesprávnému
rodinnému vztahu – Karel Němec
nebyl švagr Karla Stoklásky, ale vztah
mezi nimi byl synovec a strýc. Tímto
děkuji za upozornění, neboť je vidět
že jsou čtenáři, „keří to čtú aj s čár−
kama a háčkama“ a nesrovnalosti jim
neuniknou.
Vašek Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

Japonské čtvrtfinále
Pokračování z titulní strany
Iveto, možeš nám popsat tvoji
účast na nedávném mistrovství
světa?
V prvním kole jsem vyřadila Ve−
nezuelanku a ve druhém Rusku
hladce 4:0. Ve třetím to už byl boj
na Slovenku Ódorovou − to obvykle
moc neumím, ale tentokrát jsem vy−
hrála 4:2. No a v osmifinále s „Ble−
chou“ (přezdívka reprezentační kole−
gyně Renaty Štrbíkové), která před−
tím vyřadila dvě hráčky ze světové
špičky, jsem sice vyhrála první set,
ale zápas sem otočila na 4:2.
Ve čtvrtfinále tě čekala Číňan−
ka. Mělas šanci na výhru?
Šanci sem určitě měla. Vyhrála
sem první set a ve třetím a v pátém
sem prohrála až v koncovkách, když
sem neproměnila několik setbolů.
Prohrála sem 1:4, ale celkově mu−
sím být spokojená. Je to můj životní
úspěch. Sešla se výborná forma
a také štěstí na los. To mě například
loni na olympijské kvalifikaci chy−
bělo.
Co ťa v Japonsku zaujalo?
Kolik chodilo na pinec diváků.
Hala pro deset tisíc bývala plná
a v zápase s Číňankou fandili mně.
To byl nezapomenutelný zážitek.
Jinak se mi zdálo, že Japonsko je
jedno velké město. Jedete desítky ki−
lometrů a kolem furt baráky...
Zpátky do Evropy. Hraješ po−
řád v Rakousku. Nechtěla bys to
zkusit v německé bundeslize?
Za rakouský Linec hraju od roku
2004 a budu hrát i další sezónu −
smlouva už je podepsaná. Jsem tady
spokojená, máme vytvořené vý−
borné podmínky, trénuju pod vede−
ním čínského trenéra s rakouskýma
Číňankama, takže nemám zatím dů−
vod odcházet. Dokladem úrovně
mého klubu je i to, že sme letos vy−
hráli Ligu mistrů!
Kde v Linci bydlíš a jak často
trénujete?
Bydlím hned vedle haly spolu s ra−
kouskou spoluhráčkou a trénujeme
většinou dvojfázově. Dopoledne i od−
poledne po dvou hodinách. Záleží
v jaké fázi přípravy jsme, když hra−
jeme utkání, tak trénujeme méně.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

A co mimosportovní život −
kultura, hudba? Vaříš si?
Vaříme si se spoluhráčkou samy,
s oblibou například těstoviny.
Hudbu poslouchám středoproudou,
občas zajdu na koncert. Naposledy
sem byla na Justinu Timberlakovi
a z ženských zpěvaček se mi líbí Ri−
hana. Hudbu s oblibou stahuju z in−

ternetu. Občas hraju na počítači hry,
zajdeme také do kina nebo sleduju
televizní seriály − aspoň se zdokona−
lím v němčině a angličtině.
Jak vycházíš se svými čín−
skými spoluhráčkami?
Občas si vyrazíme do města, ale
není to zas tak časté. Moc nekomu−
nikují, nechce se jim moc učit jazyk,
jsou tak trochu samy pro sebe, jiná
mentalita.
Asiatky a zvláště Číňanky
dneska ve světovém měřítku do−
minují. Proč tomu tak je?

