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Obecní noviny z ročník 10 z číslo 5 z 2004 z cena 12 Kč

Z

„Letošní hodový průvod byl i přes
nepříznivé počasí opravdu
velkolepý.“

Ty naše krásné
letošní hody

ačalo to netradičně. Týden před
hodama si pozvala naše omla−
dina kapelu Ratiškovjanku,
pana Voříška s koníkama a vozem
a vydali se zvát naše občany na
hody. Bylo to něco jiného a bylo
to opravdu dojemné.
Ve středu v podvečer se Robky
ze Séčky daly dohromady a šly
k Františku Foltýnovi, dědečkovi
letošního stárka Ríši Holečka, na
degustaci hodového vína, aby tam ve
sklípku zapálili hody. Přišli i stárka

− Lenka Příkaská a stárkovi rodiče.
Nálada byla velmi příjemná, ani
domů se nikomu nechtělo. Paní Ma−
rie Macková (Cigánková) přivedla
dokonce i návštěvu z USA, pro které
to byl taky nezapomenutelný večer
a krásný zážitek.
V pátek se konala v sále U Šťast−
ných beseda u cimbálu, a tak
všichni, co mají rádi lidové písně,
si přišli na své. K poslechu i tanci
hrála Cimbálová muzika Petra
Šrahulka z Milotic.
V sobotu jsme se však k naší ne−
libosti probudili do deštivého a chlad−
ného rána. Co už bylo v mnoha rodi−
nách příprav na ty letošní hody
− pečení koláčků, zákusků, vybírání
dyní, škubání kačen a hus či chys−
tání chlebíčků, aby ty letošní hody
byly opravdové. A nejvíce to chys−
tání našich krásných lidových krojů
− praní, škrobení, žehlení a kulmo−
vání. To paní Marie Šupová ani „ne−
spávala“, aby všechny ty svěřené
suknice do neděle nakulmovala.
Však všechno zlé je k něčemu
dobré, aspoň se nám na ten nedělní
hodový den neprášilo. Ve 13 hodin od−
poledne vyšel od školní jídelny ho−
dový průvod krojovaných a příznivců
tradic do chrámu páně na hodovou
mši za doprovodu dechové kapely
Dokončení na straně 4
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Obec

Obecní rada...
Obecní rada č. 49 ze dne 10. 8. 2004
z Rada se seznámila se souhlasným
stanoviskem Státního fondu roz−
voje bydlení s poskytnutím do−
tace z prostředků SFRB na vý−
stavbu nájemních bytů.
z Rada se seznámila se stanoviskem
Policie ČR, OŘ Hodonín k doprav−
nímu značení v obci.
z Rada se seznámila se stížností
Mgr. Zbyňka Maška na stav ve−
řejné komunikace v ulici U Cihelny
a na stav komunikací v okolí.
z Rada se seznámila s žádostí paní
Ing. Magdaleny Křepelkové o pro−
nájem nebo o odkoupení obecního
bytu do osobního vlastnictví.
V současné době obec nevlastní
byt k pronájmu ani k prodeji, tato
žádost bude vedena v evidenci.
z Rada se seznámila s rozhodnu−
tím MZ ČR o poskytnutí dotace
na ochranu lesních porostů ve výši
48 tis. Kč.
z Rada se seznámila se sdělením
Diama, st. podnik, o označení
zlikvidovaných důlních děl i ozna−
čení bezpečnostních pásem. Povin−
ností obce je ze zákona č. 61/1998
Sb. toto značení strpět.
z Rada souhlasí s uvolněním jedno−
rázové dotace ve výši 100 000 Kč
v měsíci srpnu na opravy topení
na bazénu.
z Rada bere na vědomí rezignaci
na člena redakční rady PaedDr.
Zdeňka Šebesty, rada jmenuje čle−
nem redakční rady pana Václava
Koplíka od 1. 9. 2004.
z Rada rozhodla o umístění infor−
mační tabule informující o spoluú−
časti na financování investiční akce
„Kanalizace III. etapa“ u ČOV.
z Rada doporučuje pro výstavbu RD
v ul. U Jezérka variantu dvojdomků.
Obecní rada č. 50 ze dne 31. 8. 2004
z Rada projednala se zástupci firmy
Artesia, s. r. o., varianty řešení
rekonstrukce kanalizace z kolonie
Baťovka.
z Rada se seznámila s nabídkou
firmy Artesia na vypracování pro−
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jektové dokumentace kanalizace
Za Mlýnem, ul. Ulička.
Firma GAMA OCEL, s. r. o., Ra−
tíškovice 1252 daruje finanční
částku 10 000 Kč na podporu
sportu v obci Ratíškovice − běžecké
disciplíny. Obecní úřad Ratíško−
vice se zavazuje tyto prostředky
na tento účel použít. Rada roz−
hodla o přidělení částky 10 000 Kč
p. Zapletalovi, Ratíškovice, na po−
krytí nákladů − běžecká aktivita.
Rada se seznámila s rozborem ře−
ditele ZŠ Mgr. Hanáka k proble−
matice zavedení 2. cizího jazyka
ve šk. r. 2004/05. Po dohodě s ředi−
telem školy se bude na ZŠ nabízet
možnost výuky 2. cizího jazyka již
od tohoto školního roku.
Rada projednala zadání zasta−
vovací studie ul. U Jezérka. Při
zastavovací studii se bude řešit
i komunikace v ul. Příční (část)
a výjezd na ul. Dědina. Pro vypra−
cování studie rada doporučuje
oslovit 2 firmy. Rada doporučuje
vytvoření 10 stavebních parcel. Po
vyhotovení studie bude zadán ge−
ometrický plán a dojde ke směně
jednotlivých pozemků.
Rada souhlasí s objízdnou trasou
dle návrhu ŘSD: Posvátná − Zbro−
dek−Rohatecká po dobu uzavírky
silnice I/54, předpoklad doby tr−
vání 3−10/05.
Rada projednala návrh finanč−
ního výboru, aby audit pro rok 2004
provedl příslušný odbor krajského
úřadu.
Rada projednala změnu pracov−
ního poměru (částečný úvazek)
v obecní knihovně. Jedná se
o změnu z prac. poměru z doby ur−
čité na neurčitou od 1. 1. 2005.
Rada schválila opravu ozvučení na
smuteční síni. Opravu provede
pan Press, cena do 15 000 Kč
vč. DPH.
Rada schválila zařízení učebny na
kině pro žáky ZUŠ. Předpoklá−
dané náklady max. 15 000 Kč (ko−
berec, závěs, vymalování, oprava
dřezu + oprava v sále kina).