Jednak mají obrovskou záso−
bárnu talentů − v Číně je pinec ná−
rodní sport a hraje ho asi 50 milionů
lidí − a jednak jsou tamní děvčata
ochotna tvrdě trénovat iks hodin
denně. Prakticky ani nestudují, je−
nom hrají a z té konkurence pak vy−
chovávají šampióny.
Sama máš s čínskými trénin−
kovými středisky zkušenosti?
Ano, jezdím tam přes léto tréno−
vat. Už jsem tam byla 3x. Zařizoval
to můj klub z Lince a i letos se tam
chystám. Trénujeme dvojfázově pon−
dělí až pátek, v sobotu jsou zápasy
a v neděli volno. Mám možnost hrát
proti různým her−
ním stylům a pota−
hům. S čínskou re−
prezentací nás ale
trénovat nepustí −
svoje nejlepší si
pečlivě chrání...
U nás trénuješ
kromě Hodonína
i v Ostravě. Jak
při tom stíháš
studium?
Jde to dost po−
malu. Mám rozlo−
žený ročník a teď
bych ho měla do
léta dodělat. Stu−
duju v Praze na Fa−
kultě tělesné vý−
chovy a sportu. Asi
si rozložím i další
ročník.
Jak je vidět,
máš to dost rozlé−
tané. Jezdíš ráda
autem?
Naštěstí ano,
mám ráda auta
a ráda řídím. A ne−
rada jezdím po−
malu. Měla sem ale
v Rakousku na dál−
nici nehodu, když sem usnula za vo−
lantem. Naštěstí sa mně nic váž−
ného nestalo, ale od té doby sem
opatrnější.
Ještě k tvojím začátkom. Kdo
tě k pinecu přivedl?
Začínala sem v Hodoníně asi
v šesti letech. Sestra Bára, která je
starší, chodila do pingpongu, kde ji
trénoval „strejda“ Vladimír Brhel −
známý mé mamky. Jednou sem
tam přišla, pan Brhel mě vzal a od
té doby hraju pinec. Ale nebylo to se
mnou zas tak jednoduché. Do svých
strana 19

při malých setech jsou vyrovnanější
koncovky a zápasy jsou dramatičtější
a o to šlo, aby byl pinec přitežlivější
pro diváka.
Jsi teď „mediální hvězda“. Jak
to zvládáš?
Nemám s tím problém, vyhovím
každému, aspoň se o pingpongu tro−
chu píše. Jenom by mohli vybrat
lepší fotky a nezkreslovat občas mé
výroky, ale s tím nic nenadělám.
Jaké sú tvoje další cíle?
Chcu se dál zlepšovat a uvidím,
jestli to bude někdy stačit na ně−

jakou dospělou medaili. Konku−
rence je však nesmírně silná, v Ev−
ropě hraje spousta výborných na−
turalizovaných Číňanek, a tak
prosadit se je daleko těžší než dřív.
Budu sa snažit.
Děkujeme za rozhovor.
Ještě letos sa Iveta zúčastní Mis−
trovství Evropy v Německu a příští
rok v září ju budeme moct povzbu−
dit v Praze, kam se evropský šampi−
onát vrátí po 24 letech!
Přemek Kouřil

Foto Cyril Gajdík

In−line

12−13 roků sem pinec nesnášala
a drželo mě u něho jenom to, že sem
pořád vyhrávala. Ale kolik to stálo
nervů a facek... Je to zejména jeho
zásluha, že sem vydržela. Bral mě
i na tréninky do Ratěk. Hrála sem
ale jenom za Hodonín.
Ve stolnětenisových pravi−
dlech došlo před několika lety
k výrazným změnám − větší mí−
ček, menší sety, oddechový čas.
Vyhovuje ti ta změna?
Nemůžu říct ani tak ani tak. Pro−
stě jsem se přizpůsobila. Je fakt, že

In−line závody
na nové cyklostezce

N

Kdo se ten den přišel na
cyklostezku k Muzeu u va−
gonu podívat či šel jen ko−
lem, musel jistě vidět, že
v Ratíškovicích máme děti
opravdu šikovné. Místní zá−
vodníci se totiž umístili ve
všech třech kategoriích!
Poslední soutěžní katego−
rii osmých a devátých tříd
vyhrál Petr Šťastný z 8.B.
První místo ve druhé kate−
gorii potom obsadil Jarek
Kotásek ze 7.A a v kategorii nej−
mladších stanula na pomyslném
stupni vítězů Katka Macková z 5.A.
Odměnou za vítězství jim byly spo−

lečenské stolní hry či čtyřgigové
flash disky, které zajistil ze svých
prostředků Mikroregion Nový
Dvůr.
Na tomto místě bych ráda
poděkovala jak pedago−
gickému dozoru, tak i ochot−
ným spoluorganizátorům
z řad místních dobrovolných
hasičů a obecní policie. Bez
jejich přičinění by jistě prů−
běh závodů nebyl tak vyda−
řený. I když počasí se nám
nakonec bohužel ovlivnit ne−
podařilo, bruslaři poslední
kategorie již projížděli cílo−
vou čárou mezi kapkami
deště, nikomu to na dobré
náladě neubralo a slíbili
jsme si, že si za rok opět
poměříme své síly.
Foto Cyril Gajdík

a sedm desítek bruslařů z řad
základních škol Mikroregionu
Nový Dvůr se poslední pátek
v měsíci květnu potkalo na star−
tovní čáře nové cyklostezky v Ratíš−
kovicích. I když to od samého rána
vypadalo na pořádnou průtrž mra−
čen, soutěže chtivým závodníkům
nescházelo patřičné nadšení a od−
vaha utkat se v závodu na koleč−
kových bruslích s kamarády z okol−
ních škol. Soutěžilo se celkem ve
třech kategoriích, a sice čtvrtá až
pátá třída, šestá a sedmá, osmá
a devátá, přičemž ještě byly jednot−
livé kategorie zvlášť rozděleny na
dívky a kluky.

Veronika Svobodová,
manažerka Mikroregionu
Nový Dvůr
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aneb radostné žití v Klubu 46
v Ratíškovicích

O

d časných ranních hodin 18.
dubna 1945 proudily do obce
jednotky osvoboditelů. Spolu
se sovětskými vojáky přicházeli také
příslušníci 1. rumunské armády.
V 9 hodin ráno zavlála na obecním
úřadě československá a sovětská
vlajka – po šesti letech nacistické
okupace byly Ratíškovice svobodné.“
Byl tu mír. Všichni jistě prožívali
pocity, které se těžko k čemu ro−
vnají. Postupně se z této radosti za−
čaly v roce 1946 rodit děti. No a ty
ratíškovské si v šedesáti řekly, že za−
loží Klub 46. A od té doby každý
měsíc − v první středu, kdy napo−
ledne slyšíte zkoušet sirény, se na−
večer v 19 hod. scházíme. Do místní
styl restaurace na Mlýně dojde ten
z nás, kdo chce. Dojde „pobyt mezi
svojích“.
Třetí rok naplno prožíváme to, co
plní slova Cicerova: „Nic není tak
skvělého a rozšířeného, jako vzá−
jemné svazky mezi lidmi“. Zároveň
naplňujeme „dobrú radu“ herce
Alana Aldy, že sa nikdy nemáme
přestat hrát… Nejen, že je takto
možné například po jedenapadesáti
letech znovu malovat do téhož pa−
mátníku, je možné si s chutí a ori−
ginálně oslavit i 18. duben − Den D
naší obce. Den, kdy pro naše rodiče
a naši obec konečně skončila válka.
A tak jsme si na sobotu 18. dubna
2009 domluvili plavbu lodí po Mo−
ravě. Z Ratíškovic nás na kolech
k přístavišti Rohatec vyjelo o deváté
ranní devatenáct. Na cestu nás do−
šel vypravit aj starosta Jožka Uhlík.
Kromě dobrých slov jsme dostali
i zkapalněné trnky, které nás − jeho
občany − měly ochránit od všeho
zlého. (A také ochránily.) Kapitán
lodi Jindřich Matěj měl k plavbě při−
praveno i to nejlepší počasí.
Vyplouváme. Kolem břehů vi−
díme přírodu, která je už naplno
„hore“. Co čápů a zpěvu ptactva nás
doprovází… Abychom nebyli pozadu,
máme svoji kytaru a k ní svůj zpěv.
Máme jídlo, kafé a upečené dobrot−

„
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ky. Máme vzpomínané zkapalněné
trnky a hrozny, odhánějící všechno
špatné. Co krásné slovní vzájemnosti
je na lodi slyšet – a to „sa k ní při−
dávajú eště“ naši úžasní vypravěči
vtipů.
Plavba nám rychle uběhla, ostatně
tak, jak to u dobrého bývá. Oslava dne
osvobození nám naštěstí ale ještě
nekončí. Na břehu je připraven tá−