Obecní rada č. 51 ze dne 14. 9. 2004
z Rada projednala způsob výuky
dětské dechové hudby Veselá mu−
zika. Výuku jednotlivých žáků
v průběhu týdne bude zajišťovat
ZUŠ Dubňany (viz rozhodnutí
dříve). Výuku souboru bude zajiš−
ťovat pan A. Šohaj a zastupovat
jej bude pan J. Novák. Učitel hudby
bude provádět výku od 1. 9. 2004
na základě dohody o provedení
práce. Bude vedena evidence zkou−
šek − zkouška (vystoupení): 600 Kč.
Do ceny jsou zahrnuty náklady na
dopravu a přípravu výuky.
z Rada se seznámila s pozvánkami na
slavnostní schůzi ke 115. výročí za−
ložení SDH v Ratíškovicích, které
se bude konat v sobotu 2. 10. 2004
v 17.00 hod. Při této příležitosti
starosta navrhl udělit p. Michalu
Příkaskému pamětní medaily obce
za dlouholetou dobrovolnou práci
ve funkci velitele Jednotky SDH.
z Rada projednala dopis z Vouziers.
Týká se rozpočtu na rok 2005. Je
nutné projednat v zastupitelstvu,
zda bude možné hostit při Festi−
valu slováckých dechových hudeb
filharmonii z Vouziers.
z Rada souhlasí s umístěním sochař−
ských děl:
− „Torzo“ od p. Horáka − park za OÚ
− „Samota“ od p. Jarcovjaka − park
před radnicí (příp. u kina)
z Starosta informoval o kolaudaci
kanalizace III. etapa. Bude nutné
podat žádost o provozování této
části kanalizace v obci. Stávající
kanalizaci a ČOV provozuje VaK,
a.s., Hodonín. Provozovatelem
nové části kanalizace bude taktéž
VaK, a.s. Hodonín.
z Na mokřadu „Vrbky“ bude vybu−
dován nový objekt − přepad (schvá−
leno již dříve).
z Rada se seznámila s darovací
smlouvou uzavřenou mezi Obcí
Ratíškovice a firmou Vetropack
Moravia Glass, a. s., Kyjov. Jedná
se o dar ve výši 25 000 Kč na ná−
kup elektr. vozíku pro pana Ri−
charda Bureše, Ratíškovice 1020.
Po obdržení daru obec převede
finanční prostředky na výše jme−
novaného a provede zpětnou kon−
trolu využití částky.
z Rada projednala nabídku opravy
dlažby vstupu do radnice. Součástí
nabídky je oprava vstupu a nátěr
fasády vstupního oblouku.
z Rada se seznámila s projektovou
dokumentací pro stavební povolení
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na rekonstrukci a dobudování
ČOV Ratíškovice.
z Rada se seznámila s projektem
prohloubení a úpravy vodní ná−
drže Hliníček. Je nutné vyhledat
vhodný program z MZ nebo EU
a podat žádost na dotace pro rea−
lizaci akce.
Obecní rada ze dne 29. 9. 2004
z Starosta informoval o jednání s ře−
ditelem VaK, a. s., RNDr. Koub−
kem. Ředitel starostu informoval
o vyřazení projektu kanalizace Ba−
ťovka z žádosti VaK, a. s., na fond
soudržnosti. Důvodem vyřazení je,
že stávající kanalizace je ve vlast−
nictví třetí osoby − právnického
subjektu. Ministerstvo zeměděl−
ství postupně upřesňovalo pod−
mínky, které stanovují, že majetek,
který se rekonstruuje, musí být ve
vlastnictví VaK nebo obce (žada−
tele). V projektu rekonstrukce
kanalizace se bude pokračovat.
z Rada projednala předložený ná−
vrh ZŠ o přesunu finančních pro−
středků mezi jednotlivými polož−
kami z důvodů změn a čerpání
od počátku roku.
z Starosta informoval o dílčím pře−
zkoumání hospodaření obce za
období 1. 1.− 30. 6. 2004.
z Obsazení volného pracovního
místa bude řešeno v rámci pře−
organizací pracovních náplní stá−
vajících pracovníků.
z SK Baník Ratíškovice o. s. získalo
dotaci z JMK na dobudování uby−
tovny ve výši 180 000 Kč.
OR doporučuje provést rekon−
strukci v letošním roce. Firma
INPOS, s. r. o., předloží do příští
rady nabídku celkových nákladů
na rekonstrukci. Podklady pro
nabídku zpracuje ing. Šupová.
Prostředky na dokrytí dotací bu−
dou použity z úspory nerealizo−
vané rekonstrukce kuželny.
z Rada se seznámila s připomínkou
ze strany SK Baník Ratíškovice
na ubytování osob. Stávající uby−
tovací zařízení je určeno jak ke
krátkodobému ubytování (turisti),
tak k dlouhodobému (externí pra−
covníci). Ubytovna bude sloužit
pouze pro turistický ruch, tj. krát−
kodobé ubytování.
z Rada projednala nabídku firmy
Geodis Brno, s. r. o., na zavedení
dat ÚPD a Ortofotomapy s progra−
movým vybavením.
z Rada projednala žádost p. Svato−
pluka Stoklásky na prodloužení ná−
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jemní smlouvy na nebytové prostory
v areálu SK Baník Ratíškovice do
31. 12. 2005. OR souhlasí s pod−
mínkou, že při započetí případné
výstavby sportovní haly firma
Stokláska bude toto respektovat.
Rada projednala předloženou sku−
tečnost nákladů na opravu podla−
hového topení. Celkové náklady
činí cca 492 000 Kč.
Rada projednala žádost pana Petra
Ilčíka, Ratíškovice 102 o ukončení
smlouvy o nájmu nebytových pro−
stor v nemovitosti č.p. 1000, ul.
Múdrá (MŠ − sklepní prostory)
k 31. 12. 2004. OR souhlasí s po−
kračováním nájemní smlouvy od
1. 1. 2005 s nájemcem Karlem Do−
biášem, ale upozorňuje, že smlouva
bude podepsána s vedením ZŠ.
Rada se seznámila s dopisem firmy
THT, s. r. o., Polička. Dle dosud
zjištěných dalších skutečností
rada schvaluje potvrzení objed−
návky s firmou Ford Rašíno ze
dne 16. 12. 2003 − 17 místný mik−
robus Ford transit.
Firma Ekor navrhuje dle zjiště−
ných skutečností změnu stávající

smlouvy. Dle skutečně provedených
odpočtů v měsíci srpnu a září 2004
je skutečný stav svážených popel−
nic v obci více než 1400 ks oproti
nasmlouvaným 1250 ks. Firma
Ekor navrhuje poměrné navýšení
ceny za svoz z 7 700 Kč na 8 850 Kč
(ceny jsou uvedeny bez DPH).
z Rada projednala žádost paní Vla−
dislavy Ilčíkové, Ratíškovice 906,
o odprodej obecní parcely PK 1675
(KN 764/1). Na doporučení sta−
vební komise pozemek v současné
době není k odprodeji, předmětná
parcela se dle územního plánu na−
chází v lokalitě výhledové zóny pro
bydlení.
z Rada projednala žádost Morav−
ského rybářského svazu Ratíško−
vice o dlouhodobý pronájem vodních
ploch Hliník, Jezérko a Hliníček
ke sportovnímu rybolovu a chovu
rybí osádky. MRS předloží návrhy
smluv.
z Rada doporučuje Mikroregionu
přesunutí pořízených vagónů
blíže k zastavěné části obce − ko−
nec ulice Séčka.
JH

Obecní
zastupitelstvo...
Obecní zastupitelstvo
ze dne 15. 9. 2004
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
z změnu ve „Smlouvě o smlouvě bu−
doucí“ mezi vlastníky bytových
domů U Hájenky a družstevníky
na prodej bytů dle požadavku
družstevníků;
bude zrušeno:
z „Kupní cena za předmětný byt
bude vycházet ze znaleckého po−
sudku. Při stanovení skutečné
ceny bytu bude obec zohledňovat
výši poskytnutých dotací ze
státního rozpočtu a obce .“
bude doplněno:
z „Po splnění členských povinností
k uhrazení částek do pořizovacího
fondu ve výši pořizovací ceny bytu
snížené o odpočet dotační částky
ve výši 400 000 Kč bude kupní
cena bytu činit max. 93 000 Kč.
Obec je oprávněna cenu snížit.“

z koupi části pozemků v ulici U Je−
zérka za cenu 150 Kč/m2
z změnu rozpočtu II/2004
z kapitalizaci pohledávky Baníku
Ratíškovice, s. r. o., vůči obci Ra−
tíškovice ve výši 850 000 Kč
z pozvání filharmonie z Vouziers
na festival dechových hudeb v čer−
venci 2005
z trasu objížďky při rekonstrukci vo−
zovky I/54 Vracov − Bzenec přes
Ratíškovice po místních komuni−
kacích v ul. Posvátná, Zbrodek
v období 03/2005 − 10/2005
z změnu statutu školní jídelny v MŠ
Ratíškovice − provozovna v ulici
U Jezérka č. 670 z „Vývařovna −
výdejna“ na „Výdejna“
z stavební uzávěru v lokalitě „Pa−
dělky za humny“ u Jezérka s plat−
ností do schválení regulačního
plánu zástavby RD uvedené lokality
z plán finanční kontroly na rok 2004
Obce Ratíškovice.
JH
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Dokončení z titulní strany
Sobůlanka. Slavnostní mše byla
opravdu slavnostní. Byl tu na ná−
vštěvě pan Petr Nešpor, ředitel Pas−
toračního střediska v Brně, který
sloužil mši za zpěvu mnoha anděl−
ských hlasů našich zpěvaček i zpě−
váků, ale i tónů dechové hudby a li−
bých zvuků varhan. A co bylo těch
krásných krojů! Kostel zářil všemi
barvami.
Po ukončení mše svaté se všichni
seřadili a s veselou náladou se vy−
dali ke stárkovi, kde nás čekalo milé
přivítání. Nutno dodat, že letos na
hody se zpívalo několik nových písní,
které textem opatřila paní Marie
Slezarová a hudbu složil pan Fran−
tišek Kotásek a se Slováckým krúž−
kem a Robkama ze Séčky nacvičil
pan František Foltýn.
Od stárka se šlo tradičně ke stárce,
kde bylo další hodové veselení, a pak
k obecnímu domu, kde všechny pří−
tomné přivítali starosta obce Josef
Uhlík a místostarostka Anna Foltý−
nová. Tady požádali stárek i stárka
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o povolení hodové zábavy a teprve
potom začala ta pravá hodová zá−
bava.
Letošní hodový průvod byl i přes
nepříznivé počasí opravdu velkolepý.
Počínaje našimi nejmenšími, kteří
byli krásně ustrojení, a chasou, jež

přišli v hojném počtu. Díky proto
patří všem, kteří se hodů zúčastnili
i hody připravili, ať jim zůstanou tr−
valé a neopakovatelné vzpomínky
na vše, co na hodech pěkného prožili.
Eva Hanáková
Terezie Dobiášová
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Společenská rubrika

Blahopřejeme...