Škola

Spolky

Naše osvobození

V

Výprava

borák s oblíbeným opékáním. Jak
kdysi na letním táboře, říkáme si.
Zpěv, dobrá řeč a smích − víc k pose−
zení u ohně, i když nám není dvacet,
napsat nemusím.
Den se ale nachyluje, musíme
domů. Nasedáme na kola a ač je to
k nevíře, ještě po příjezdu do Ratíš−
kovic spolu jdeme vypít kafé do naší
nově otevřené rybářské bašty. (To,
jak nám je – je určitě jedna z podob
štěstí, říkám si…)
DÍKY 18. dubnu 1945 si můžeme
takto šťastně prožívat i další 18. dub−
ny, nezapomínejme! A hýčkejme si
možnosti k dobrému žití, které život
nabízí!
Marta Kordulová,
Klub 46 Ratíškovice

dilo, protože jsme měli
pláštěnky. Plavala tam
spousta lysek, divo−
kých kachen a labutí
s mláďaty. Moc se nám
líbilo, když lysky bě−
haly po vodě. Vypadalo
to, jako by závodily.
Také jsme na vodě za−
hlédli hnízdo nějakého
vodního ptáka.
Kolem rybníka léta−
ly barevné vážky a ší−
dla. Na rybníku se roz−
prostírala velká plocha
leknínů a orobince.
Po cestě jsme počítali
šneky. Ve vodě plaval
potápník a okružák.
Škoda, že jsme ne−
vzali dalekohled. Mohli jsme pozo−
rovat ptáky a život u rybníka zblíz−
ka. Všem se tu moc líbilo a byli jsme
rádi, že jsme zažili tak krásný výlet.

k Milotickému
rybníku

ypravili jsme se
na cvičení v příro−
dě k Milotickému
rybníku, protože se
o tom učíme v Prvouce.
Autobus nás vysadil
na polní cestě, podél
které kvetl černý bez
a vedle se táhlo obrov−
ské pole. Po cestě jsme
si vyprávěli o rostlinách a poslou−
chali jsme nádherný zpěv ptáků.
Vstoupili jsme do chráněné kra−
jinné oblasti. Když jsme dorazili
k rybníku, začalo pršet, ale to neva−

Žáci 3.A
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Školka

Pasování předškoláků
v Mateřské škole U Jezérka

J

e rozhodnuto. Pasování se v naší
školce stane tradicí. Předškolní
děti, jež v září zasednou do la−
vic prvních tříd ZŠ, se s mateřskou
školou loučí. Cítíme, že se jedná
o první důležitý krok v životě zatím
malého človíčka.
Ale poslední květnový pátek nám
počasí jako obvykle nepřeje. Takže
místo naší krásné zahrady se slav−
nostní akt musí přesunout do herny
mateřské školy. Táborák s „pochra−
pem“, který měl být tečkou za dneš−
ním krásným dnem, se odkládá. Vel−
kým plakátem jsme pozvali všechny
rodiče, prarodiče, sourozence a ka−
marády našich předškoláků.
„Písničkové Tetiny“, se kterými
má naše mateřská škola výbornou

spolupráci a dětem se moc líbí, byly
vybrány, aby slavnostní atmosféra
byla ještě lepší. A opravdu. Překva−
peni jsme byli všichni − předško−
láčci, rodiče, prarodiče, ale i paní uči−
telky. Cestou po světě s „Klotyldou
a Matyldou“, jak si „Tetiny“ říkají,
si děti samy, ale i spolu s rodiči za−
soutěžili, zazpívali i zatancovali.
Rodiče se usmívali, tleskali, děti
předvedly co umí. Poté následoval
příjezd „pana krále“. Poklepáním
svým mečem slavnostně pasuje před−
školáčka, který před ním poklekl, na
školáka. Šerpa přes rameno, pa−
mětní medaile a pracovní sešit – to
je dáreček od paních učitelek. Ně−
kolik slziček dojetí – to je zas atmo−
sféra, kterou si děti zaslouží a na niž

si snad jednou vzpomenou. Na to, že
je v mateřské škole měli všichni rádi.
Samozřejmostí je přání úspěchů ve
škole „dospělácké“ potřepání rukou,
vřelé pohlazení a přitulení. Ještě fo−
tografie na památku a z mateřské
školy vycházejí hrdí školáci. Inu po−
hádka končí, život začíná…
Eva Flajzarová