Vítáme nové občánky...
Viktor Kotásek
David Zloch
Viktor Vacula
Magdalena Macková
David Kotásek
Tereza Janíková
Gítika Viswanath

Anděla Gajdíková ................................................ 92 let
Jan Váňa................................................................. 80 let
Marie Přibilová .................................................... 80 let
Rosina Gajdíková ................................................ 80 let
Marie Bílová .......................................................... 80 let
Žofie Šupálková.................................................... 95 let
Marta Beránková ................................................. 91 let
Rosina Opavská ................................................. 101 let

Z našich řad odešli...
Anna Vacenovská ................................................. 79 let
Čestmír Procházka .............................................. 83 let
Ondřej Voříšek ..................................................... 18 let
Miroslav Hofírek .................................................. 82 let
Anna Tomanová.................................................... 92 let
Jan Grufík ............................................................. 77 let
Alois Holeček ........................................................ 78 let
Věra Vašulková ..................................................... 80 let
Anna Světlíková ................................................... 87 let
Zdeněk Blaha ........................................................ 52 let

Uzavření sňatku...
Štěpánka Macková a Dalibor Koplík
Eva Příkaská a Josef Klimeš
Linda Norková a Jiří Horký
Pavlína Příkaská a Radek Profota
Hana Blahová a Hynek Gajda
Martina Šťastná a Marek Horáček

Zlatá svatba...

Informace

manželé Marie a Maxmilián Řihákovi
manželé Antonie a Zdeněk Gajdíkovi
manželé Anna a Antonín Kordulovi
manželé Jenovéfa a Tomáš Bařinovi

„Zájemci o práci mohou proto již nyní
podávat písemné
žádosti…“

Výroba cukrovinek v Rohatci
se rozjede začátkem listopadu

P

o složitých a dlouhých jedná−
ních, za významného přispění
Úřadu vládního zmocněnce
pro Jihomoravský kraj, došlo kon−
cem června letošního roku k pod−
pisu dohody o finanční podpoře mezi
cukrovinářskou společností Candy
Plus a Ministerstvem práce a soci−
álních věcí České republiky. Candy
Plus se podpisem zavázala, že do
konce roku 2006 zřídí a obsadí mi−
nimálně 200 nových pracovních
míst a zajistí rekvalifikaci a ško−
lení potřebnému počtu nových za−
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městnanců. Realizace projektu ob−
novy výroby v bývalé čokoládce je
z hlediska zaměstnanosti pro Ho−
donínsko velmi významná, proto
byla Úřadem vládního zmocněnce
od samého počátku plně podporo−
vána.
Přidělení státní podpory, dle
programu pro tvorbu nových pra−
covních míst v regionech s neza−
městnaností nad 14 procent, byl
jeden z důvodů, proč se Candy
Plus rozhodla přestěhovat výrobu
z Maďarska do České republiky.

Mezi další důvody patří také vý−
hodné strategické umístění a velká
kapacita kvalifikovaných pracov−
níků v Rohatci a blízkém okolí.
Výroba cukrovinek se rozjede
pravděpodobně začátkem listopadu.
Zájemci o práci mohou proto již
nyní podávat písemné žádosti dopl−
něné životopisem na vrátnici bý−
valého výrobního závodu Maryša
v Rohatci.
V Hodoníně dne 20. srpna 2004
Ing. Ladislav Korbel
Vládní zmocněnec pro Jihomoravský kraj
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právu spotřebních daní vyko−
nává od 1. ledna 2004 místně
příslušný celní úřad a víno je
vybraným výrobkem ve smyslu
zákona č. 353/2003 Sb., zákona
o spotřebních daních v platném
znění.
Fyzická osoba, která za rok
nevyrobí více než 500 litrů ti−
chého vína (drobný vinař), urče−
ného výhradně pro vlastní spo−
třebu, pro spotřebu členů jeho
domácnosti, osob jí blízkých a jeho
hostů, nemá povinnost se regis−
trovat jako plátce spotřební
daně podle § 92 odst. 1 zákona
č. 353/2003 Sb. Tato fyzická
osoba není plátcem, pokud víno
neprodá a neporuší ostatní pod−
mínky uvedené v tomto ustano−
vení.
Sazby spotřební daně
Tichá vína
0 Kč/hl
Šumivá vína
2 340 Kč/hl
Meziprodukty
2 340 Kč/hl
Přihláška k registraci ke spo−
třební dani je k dispozici u Cel−
ního úřadu Hodonín nebo na we−
bových stránkách celní správy
(www.cs.mfcr.cz). Za nesplnění
povinnosti se registrovat, může
celní úřad udělit pokutu podle
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, v plat−
ném znění.
Podrobné informace možno zís−
kat osobně nebo telefonicky na
Celním úřadě Hodonín, Brněnská
48, Hodonín, tel. 518 304 649,
nebo na webových stránkách
celní správy www.cs.mfcr.cz.
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Fara

Upozornění

Vinaři,
pozor!

Z

Budování
na faře

a naší farou stálo ještě v loňském
roce polorozpadlé stavení, které
sloužilo k uskladnění různých
věcí potřebných pro kostel a faru,
ženám k úschově přípravků a ná−
řadí sloužících k úklidu kostela.
V posledních letech už spíše prostor
za farou hanilo než krášlilo.
Proto po dlouhém uvažování, hla−
sování, počítání a studování bylo
rozhodnuto, že se původní stavení
rozebere a na jeho místě se postaví
budova nová, která nahradí starou,
a navíc bude obsahovat i prostory,
které tady zatím chyběly.
V nové budově by mělo být sociální
zařízení volně přístupné ze strany od
kostela, a to jak pro návštěvníky
kostela, tak i hřbitova (včetně WC
pro vozíčkáře), úklidová místnost, ve
které bude možné nabírat vodu,
uskladnit čistící prostředky, vysa−
vače, metly, smetáky a jiné věci po−
třebné k úklidu. Bude sloužit hlavně
ženám uklízejícím v kostele a na
faře. Dále společenská místnost,
která bude sloužit k setkáním nejen
pro věřící, ale mohou ji využívat
i ostatní lidé v obci k různým akcím
komornějšího rázu. V půdním pro−
storu se do budoucna počítá s by−
tovou jednotkou pro návštěvy.

„V půdním prostoru
se do budoucna
počítá s bytovou
jednotkou pro
návštěvy.“

Se stavbou bylo započato v březnu
roku 2004. Bourání původní stavby
a další jiné práce byly provedeny
brigádnicky. Největší část hrubé
stavby zhotovila firma STAVOSER−
VIS z Kyjova. V příštím roce je po−
třeba zhotovit vnitřní rozvody elek−
třiny, plynu, omítky, dále okna, dveře
a zabudovat sanitární techniku, tzn.
WC, umyvadla apod. Práce i úkolů
je velké množství. Vše ale samozřejmě
závisí na množství finančních pro−
středků, které se na další dokončo−
vání získají. Věříme, že je možno opět
počítat s lidmi, kteří přispějí ke
zdárnému pokračování stavby, ať
už finančně či brigádnicky.
Je nutno poděkovat všem těm,
kteří v tomto roce nezištně přiložili
ruku k dílu a nelitovali svého osob−
ního volna ani pohodlí a pomohli při
stavbě. Jedním z nich, který neli−
tuje času ani práce, je pan Jan Vace−
novský, kterému patří náš velký dík.
Rovněž je třeba vyslovit dík firmě
STAVOSERVIS, která hrubou stavbu
vystavěla, za její solidní přístup
k výstavbě a financování našeho
společenského centra, které se nám,
jak doufáme, podaří v co nejkratší
době zbudovat.
Farní rada
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Škola

„Po setmění jsme zapálili
svíčky a všichni
si prohlédli hotová
strašidýlka,…“

Podzimní
slavnost v MŠ I

V

pátek 1. října bylo rušno v ma−
teřské školce u lesa. Počasí
bylo hezké, a tak mohla být
uskutečněna další z tradičních
akcí školy „Podzimní slavnost“, čili
výroba dýňových strašáků a zví−
řátek z kaštanů. Děti se na tuto
akci ve školce připravovaly a spolu
s učitelkami a paní školnicí napekly
pro rodiče dýňové koláče, které
všem náramně chutnaly. Rodiče
i babičky posilněni koláči se pustili
za asistence svých dětí do výroby
strašáků. Po setmění jsme zapálili
svíčky a všichni si prohlédli hotová
strašidýlka, která byla rozesta−
věna po celé zahradě a krásně stra−
šidelně blikala.