Výtvarná
soutěž

Julie Baláková se se svým stro−
mem ve výtvarné soutěži „Dřevo
kolem nás očima dětí“ umístila
na hezkém 2. místě v kategorii
1. a 2. tříd. Blahopřejeme.
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Tanec

Zdravotní účinky

břišního tance

J

sou různé informace o tom, kdy
a kde přesně vznikl orientální
nebo také břišní tanec. Je pova−
žován za nejstarší tanec na světě.
Byl nedílnou součástí chrámových
obřadů starověku (Egypt, Mezopotá−
mie,...). Spojení tance a plodnosti
prostupovalo těmito kulturami pro−
střednictvím bohyní Isis a Ištar
a rozšířilo se i do řecké a římské an−
tické kultury (bohyně Artemis a Af−
rodite). V Africe mohl vzniknout jako
tanec rodiček. My jej známe hlavně
jako tanec v harémech. V západním
světě se poprvé objevil na světové vý−
stavě v Chicagu na počátku 20. sto−
letí.
Podle východní filozofie, fyziotera−
pie a lékařství hraje důležitou úlohu
střed těla. Prvotním zdrojem síly je
„hara“ − bod umístěný asi 2 cm pod
pupkem, a žena, která žije v „centru
svého těla“, je považována za du−
ševně vyrovnanou. I východní bojová
umění se zaměřují na tento střed těla
a pohyby se odvíjejí právě od hary.
Břišní tanec je pro každého − štíhlé
studentky, baculky středního věku
i čilé babičky, nejste omezeny žád−
nou věkovou či váhovou kategorií. Je
to tedy bezpečná a nenásilná forma

cvičení pro každý věk
i jakoukoli fyzickou
zdatnost.
Oproti jiným spor−
tům nijak nezatěžuje
tělo (klouby, páteř
apod.). Zapojují se
a procvičují i svalové
skupiny, které při
běžném pohybu ne−
používáme. Ženy se
naučí též správně dý−
chat. Zlepšuje se dr−
žení těla, zpevňují se
problémové partie
(bříško, stehna, zade−
ček) a posílí se sval−
stvo paží a hrudníku.
Vláčné pohyby posil−
ňují břišní svalstvo,
svalstvo pánevního dna, procvičují
páteř a trénují nohy. Uvolňují se blo−
kace páteře a bolest zad, zvyšuje se
pohyblivost kloubů, posiluje zádové
svalstvo a zlepšuje koordinace.
Je to rovněž vynikající trénink pro
kardiovaskulární systém. Zlepšuje
činnost vnitřních orgánů a upravuje
metabolismus. Jednotlivé pohyby
pomáhají tělo uvolnit, pročistit, zba−
vit se napětí, stresů a toxinů.

Má pozitivní vliv na ženské pro−
blémy. Správným prováděním cviků
lze dosáhnout i úspěšného otěhot−
nění (při některých příčinách neplod−
nosti). Je ideální pro zralé ženské
tělo. Zrychlením krevního oběhu se
posílí všechny orgány, které byly
zasaženy hormonálními změnami
menopauzy.
Pozitivní psychické účinky jsou
nespočetné! Tanec zvyšuje sebevě−
domí a sebedůvěru, uvolňuje
psychické napětí, pomáhá ženě
zvyknout si na své tělo takové,
jaké je a uvědomit si své žen−
ství. Je výborným prostředkem
proti depresím a špatné ná−
ladě.
Základním účelem břišního
tance je radost z pohybu a tan−
čení pro zdraví a krásu každé
ženy. Mnoho žen již naštěstí ho−
dilo všechny předsudky za
hlavu a spokojilo se s tím, že
jejich míry nejsou ideální. Jen
málokterý tanec v sobě skrývá
prvky tolika rozmanitých kul−
tur, zvyků a tradic. Staré arab−
ské přísloví říká: „Žena bez
bříška je jako nebe bez hvězd.“
Mgr. Jana Lovečková
(Fotografie poskytla Oriana, Zlín)
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Skauti

První Jamboree
střediska Ratíškovice 5.−7. června 2009

S

tředisko Ratíškovice se
skládá ze 7 oddílů a Klu−
bu Přátel Skautingu.
Z toho 4 oddíly nejsou Ra−
tíškovické – Jižní kříž Mu−
těnice, eLkO Skoronice,
Roverský kmen Hoshoo Vra−
cov a Andromeda Vracov. Pro−
to jsme se rozhodli uspořádat set−
kání všech členů střediska, aby se
všichni sešli, lépe poznali a sezná−
mili.
V pátek 5. června se sešlo na
tábořišti ve Vřesovicích něco kolem
45 členů střediska, bohužel jen ze
4 oddílů – Hoshoo Vracov, Tuláci
Ratíškovice, Jižní kříž Mutěnice
a Trojka Ratíškovice.
Předpovědi počasí nám nehrály
moc na notu, ale i přes pesimistické
vyhlídky nám nakonec bylo přáno
a skoro celý víkend nezapršelo,
i když hangár, tee−pee a skládací sta−
ny, kde jsme přespávali, byly jen
trošku navlhlé od ranní rosy.

Více informací
o Junáku Ratíškovice
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Celý program pro děti byl
zaměřen hlavně na sezna−
movací aktivity, perlou byla
sobotní celodenní hra moti−
vovaná příběhy Járy Cimr−
mana. Děti plnily netradič−
ní úkoly a přitom poznávaly
krásnou přírodu Chřibů.

Celé Jamboree bylo ukon−
čeno slavnostním táborovým
ohněm, u kterého nám děti
později zahrály zábavné scén−
ky, za což byly odměněny
nejen potleskem. Táborák po−
kračoval tradičním zpěvem
s kytarou. Když na údolí, ve
kterém se tábořiště nachází,
padl závoj tmavé noci, děti si
zahrály noční hru – světluš−
ky. Starší roveři a skautky
byli vysláni na vytoužený
noční výlet, ze kterého si při−
nesli velkou spoustu zážitků.
V nedělní ráno nás v 7 hodin
probudil hvizd píšťalky a za−
čalo se balit a uklízet. Všechno
se nám podařilo nad očeká−
vání velmi rychle pobalit a při−
pravit na odjezd. Do Vřesovic pro nás
přijel objednaný autobus a odvezl
nás do svých domovů, kde na nás už
s radostí čekaly rodiny. Doufejme, že
za dva roky se střediskové Jambo−
ree uskuteční podruhé a tentokrát
ještě ve vyšším počtu.
Essmo

www.junak−ratiskovice.cz
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Slavnostní otevření junácké klubovny
sobota 16. května 2009

S

tříháním pásky pro−
běhlo slavnostní zahá−
jení dne otevřených
dveří požárem zničené a ná−
sledně zrekonstruované
junácké klubovny. Hlavní
akt spolu provedli vý−
znamní sponzoři obnovy
junácké budovy, a to hejt−
man Jihomoravského kraje
Mgr. Michal Hašek, sta−
rosta obce Ratíškovice
Ing. Josef Uhlík, zástupce
pojišťovny Kooperativa
pan Jaroslav Chludil a ná−
čelník Junáka Ratíškovice
Pavel Hnilica – Palis. Ce−
remoniál hudebně dopro−
vázelo žesťové kvarteto
Tonika Bábíčka a nebýt
drobného mžení na začátku
akce, tak to nemělo chybu.
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009
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Co nás čeká
a nemine

z neděle 21. června 2009
od 14.00 hodin
NECKYÁDA 2009 +
SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE
PRO VŠECHNY
z neděle 29. června 2009
od 14 hodin
RAFTOVAČKA
NA HLINÍKU
TÁBORY v Nové Vsi
z KPS − Rodinný tábor −
4.−11. 7. 2009
z Tuláci + Squaw −
12.−26. 7. 2009
z Trojka + Jižní kříž Mutěnice −
26. 7.− 9. 8. 2009