Na závěr akce dostaly děti cuk−
rovinky a s rodiči opékaly párky
u táboráku, kde se povídalo a sezna−

movalo s rodiči dětí, které teprve
nastoupily do školky.
Taková tvořivá odpoledne jsou
důležitá jak pro práci učitelek, kdy
mají možnost pohovořit s rodiči,
kteří právě nespěchají do práce,
ale i pro samotné rodiče, kteří se
mohou seznámit s ostatními rodiči,
jejich dětmi, navázat nová přátel−
ství, ale hlavě poznat atmosféru,
pohodu a srdečnost, která vládne
při těchto akcích.
V dnešní uspě−
chané době je oprav−
du nutné najít si
čas a jít si společně
s dětmi pohrát. Vždyť
„Kdo si hraje, ne−
zlobí“ a na takové
společné zážitky ne−
jen děti dlouho vzpo−
mínají. Škoda jen, že
během noci byla vět−
šina výtvorů nezná−
mým vandalem zni−
čena!
MB

„Šikanování je jakékoliv
chování, jehož záměrem
je ublížit jedinci,…“

Prevence sociálně
patologických jevů ve školách

V

současné době dochází k tomu,
že se mezi dětmi všech věko−
vých kategorií stále více obje−
vují negativní prvky chování a jed−
nání, které řeší Metodický pokyn
MŠMT ČR k prevenci sociálně pa−
tologických jevů u dětí a mládeže,
č.j. 14514/2000 − 51.
Mezi sociálně patologické jevy
u dětí a mládeže zařazujeme širo−
kou škálu výchovných problémů,
výchovných poruch a poruch cho−
vání, a to včetně zneužívání návy−
kových látek. Prevence sociálně
patologických jevů u dětí v působ−
nosti resortu MŠMT České re−
publiky představuje aktivity ve
všech oblastech prevence, zejména
pak:
z drogových závislostí, alkoholismu
a kouření,
z kriminality a delikvence,
z virtuálních drog
(počítače, televize a video),
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004

z patologického hráčství
(gambling),
z záškoláctví,
z šikanování, vandalismu a jiných
forem násilného chování,
z xenofobie, rasismu, intolerance
a antisemitismu.
Základní nástroj prevence těchto
nežádoucích jevů na Základní škole
v Ratíškovicích představuje Mini−
mální preventivní program. Jeho
uskutečňování je pro každou školu
a každé školské zařízení závazné
a podléhá kontrole České školní
inspekce. Na naší základní škole
byla na základě výše citovaného
pokynu rovněž ustanovena funkce
školního metodika prevence (Mgr.
Iveta Kudrová), jehož posláním
je spolu s výchovným poradcem
(Mgr. Miluše Blahová) a ředitelem
školy poskytování poradenských
služeb žákům a jejich rodičům a za−
jišťování poradenských služeb spe−

cializovaných poradenských a pre−
ventivních zařízení pro žáky, rodiče
i učitele.
Co dělat, když máme podezření,
že se jedná o šikanu?
Šikanování je jakékoliv chování,
jehož záměrem je ublížit jedinci,
ohrozit ho na zdraví nebo ho zastra−
šovat. Je to cílené a obvykle opako−
vané užití násilí jedincem nebo sku−
pinou vůči jedinci nebo skupině
žáků, kteří se neumí nebo z nejrůz−
nějších důvodů nemohou bránit.
Odhalení šikany bývá velmi obtížné.
Pro vyšetřování šikany
je doporučována tato strategie:
1. Rozhovor s těmi, kteří na šika−
nování upozornili a s oběťmi.
2. Nalezení vhodných svědků.
3. Individuální, případně konfron−
tační rozhovory se svědky (nikoli
však konfrontace obětí a agre−
sorů).
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4. Zajištění ochrany obětem.
5. Rozhovor s agresory, případně
konfrontace mezi nimi.

Hasiči

Při výbuchu brutálního násilí
je nutný následující postup:
1. Překonání šoku a bezprostřední
záchrana oběti.
2. Domluva pedagogů na spolupráci
a postupu vyšetřování.
3. Zabránění domluvě agresorů
na křivé výpovědi.
4. Pokračující pomoc a podpora
oběti.
5. Nahlášení policii.
6. Vlastní vyšetřování.

V

Výchovná opatření:
1. Napomenutí a důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy.
2. Snížení známky z chování.
3. Převedení do jiné třídy či školy.
4. Doporučení rodičům obětí i agre−
sorů, aby navštívili pedago−
gicko psychologickou poradnu,
případně jiná střediska vý−
chovné péče pro děti a mládež
(SVP).
V mimořádných případech
se užijí další opatření:
1. Doporučení rodičům na dobro−
volné umístění dítěte do pobyto−

„Zlatým hřebem oslav bylo předání
Čestného praporu ÚVV,…“

Nejstarší organizace
v naší obci slavila

úzkém rodinném − vlastně ha−
sičském kruhu − se o prvním říj−
novém víkendu konaly oslavy
115. let od založení SDH Ratíško−
vice. V sobotu 2. 10. 2004 v 16 hodin
začaly oficiálně oslavy položením
věnce na místním hřbitově za naše
zemřelé členy. Před 17. hodinou se
začali scházet uniformovaní i ne−
uniformovaní členové na hasičskou
zbrojnici. Byli pozváni hosté i z okol−
ních dědin. Nakonec přijeli kole−
gové z Rohatce a Milotic, ostatní se

omluvili. Slavnostní schůze měla
začít v 17 hodin, ale nebylo možné
přeslechnout písničku „Co jste
hasiči...“ za doprovodu dechovky
a chasy, kteří zvaly na hody. Po ma−
lém zpestření a pohárku vína mohla
schůze začít. Úvodního slova se ujala
Mgr. Jaroslava Příkaská, která při−
vítala hosty: 1. náměstka Ústřed−
ního výkonného výboru Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska pana
Lubomíra Janebu, starostu Okres−
ního sdružení hasičů pana Miro−

vého oddělení SVP, případně do
diagnostického ústavu.
2. Podání návrhu orgánu sociálně
právní ochrany dítěte k zahájení
řízení o nařízení předběžného
opatření či ústavní výchovy s ná−
sledným umístěním v diagnostic−
kém ústavu.
3. Vyrozumění policejního orgánu,
došlo−li k závažnému případu
šikanování.
Důraz klademe na prevenci, naše
snaha je, aby případů šikany bylo
co nejméně.
Mgr. Josef Hanák
Mgr. Iveta Kudrová

slava Kuchaře, kapitána HZS Hodo−
nín Ing. Václava Špéru, v neposlední
řadě starostu obce Ing. Josefa
Uhlíka a všechny ostatní.
Po uctění památky zesnulých ha−
sičů minutou ticha pokračoval sta−
rosta SDH František Foltýn vy−
čerpávajícím referátem o historii
i současnosti sboru. Po slovech sta−
rosty přišla na řadu jedna z nejpří−
jemnějších záležitostí, jakou bylo
předávání různých ocenění a uznání
některým členům SDH, ať už za věr−
nost sboru nebo za příkladnou práci.
Zlatým hřebem oslav bylo předání
Čestného praporu ÚVV, který je
nejvyšším oceněním za práci dobro−
volných hasičů. Z rukou náměstka
Janeby prapor převzal bývalý velitel
pan Michal Příkaský za doprovodu
čestné stráže našich mladých hasičů.
Následovala diskuse, do které se za−
pojil i starosta Ing. Josef Uhlík. Ten
poděkoval za práci, kterou
naši hasiči odvedli a odvá−
dějí, popřál mnoho zdaru do
dalších let a panu Michalu
Příkaskému předal pamětní
medaili obce. Večer pokra−
čoval večeří, volnou zábavou
v sále hasičské zbrojnice, kdy
při ochutnávce slováckých
životabudičů a ratíškovic−
kých koláčků se dobře vyklá−
dalo a hlavně vzpomínalo.
Oslava pokračovala v ne−
děli 3. 10. 2004 mší svatou,
při které byl posvěcen náš
nový prapor. Otec Ludvík
svým kázáním pozvedl sebe−
vědomí našich členů. Před
kostelem ještě společné foto
a nezbývá než se těšit na
oslavy 120. výročí.
za SDH JT
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Rozhovor

„Dobrou písničku dělá
dobrej text a dobrá
muzika.“

Ničeho nelituji

P

oslední prázdninový víkend při−
jel do Ratíškovic potěšit pří−
znivce folku písničkář František
Nedvěd. Prošel mnoha životními
peripetiemi a kvůli své popularitě
o mnohé přišel, ale podle jeho slov
ničeho z toho nelituje. O hudbě a ži−
votě, ale nejen o tom, jsme si spolu
po jeho koncertě povídali.
Jaká je vaše nejstarší vzpo−
mínka na dětství?
Moje nejstarší vzpomínka na dět−
ství je z doby, kdy mi byly asi tři roky
a zpívali jsme s bráchou někde na
lodi. Myslím, že to byla nějaká tá−
tova oslava. Starší vzpomínku už
zřejmě nemám.
Co byste dělal, kdybyste se ne−
věnoval muzice?
Já jsem vystudoval střední od−
borné učiliště strojové techniky, a tak
jsem se až do roku 1986 živil jako
opravář telefonů. A od té doby
jsem vlastně na volné noze.
Co je podle vás na dobré pís−
ničce nejdůležitější?
Dobrou písničku dělá dobrej text
a dobrá muzika. Ale někdy je to teda
pořádná honička, dát to dohro−
mady tak, aby to bylo hezký.
A vy sám věříte slovům
písní, které zpíváte?
Samozřejmě, jinak bych je
nemohl asi ani zpívat.
Nezdá se vám to trochu
jako patos, zpívat o tom, že
vám ke štěstí stačí parta přá−
tel, kytara a světlo z ohně,
a přitom na koncerty jezdíte
v luxusních autech. Nemáte
pocit, že lidem, kteří vás
mají rádi a chodí na vaše
koncerty, důkazem může být
vyprodaný Strahov v roce
1996, tak trochu lžete?
Víte, já jsem si všechny ty
peníze vydělal poctivou prací,
takže já se nemám za co stydět.
Postavil jsem si dům, postavil
jsem si tenisový kurt, koupil
jsem si auto, ale zničil jsem si
rodinu, protože moje děti mě
vůbec neznají. Neznám soboty
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004