Akce Drákula 2009

Více fotografíí na
www.junak−ratiskovice.cz
Palis

Brigáda
v Nové Vsi

Brigáda v Nové Vsi

5.−7. června 2009
O víkendu se jela odstranit zá−
vada na nefungujícím odpadu a na−
konec z toho byla kompletní výměna
potrubí. Naštestí bylo přítomno
spoustu ochotných, šikovných
a hlavně pracovitých rukou. S „dia−
gnostikováním problému“ pomohli
taky novovesští hasiči. Děkujeme.
Palis
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Sport

Florbalisté Ratíškovic
postupují do 3. ligy

Písničky

firmy v rámci celé Jižní Moravy, aby
nás kontaktovali. Klub také rád při−
vítá nové tváře na svých trénincích.
Je−li Vám více než 16 let a máte zá−
jem hrát florbal, tak neváhejte a kon−
taktujte nás. Více informací nalez−
nete na našich webových stránkách
www.fbkpanthers.cz.

F

lorbalovému týmu FBK Pan−
thers Ratíškovice skončila začá−
tkem května sezóna. Předse−
zóní cíle pro obě mužstva nebyly
stanoveny, takže konečné 2. místo
A mužstva a 4. místo B lze považo−
vat za kvalitní výsledek.
„Áčko“ vstoupilo do sezóny skvěle
a ve druhém zápase deklasovalo
svého největšího rivala z Dubňan
v poměru 11:0, což mužstvu velmi
pomohlo a první polovinu sezóny
odehrálo v naprosté pohodě. První
ztráta bodů přišla až v 5. kole s FBO
Sokol Boskovice, které (jak se poz−
děj ukázalo) nakonec bylo v se−
zóně nejlepší. Ratíškovské mužstvo
v druhé polovině sezóny několikrát
zaváhalo a ztratilo veledůležité
body v závěru některých utkaní.
I tak ale obsadilo v konečném účto−
vání 2. příčku, kdy na prvního ztrá−
celo pouhý bod. Celkově z 24 zápasů
A mužstvo v 17 zvítězilo, v jednom
případě se soupeři rozešli s neroz−
hodným výsledkem a jen v 6 zápa−
sech odešlo poraženo. Celkový bo−
dový zisk je 52 bodů při skóre 131:69,
což je jasně nejlepší výsledek v his−
torii našeho klubu.
Kanadské bodování ovládl Jiří
Křižka s 52 body následován Vikto−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2009

rem Příkaským a Davidem Uhlíkem
s 31 respektivě 30 body. Všechny tyto
aspekty nakonec vedly k tomu, že
A mužstvo postoupilo do 3. ligy!
B mužstvo, hrající Jihomoravsky
přebor, se na konci sezóny umístilo
na 4. místě tabulky, kdy z 21 zápasů
dokázalo v 10 zvítězit, v jednom re−
mizovalo a v 10 odešlo poraženo (cel−
kové skóre 78:90 a zisk 31 bodů).
Pouze jeden hráč ze soupisky B ode−
hrál všech 21 zápasů. V kanadském
bodování B mužstva získal nejvíce
bodu Jiří Duda, a to 22 v 19 zápa−
sech.
Celkově lze hodnotit uplynulou
sezónu jako nejvydařenější v histo−
rii klubu a doufat, že především A
mužstvo ve vyšší soutěži nebude mít
problémy se záchranou a bude dů−
stojně reprezentovat naši obec.
Zároveň hráči a vedení FBK Pant−
hers Ratíškovice děkují všem fanouš−
kům a sponzorům za projevenou
podporu během celé sezóny. Jedná
se o SK Baník, Stavebniny Příkaský
Ratíškovice, Lékarna Ratíškovice,
Sport Vacenovský, Foto u Nádraží
Hodonín a Color Spectrum Hodonín.
Rovněž by klub tímto chtěl oslo−
vit nové potencionální sponzory,
kteří mají zájem prezentovat své