neděle, neznám svátky − jestli je to
dostatečně kompenzující k tomu, že
mám pohodlný a rychlý auto, který
potřebuji ke svý práci, tak dělám
zřejmě špatně.
A berete toto všechno, o čem
jste teď mluvil, jako jakousi daň
slávě nebo myslíte, že jste někde
udělal chybu?
Neudělal jsem nikde chybu, já ni−
čeho z toho přece nelituju. Rozdávat
lidem radost je mým údělem a toho
nemůžu nikdy litovat, protože ty lidi
mě za to pak odmění právě tím,
že mám třeba to auto. A jestli mi ho
někdo z nich závidí, tak ať si, pro−
sím, závidí, ale ať si na něj dokáže
taky vydělat. Každý tu možnost přeci
má. Ono je sice hezký sedět si v hos−
podě a nadávat na politickou situ−
aci, nebo říkat, že tenhle ten má něco
jinýho a lepšího, když tam potom
nechá za pivo a cigarety dvě stovky.
Spočítejte si, kolik to jenom dělá za
měsíc! Kdybych vedl taky takový
způsob života, tak bych zřejmě taky
nikdy nic neměl a zbylo by jen to
nadávání a závist.

Jaké pocity zažíváte při
svých koncertech? Jsou stejné
jako na počátku vaší kariéry
nebo je to pro vás už spíše jenom
práce?
Pro mě je to pořád to stejné, nic
se nezměnilo. Jen jsem se možná
naučil více ovládat své emoce. Když
je třeba něco špatně, tak to už
umím přikrýt, a když je naopak
něco dobře, tak to umím dát zase
patřičně najevo.
Sledoval jste soutěž Česko
hledá Superstar? Kdo byl vaším
favoritem a myslíte si, že tyto
mladé hvězdičky, které ze sou−
těže vzešly, na nebi populární
hudby zazáří, nebo naopak zhas−
nou stejně rychle jako se obje−
vily?
Soutěž jsem sice sledoval, ale fa−
vorita jsem neměl žádného, protože
oni z těch dětí udělali najednou
mediální hvězdičky a ty si o sobě
začaly najednou vymýšlet hrozný
věci. Navíc podle mě nikdo z nich
nemá v tvrdém světě showbyznysu
žádnou budoucnost, protože je tam
ty stávající hvězdy a zpěváci mezi
sebe nepustí. Ale taky na druhou
stranu je to zase těžký odhadnout,
protože někdo si z nich udělá ta−
kovýho koně, kterej je zase vytáhne
na světlo. Ale jinak si prostě
myslím, že budoucnost žádnou ne−
mají.
A co třeba Martina Balogová,
ani ta se vám nelíbila?
Martina Balogová má možná
krásný hlas, ale to je asi tak
všechno co má. A to není v této
branži zdaleka to nejdůleži−
tější, zpěvák musí být hlavně
osobnost, musí z něj vyzařovat
charisma. A to podle mě nikdo
z těch soutěžících neměl.
Kde vy berete energii pro
svou další práci?
V rodině, přátelích, ale pře−
devším v hudbě. Jestli jsem
věřící? Na to vám neodpovím,
to je moje soukromá věc. Ale
člověk by měl žít tak, aby se za
to nemusel stydět, a to je ta
jediná správná filozofie života.
Po jaké hudbě tedy sáh−
nete ve svém soukromí, při
cestě autem?
Já poslouchám všechno,
opravdu. Ale když chcete pří−
klady, tak například mám rád:
Gotta, ten má hezký písničky,
strana 9
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Rangers taky. Rád si poslechnu i Spi−
rituál Kvintet, s kterýma jsem
dřív taky hrával. Je to hodně pest−
rý, třeba si poslechnu i vážnou mu−
ziku, všechno to záleží na momen−
tální náladě.
Je podle vás člověk sám, když
osamí? A vy sám, vyhledáváte ně−
kdy samotu, jste sám pro sebe
dobrým společníkem?
To záleží na tom, jaký má člověk
vzpomínky, jaké měl kamarády. Sa−
motu já sám vyhledávám velmi rád,
při mém povolání je někdy dokonce
až nutný zůstat na chvíli sám a tak−
zvaně vysadit. Jestli jsem sám pro sebe
dobrým společníkem, to nevím, ale
ještě jsem si zatím nevynadal (smích).
Jak nejčastěji trávíte svůj
volný čas a letošní léto?
Já toho volnýho času moc nemám,
ale když už se nějaký naskytne, tak
chodím na ryby, věnuju se rodině,
hraju tenis. To je asi tak všechno, na
žádné dovolené jsem nebyl a ani ji
neplánuji.
Je něco, co byste chtěl umět
a neumíte to?
Já co jsem chtěl umět, to jsem se
taky naučil. A když jsem na něco
zkrátka neměl, tak jsem si řekl, že

V

chce někde něco dokázat, tak musí
být vidět. Dneska jsou lidi ale bohu−
žel tak líní, že to sami nevyhledá−
vají a pak přijímají jenom to, co jim
nabízí třeba zrovna televize Nova.
Když řeknu jižní Morava, co
všechno si představíte, co pro
vás tento kraj znamená?
Tak především si vybavím slunce,
dobré víno, vinice a hezký ženský.
Ptám se hlavně proto, že váš
bratr v jednom z rozhovorů pro−
hlásil, že až nebude mít žádnou
práci, tak odjede do Kyjova a tam
se u cimbálu upije k smrti.
Co říkáte na tento jeho výrok?
K tomuto se bohužel nijak vyjád−
řit nemůžu, protože neznám jeho
myšlení, ale myslím si, že je to
trošičku přehnaný. Takže podle mě
by to neudělal.
Jak se vůbec díváte na Hon−
zovy milostné aféry, které tisk
a média neustále propírají? Po−
dotkněme jen, že jeho lásky jsou
čím dál mladšího data narození.
Jeho poslední přítelkyní byla
šestnáctiletá slečna Lucie.
Bez komentáře! K tomu se nehod−
lám vyjadřovat.

„Západočeští pivaři
během krátké chvíle
došli na chuť všem
150 vzorkům
vína,…“

točili chlapi po předešlé dohodě
uvnitř kaple několik písniček ze
svého repertoáru na připravované
„cédéčko“.
Ale to už byl v proudu i košt vína,
který předcházející den připravili
Pavel Gajdík a Jožka Koplík. Zápa−
dočeští pivaři během krátké chvíle
došli na chuť všem 150 vzorkům
vína, takže nalévající šenkérky
Lidka Frolcová, Jarka Horáková
a Vlasta Kotenová zůstaly krátce
po setmění doslova bez práce. A když
úspěšně skončil na pódiu mužský
sbor, chystali pořadatelé zlatý hřeb
večera − vystoupení Jury Pavlici
a jeho Hradišťanu. Je třeba dodat,
že to muzicírování bylo (jako vždy)
skvělé a bezchybné. O to víc byli ra−
tíškovičtí zpěváci potěšeni, když
byli přizváni na pódium, aby se zú−
častnili závěrečného společného
zpívání. Vše vyústilo, jak už to na
Slovácku bývá, v krásné souznění
nejen ve zpěvu, ale i v srdečnosti
a v pocitu, že „dyž sú po ruce husle,
nejaký ten pohárek a dyž sa chlapé
pochytajú kolem ramen, tož to
stójí za to“!

Na Plzeň!

sobotu 25. září 2004 časně
zrána ještě za tmy nastou−
pili zpěváci Mužského pěvec−
kého sboru spolu s Dolinou do
autobusu u kina a společně odces−
tovali směrem k západočeské
metropoli a dále na Třemošnou
a do Býkova. Zde, v zrenovované
hospodářské usedlosti, byla ko−
nečná jejich sobotního putování.
Byli již počtvrté pozváni k účasti
na folklorním odpoledni, aby svým
vystoupením zpestřili oslavy
301. výročí založení Býkova spoje−
ného s „Vinobraním na Býkově
a koštem vín dělaných s láskou“.
Německý majitel pan Josef Dop−
plinger, který před pár lety tuto
usedlost koupil, dokázal rozpadá−
vající se budovy po velkých finanč−
strana 10

na to nemám a nepokoušel jsem se
o to, protože jsou na to jiný lidi,
kteří jsou k tomu povolaný.
Stalo se vám v životě, že jste
něčeho hodně litoval?
To jsou takzvaný tělní otázky
(smích). No, máte pravdu, je jedna
věc, kterou jsem v životě udělal
špatně a který zpětně hodně, hodně
lituju, ale tu vám samozřejmě nepro−
zradím, o tom mluvit nebudu. Tu si
nechám jen pro sebe a své svědomí.
Jaký humor máte rád...
Mám rád dobrej humor, zasměju
se třeba i blbosti nebo tvrdýmu ka−
meňáku, ale na to musí být nálada.
...a co soudíte o dnešní tzv.
televizní zábavě?
To je jedním slovem hrůza. To, co
nám předvádí televize Nova, je
něco strašnýho a bohužel se to už
dostává do všech jejích oborů, nejen
do zábavy.
Byl byste ochotný jít do něja−
ké televizní estrády?
Sám bych tam nešel, ale když mě
tam pozvou, tak tam samozřejmě
jdu, protože považuji za nutný se
nějakým způsobem prezentovat.
Jestli to mám ještě zapotřebí? To má
za potřebí vždycky každej, pokud

ních investicích k nepoznání zreno−
vovat.
V současné době se v celém ob−
jektu nacházejí dvě restaurace,
barové posezení, tříhvězdičkový
hotel, pekárna, fitcentrum, konírna,
muzeum hospodářských strojů,
venkovní podium (špejchar), obrov−
ský mlat vydlážděný zámkovou
dlažbou s pódiem a v neposlední řadě
obnovená kaple se skvělou akusti−
kou. A právě toto byl jeden ze stě−
žejních bodů, na který se mužský
pěvecký sbor soustředil. Proto
hned po příjezdu a po obědě využil
těchto skvělých hudebních podmí−
nek. Zatímco Dolina krátce po pro−
dukci folkového dua Vojta Kiďák
Tomáško & Ríša Melichar rozvinula
svá vystoupení v celé parádě, na−

Veronika Svobodová

Vojta Koten ml.
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„Večer se z nás účinkujících
stali diváci.“

Vinobraní na Býkově
25. 9. 2004

T

ak jako loni a předloni, jsme se
zúčastnili spolu s mužským sbo−
rem již IV. ročníku vinobraní na
zámeckém statku Býkov nedaleko
Plzně. A jak tato − snad již tradice −
vznikla? Myšlenku přinést trochu
sluníčka z Moravy v podobě hezkých
písniček a lahodného vínka zreali−
zoval Pavel Gajdík (zvaný Suža ml.)
spolu s kamarádem z Plzně Mirkem
Kolářem. Slovo dalo slovo a před
čtyřmi lety se ratíškovické mužské
hlasy rozezpívaly v Býkově poprvé.
O tom, že s úspěchem, svědčilo po−
zvání na další rok. A protože svůj
program chtěli mít ,,mužáci“ obo−
hacený i o nějaký tanec, přizvali ke
spolupráci Ratíškovskou Dolinu.
A tak vzniklo pásmo ,,Zarážání
hory“, kde jsme se za doprovodu
cimbálové muziky Denica ze Šardic
ukázali místním, jak se z vinné révy
stává chutné vínko a co hotař udělá
s tým, kdo vkročí do vinohradů, když
je hora zaražená.
Po úvodním programu Denica spo−
jila své síly s plzeňskou kapelou
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„Mladý Dynamický Kolektiv Band“,
kteří hráli ve stylu „Děda Mlá−
dek − Band“. A tak se tancovalo
a zpívalo až do brzkých ranních ho−
din. Skvělá atmosféra býkovského
vinobraní nás zcela pohltila, a proto
pozvání na další rok jsme přijali
s nadšením.
A tak už jsme tam letos byli po−
třetí. Těšili jsme se o to víc, že spolu
s námi a mužským sborem přijala
pozvání i cimbálová muzika Hra−
dišťan s Jurú Pavlicú, kterým jsme
vlastně dělali ,,předskokanů“. Muž−
ský sbor vzal tentokrát více man−
želek. Ne proto, aby ženské zjis−
tily, kam se ti chlapi vždy těší, ale
potřebovali POMOCT! Poprvé si to−
tiž nachystali ochutnávku vín i s vy−
dražováním, no a tam se ty jejich
manželky skvěle hodily a využili je.
Krom toho nám taky pomohly man−
želky mužáků s drůžením, takže
jsme v klidu a pohodě zvládli i ge−
nerálku s muzikú Hradisko ze Ždá−
nic, která nás letos doprovázela
poprvé.

Mužský sbor zatím natáčel v místní
kapličce na své CD. Přidali starostí
zvukaři, který tak velký rozsah hlasů
nečekal a málem mu nestačila apa−
ratura. Vše ale dobře dopadlo, a tak
jsme zahájili ve stodole dvouhodi−
nové vystoupení s přestávkou na
tombolu. Parádní kroj a drúžky,
doplněné červenými rúchy, byly
krásné samy o sobě a když se při−
dala pěkná písnička v podobě da−
naju či skočných a s choreografií
mladého zamilovaného páru, úspěch
byl zaručen. Akustika ve stodole dala
vyniknout rozličnosti zpěvu muž−
ského sboru, a tak společné vystou−
pení ocenilo publikum vřelým po−
tleskem.
Večer se z nás účinkujících stali
diváci. I když už tam byla pěkná
zima, srdíčko a mysl nám zahřála
cimbálová muzika Hradišťan s Jurú
Pavlicú a zpěvačkú Alicí Holubovú.
Nejkrásnější tečkou za tímto dnem
bylo, když Jura Pavlica pozval muž−
ský sbor a Dolinu na jeviště zazpí−
vat si spolu závěrečné písničky.
Kouzlo okamžiku způsobilo, že naši
kluci při rychlém verbuňku naská−
kali mezi diváky. Zpívala celá sto−
dola a všichni jsme si byli tak nějak
blíž. A tak už teď se těšíme na další
vinobraní s mužským sborem na
zámeckém statku BÝKOV.
Za Ratiškovskú Dolinu
a poděkování mužskému sboru
H+I+S
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Vařily sa trnky,
aj pěry, ale čerstvé
oškvarky, to je
na žlučník.

Mikroregion
Nový Dvůr

a II. trhu místních produktů
a řemesel, pořádaném mikro−
regionem Nový dvůr, se Ra−
tíškovice neztratily. Po česku ře−
čeno „kraslice zdobila“, po našém
velikonoční „vajíčka škrábala“ paní
Kateřina Gasnárková a paní Tere−
zie Pištěková, fronta na medové
perníčky byla u krámku paní Ji−
řiny Ždánské, fotografie známého
a světově uznávaného autora pana

Cyrila Gajdíka lahodily oku, srdci
i duši, vyšívačky šikovné a zručné
paní Marie Kotásková a Marie Ilčí−
ková dokazovaly cit pro drobné
štychy − jemné vyšívání.
Také druhé dědiny sa ukázaly.
Čerstvo vyškvračené milotické
oškvarky brzo vzaly za svoje, sko−
roňáci „ukradli“ ratíškovijákom
pečení bélešů aj pletení mastiček.
O tem, že jsme pletení březo−

vých metel aj „gučí“ vyvezli přes
hranice, nás přesvědčili naši sou−
sedé z Vacenovic, a proto si mohli
návštěvníci v 15ti stáncích, po
našem krámkoch, doopravdy vy−
brat.
Podle programu zhruba ve tři−
čtvrtě na čtyři uvedla ředitelka
Osvětové Besedy paní Jaroslava
Kundratová ratíškovickou kolekci,
která začala pěkně a nadějně.
Možná díky počtu vystupujících
bylo v každé řadě hned několik ná−
vštěvníků od nás a ti viděli a hlavně
slyšeli skladby v podání flétnového
souboru.
Dětský národopisný soubor před−
vedl v děvčičím provedení ukolé−
bavky aj s bábečkama − panenkama
a kluci zas řemesla. Myslím si, že
Dolině vyšlo pásmo o vaření pěr
i skákání a tancování z vařejkama.
Při vystoupení Robek ze Séčky sa
strhl tajfún. Déšť, na který jsme
od začátku srpna toužebně čekali,
přišel po prudkém větru, jenž lá−
mal a převracel stánky, nádvoří
zámku se vylidnilo a jejich pásmo,
poslední úprava vinohradu před
zaražením hory, proběhlo už téměř
bez diváků. Proto také Slovácký
soubor zůstal bez možnosti uká−
zat své skočné a vrtěné a Veselá
muzika u kašny také nekoncerto−
vala.
A tak kdo chtěl, mohl v průjezdu
využít nabídky na ochutnání vín
i burčáku nebo si poslechnout cim−
bálku a mužský sbor z Vacenovic,
a ten, jehož zajímá chovatelství
si také přišel na výstavě na své.
Obyvatelé Ratíškovic tam měli
i své představené, pana starostu
i paní místostarostku, pana se−
nátora ing. Josefa Kaňu s jeho
manželkou Ludmilou (dlouholetou
členkou našeho ZK) a také svoji au−
tobusovou dopravu, kterou všichni
nevyužili. Mezi ně jsem patřil i já,
a když jsem ve vytrvalém mrho−
lení šlapal do milotického kopca,
tak jsem si i z dalšími povzdychl,
že ten déšť mohl půl druhé hodiny
počkat. No, ale dubňanský Podéšť
už umřel, a tak „poručit větru
a dešti“ sa nikdo neodváží a Pán
Bůh zaplať za to, že nikdo neumí.
Nezbývá, než si přát, aby i další
ročník byl o tolik pěknější jak
druhý od prvního a aby mu přálo
počasí.
Václav Koplík
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Vzpomínka