Vzpomínka
na Mariánský
měsíc

V

e zpěvníku křesťanských pís−
ní HOSANA je tolik krás−
ných pěsniček, napsaných
aj s notama. Ale já bohužel noty
číst neumím a na zpívání hlas už
sem také ztratila. Ale jedna pro−
stinká sa mně moc líbila, tak vám
ju pro nekoho z vás napíšu:
Když Panna Maria
pro vodu chodila,
džbán jako korunu
na hlavě nosila.
Nikdo se neklaní
královně se džbánem,
jen horký prach
líbá jí plátěné sukně lem.
Když Panna Marie
s vodou se vrátila,
synovi Božímu snídani vařila.
Nikdo se neklaní
líbezné královně,
co sama přikládá
polínka do ohně.
Proto se za všechny, kteří ji ne−
znají, společně klanějme Marii
Panně my.
Já znám notu jenom na písně
– „Slunce ať svítí, kde jsi ty; Díky
za toto krásné ráno, díky; Díky
vánoční; Díky večerní...“ Tyto
písně je možné číst jako básně
anebo jako modlitbu.
Napsala Jaruša Blahová
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Plachtařský vicemistr republiky
je z Aeroklubu Kyjov

P

Služby

o dvou týdnech skončilo 1. ote−
vřené mistrovství České repub−
liky a Slovenské republiky (25. 5.−
−6. 6. 2009) v bezmotorovém létání
pořádané Aeroklubem Partizánske

pod záštitou Aeroklubu ČR a Sloven−
ského národního aeroklubu. Piloti
v proměnlivém počasí dokázali
úspěšně odlétat sedm soutěžních
úloh. Na startovní listině bylo za−
psáno sedmdesát
pilotů (padesát
českých, dvacet
slovenských), kte−
ří létali ve třech
soutěžních tří−
dách: klubové,
patnáctimetrové
kombinované a
volné (Open) kom−
binované.
Ing. Lubomír
Motl jako jediný
zástupce kyjov−
ského aeroklubu
v nejvyšší repub−
likové soutěži ob−

stál skvěle. Před ním se umístil
pouze hranický junior Radek Krej−
čiřík, který bude v létě slavit osm−
náctiny a tak je nejmladším mistrem
ČR v „dospělém“ plachtění v celé
historii, stejně jako se stal vloni
nejmladším juniorským republiko−
vým mistrem ČR.
Výsledné pořadí 1. otevřeného MČR
a MSR je následující:
Klubová třída

body

1. Radek Krejčiřík
Aeroklub Hranice
4196
2. Lubomír Motl
Aeroklub Kyjov
4087
3. Michal Lešinger
Aeroklub Moravská Třebová 4082
Blahopřejeme.
Eva Maixnerová, Praha

Občanské sdružení
sociálních a finančních poraden ČR
spolu se Svazem důchodců ČR informuje

S

ociální a finanční poradna OSSaFP ČR rozšiřuje své
služby o informace a pomoc při vyřizování žádostí
na státní dotace „ZELENÁ ENERGIE“ – zateplování
domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.
Kontaktní místa: www.socfinporadnycr.cz
Brno
tel.: 518 321 861
mobil: 739 623 273
Blansko
tel.: 518 321 861
mobil: 739 623 273
Břeclav
tel.: 518 321 861
mobil: 733 677 013
Dubňany
tel.: 518 321 861
mobil: 739 113 115
Hodonín
tel.: 518 321 861
mobil: 603 972 625
Slavkov
tel.: 518 321 861
mobil: 739 113 115
Strážnice
tel.: 518 321 861
mobil: 605 082 265
Vracov
tel.: 518 321 861
mobil: 732 352 432
Vyškov
tel.: 518 321 861
mobil: 739 623 273
Znojmo
tel.: 518 321 861
mobil: 605 082 265

Ratíškovický Zvon

Email: financniporadna@seznam.cz
Pro ostatní klienty
Sociální a finanční poradny nabízíme
pomoc a informace o slevách:
z na elektrickou energii u vybraného dodavatele
z na dodávku plynu u vybraného dodavatele
z na pohonné hmoty
v síti vybraných čerpacích stanic
z na služby vybraného mobilního operátora,
pevné linky
z na pojištění domácnosti a nemovitosti
z na zákonné a havarijní pojištění
osobních automobilů

Neplaťe víc než je třeba!
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