„Tondu Voříška měli všichni
rádi pro jeho milý zjev
a přímé jednání.“

Vzpomínka
na Antonína Voříška

D

ne 3. 11. 2004 uplyne 10 let
od úmrtí pana Antonína Vo−
říška, známého ratíškovického
fotbalisty a muzikanta. Narodil se
22. listopadu 1921 jako druhé z je−
denácti dětí. Na hudební nástroje
se začal učit hrát ve svých 14 le−
tech. Začal u kapelníka Jíny v Ho−
doníně hrou na housle, ale protože
rodiče neměli na zaplacení škol−
ného, s houslemi brzy skončil. Na
foukací nástroje se naučil u Josefa
Chludila, od kterého pak dostal
i malou baskřídlovku. Když byl v ka−
pele nedostatek muzikantů hrají−
cích na křídlovku, přešel na tento
nástroj, na který hrál až do svých
70 let. To už hrál jen občas, když
mladým muzikantům někdo na po−
slední chvíli odřekl hru.
Od roku 1951 do roku 1971 vedl
dechovku v Ratíškovicích. O každé
odehrané akci si vedl řádné zá−
znamy (viz ukázka). O svůj hudební
nástroj se vždy pečlivě staral,
křídlovka se musela „blýskat“ na
dálku. Často si nosil domů i ná−
stroje svých kamarádů, to když
už se na ně nemohl dívat, jak jsou
„ochytané“.

Jako na fotbalistu na něj
vzpomíná jeho velký kama−
rád Vojta Koten takto: „Tou−
hou Tondy bylo, aby mohl
hrát v útoku vedle svého syna,
a to se uskutečnilo v roce
1962, kdy odcházel šťasten
z hrací plochy se slovy: „...je
to moje největší štěstí, hrát
vedle syna, dávat mu rady
a posílat jej do vyložených po−
zic ve střelbě.“ Byť byl „sta−
rým“ hráčem, mladým sta−
čil. Při vytrvaleckém běhu
na 5−10 kilometrů nebylo na
něm znát únavy. Ba naopak
běžel vždy v čele celého pe−
lotonu mužstva. I v letech
1960 až 1964, v době největ−
ších úspěchů fotbalu v Ra−
tíškovicích, dokazoval, že
„Kdo chce, umí a dovede!“ −
to byla cenná rada pro
všechny hráče tehdejšího
Baníku!“
Tondu Voříška měli všichni
rádi pro jeho milý zjev a přímé
jednání. S takovýmto čestným pří−
stupem dosáhl s mužstvem pláno−
vaných úspěchů. Nic však netrvá

věčně, a tak roku 1966 Tonda uznal,
že na tak velký úkol nestačí a čestně
odchází do pozadí, aby své umění
předával ústně těm, kteří jej vy−
střídali.
Předností trenéra Ant. Voříška
byla slušnost! Vždy s hráči deba−
toval před utkáním, dodával jim
odvahu k boji a po utkání dovedl
mile i kriticky zhodnotit výkony
jednotlivých hráčů. Mluvil stejně
k hráčům jako ke svému synovi.
V povzbuzování nikdo neslyšel
škaredých výrazů, ba naopak více
úsměvů: „Vždycky se všechno ne−
podaří, ale Vaší snahou musí být
nejlepší výsledek,“ říkával s obli−
bou.
Pamětníci výborné kopané si
pamatují nejlepší útočnou řadu
zvanou „V“ vedenou Voříškem: Va−
radínek, Vacenovský (Vánola), Voří−
šek, Vybíral, Vacenovský (Plachta).
Je to již legenda, ale za milou vzpo−
mínku to stojí.
EK
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„Provoz na důlní dráze zajišťovala
vlastní parní lokomotiva,
převoz do Otrokovic
pak stroje ČSD.“

Jubileum
Baťovy důlní dráhy

kutečnost, že Ratíškovice z vý−
chodní a severní strany obe−
myká železnice, jsme doposud
vnímali jaksi podvědomě. Zarezlé
hlavy kolejnic, zanesené přejezdy
a bujný porost vypovídají o provozu
v nedávných letech. Události posled−
ních měsíců však umožní zvýraz−
nění této dráhy a možná, že i obce
samotné.
Historie naší železnice se datuje
od počátku 30. let 20. století, kdy
expandující zlínská firma Baťa, a. s.,
hledala místo pro nový lignitový
důl, zdroj energie pro otrokovickou
elektrárnu, napájející továrny, ve−
řejné prostory a obydlí v okolí Zlína.
V roce 1932 provedli experti z mos−
teckého revíru geologický průzkum
a za místo nového dolu bylo zvoleno
jižní úpatí Nákla, přibližně 1 km
za obcí.
Po žních v létě 1933 začalo vy−
měřování pozemků, jejich výkup
a začala stavba 6,5 km dlouhé že−
lezniční trati do Rohatce. Práce pře−
rušila tuhá zima, ale v dubnu 1934
byla dokončena. Dne 27. 4. 1934
úspěšně proběhla její kolaudace a od
léta sloužila svému účelu − odvozu
lignitu ve vlastní režii z Dolu Tomáš,
pojmenovaném po zemřelém za−
kladateli firmy Tomáši J. Baťovi,
do Rohatce. Zde soupravy přebí−
raly ČSD, které je dopravily do
Otrokovic.
Souběžně se budovala alterna−
tivní vodní cesta, známá jako Baťův
kanál. Od roku 1938 bylo možno
soupravu sunout z Rohatce k Sudo−
měřicím, kde byla odbočka na pře−
kladiště. Čelním výklopníkem se
lignit přesypal do člunů a tyto ka−
nálem po Moravě pokračovaly od
Spytihněvi do Otrokovic. Tento způ−
sob dopravy vydržel do 50. let,
kdy byl kanál opuštěn a lignit z dub−
ňanského revíru mířil do nové ho−
donínské elektrárny, jejíž kotle
byly uzpůsobeny na méně výhřevné
uhlí.
Provoz na důlní dráze zajišťo−
vala vlastní parní lokomotiva, pře−
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voz do Otrokovic pak stroje ČSD.
Po znárodnění dolů převzaly ob−
sluhu státní dráhy, jejichž lokomo−
tivy bývaly deponovány v rohatecké
výtopně, později v Hodoníně. V roce
1970 zde začaly sloužit motorové
lokomotivy z domovské strojové
stanice Hodonín.
Zajímavou kapitolou byla osobní
doprava, zřízená na žádost obce
od 1. 12. 1941. Po důlní dráze bylo
vedeno 5−7 párů osobních vlaků,
které zajišťoval motorový vůz z ma−
jetku a. s. Baťa. Nástup v Rohatci
byl až za přejezdem, kde byla dře−
věná bouda zastávky. Takové byly
zřízeny i podél obce a nesly jména
Rubanice, Vacenovická a U lípy.
Situovány byly poblíž přejezdů na
Rúdník, Vacenovice a Milotice. Zá−
pis v kronice obce dokladuje rám−
cový jízdní řád z roku 1952, kdy bylo
zavedeno 5 párů vlaků. Cena jízd−
ného činila 4,− nebo 5,− Kč předre−
formní měny. Vlakové spojení vy−
drželo až do 17. 1. 1955, kdy byla
zřízena linka ČSAD Rohatec − Dub−

ňany, která využila nových silnic
a prodlouženým trasováním i vede−
ním centrem obcí plně nahradila
osobní vlaky.
Ale zpět na konec 30. let, kdy byly
do Dolu Tomáš zaústěny lanové
dráhy z nových dolů Theodor a Žo−
fie, situované severně od Tomáše.
Do poloviny 50. let svoji činnost
ukončily, ale to již fungoval Důl
1. Máj na severovýchodním okraji
Dubňan. V letech 1952−1953 k němu
byly protaženy koleje z Tomáše
a celková délka trati dosahovala
8,7 km. Všechen majetek již spra−
vovaly Jihomoravské lignitové doly.
Ty koncem 50. let vybudovaly další
důl s pracovním označením „C“, Důl
Osvobození Ratíškovice. Těžit začal
počátkem roku 1959 a lignit směřo−
val 2 km dlouhou lanovkou na 1. Máj.
Vytěžením 1. Máje v roce 1983 bylo
„Céčko“ posledním činným dolem,
napojeným na popisovanou želez−
nici. Vývoj po roce 1989 způsobil
útlum důlní činnosti, a tak byla
v lednu 1991 těžba ukončena i zde.
Poslední uhelné vlaky byly vypra−
veny 31. 1. a 1. 2. 1991, poté trať
osiřela. Pouze na tehdejší Pomocné
provozy, ratíškovický závod 07 JLD,
občas zajela obsluha z Rohatce. Horní
úsek byl pro nevyužití i špatný stav
zrušen a ještě v prosinci 1991 sne−
sen. Záhy bylo drážní těleso srov−
náno se zemí, takže zde již zakrátko

Uhelný vlak krátce před odjezdem z Dolu 1. Máj Dubňany
dne 15. 1. 1991. Nad vozy jsou bunkry, vlevo zaústění lanovky
z Dolu Osvobození. Do konce provozu zbývají dva týdny.
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zmizely poslední stopy. V roce 1992
byly Pomocné provozy i dráha zpri−
vatizovány, vznikly zde strojírny
a i ty používaly železnici. V dubnu
2002 zde však České dráhy naposled
provedly obsluhu a koleje byly po−
nechány svému osudu.
Obvykle by následoval scénář
nevyužití − zrušení − likvidace, ale
družba s Francouzi, u nichž se na
zrušených tratích zřídily velodráhy
a ochota realizovat nápad, který
by do obce přitáhl turisty nejen

v rámci Mikroregionu Nový dvůr, na−
směřovala osud dráhy jinam. Na
podzim 2003 byla podle francouz−
ského vzoru postavena první šlapací
drezína, se kterou začal zkušební
provoz od vacenovického přejezdu
k Rohatci. V srpnu letošního roku
byly přistaveny dva vysloužilé želez−
niční vozy, které by měly posloužit
jako deponace drezín a informační
centrum.
Věřme, že se tato myšlenka po−
daří dotáhnout do konce a naše obec

Historie

Výpisy ze školní kroniky

Docházka do školy
v Ratíškovicích…

T

bude moci nabídnout něco atraktiv−
ního a neobvyklého.
Leoš Tomančák ml.

Prosba autora těchto řádků: po−
kud byste měli jakýkoliv písemný
nebo obrazový dokument, který se
váže k historii ratíškovické želez−
nice a byli ochotni jej zapůjčit k na−
hlédnutí nebo pořízení kopie, obraťte
se prosím na adresu Leoš Tomančák,
Rumunská 1156, 698 01, Veselí nad
Moravou. Děkuji.

patřila původní škola v Ratíško−
vicích, která podle školní kroniky
„byla postavena v 18. století a po−
dobala se obyčejné bídné chatrči.
Vedle ní stál chlév pro obecní býky,
jednu stěnu s obydlím učitelovým
společnou mající, takže jednoho
dne, asi zdě z nepálených špatných
cihel stavěny byly, býk rohami pro−
bořil stěnu do obydlí učitelova a dě−
lal společníka rodině učitelově při
večeři. Stála na témže místě, co
dnešní“ (v místě současné školní
jídelny).
Tato budova byla velmi malá
a naprosto nevyhovovala potřebám
obce. „Žáků bylo v roku 1879/80,
1880/1 a 1881/2 průměrně 276. Obě
učírny jsou malé, takže když 70−80
žáků se do učírny sešlo, tato již pře−
plněná byla. Místní školní radě
i obecnímu představenstvu bylo sice
několikrát c.k. okresní škol. radou
nařízeno, by o 3tí učírnu postaráno

o, že všechny ratíškovické děti například dítě těch, kteří „si téměř
mají možnost navštěvovat všecko živobytí opatřují námahou
určitý typ školy, nám dnes při− fyzických sil“ se mělo učit „ve ško−
padá jako samozřejmost. Ale ještě lách toliko ty pojmy, které potře−
v polovině 18. století nebyla školní buje, aby se při životní práci ne−
docházka povinnou a odvíjela se od mátlo, aby bylo spokojeno se svým
finanční situace rodiny. Navštěvo− osudem a aby celý jeho myšlenkový
vat převážně jezuitské školy nebylo obzor přestával na zachování mra−
dovoleno všem a dívky dokonce ne− vouky a na opatrném a příčinli−
vém konání povinností v rodině
směly studovat vůbec.
Až roku 1774 došlo vládou Marie a obci“.
Tyto školy byly často stavěny
Terezie k podstatnému zásahu do
struktury školství, a to vyhláše− podle jednoho projektu v mnoha
ním Všeobecného školního řádu vsích. K nim také pravděpodobně
pro české a ra−
kouské země. Ten Ročník 1895−96, zapůjčila Marie Nesvadbová, 432
nařizoval školní
docházku povinnou
pro chlapce i dívky
od 6 do 12 let a za−
váděl tři stupně
škol.
Prvním stupněm
byly školy trivi−
ální. Ty měly být
alespoň všude tam,
kde byla fara. Vy−
učovalo se zde hlav−
ně triviu, tj. čtení,
psaní a počtům,
později také nábo−
ženství v mateř−
ském jazyce. Vý−
chova a vzdělávání
se ale pořád lišily
podle společenské−
ho postavení žáků.
Podle tohoto řádu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004
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V počátcích školné
a plat učitele financovali
rodiče, a to obnášelo na
jednoho žáka „jednu. zl.
šajnu, 1 pecen chleba,
k čemuž měl učitel pří−
spěvky vybírané dům
od domu na Blažeje,
o Vánocích koledu a o Ve−
likonocích vejce“. (Šajn
jsou papírové peníze,
vydané roku 1811 při
rakouském státním
bankrotu, které se vy−
měňovaly za znehod−
nocené bankovky v po−
měru 5 zlatých staré
měny za 1 šajn nové ví−
deňské měny).
V pozdější době se
školné platilo v hoto−
vém obnosu. Například
v roce 1907 činil školní
Ročník 1900−01 (5. třída v roce 1913), zapůjčila Marie Nesvadbová, 432
plat z jednoho školáka
bylo, ale nařízení tomuto bylo ze zlobě. Takové vzbouření zavinil před− 3K 84h ročně. Protože se v té době
strany obecního zastupitelstva od− seda svým nerozvážným jednáním, obyvatelé Ratíškovic nacházeli ve
porováno“.
podosaváte tresty nevybíral a ná− velké bídě a částky se jen velmi
I když už byla docházka povinnou, vštěva školy se pranic nezlepšila. těžko vybíraly, byly podle zápisů
prakticky tomu tak nebylo a školu Při muzikách je hospoda plna školní obecní rady v prosinci t. r. tyto ob−
navštěvovaly děti nepravidelně. mládeže a škola prázdná“.
nosy zařazeny do obecního rozpočtu.
V zimě byla docházka lepší, v létě
Společenská prestiž učitelů ne− Podle školní kroniky navštěvovalo
byly děti zaměstnány na polích byla v té době velká a obec zpočátku v tomto roce vyučování „179 chlapců
nebo na pastvě. Učitelé s tím nebyli ani nechtěla žádné peníze do vzdě− a 186 děvčat, tj. 365 žáků. V měsíci
spokojeni. Podle jejich zápisů „... ná− lání dětí investovat. „Budova školní únoru začalo se též vyučovati na po−
vštěva školní je velmi bídná. V let− počala hroziti zbořením, což učitel kračovacím kursu hospodářském
ních měsících chodí sotva 1/5, v zimě každoročně děkanovi co školdozorci ve II. běhu. Zapsáno na zač. 12 cho−
asi 2/3. Na konci školního roku asi oznamoval, o čemž se děkan důst. vanců, později přihlásili se ještě 4.
po 6 týhodnů do II. tř. 2−10, do I. tř. p. Čech při zkoušce přesvědčil, ale Úlevy požívalo 30 chlapců a 37 děv−
10−36 žáků. Na začátku školního nepomáhalo to nic, jelikož obec nic čat“. V dalších letech se v účtech
roku bylo po 2 1/2 měsíce v II. tř. dělati nechtěla, až učitel p. Jursa jevil na tyto účely nedostatek, proto
od 10−30 a v I. tř. od 50−60 žáků ve o tom c. k. podkrajskému úřadu ozná− musela být prodána obecní réž
škole přítomno. Výkazy nedbalosti mení učinil, který obci ihned nařídil a daná částka tímto srovnána.
se udávají každý měsíc, ale sta− novou školu stavěti“.
Irena Bařinová
rosta určené tresty nevybírá již po
4 roky. Přišlo sice přísné nařízení
starostovi, by tresty vybral, ale
tento to dal místní školní radě do
vyřizování.
Místní školní rada nechala rodiče
předvolati do obecní hospody na
protiv školy a oznámila jim, že mají
peněžité pokuty tolik a tolik zapla−
tit, což mělo za následek, že rodiče
tito beztoho škole nepřízniví, řídí−
címu školy jakož i učitelce co nejše−
redněji nadávali a málo scházelo,
že by nebyli i do školní budovy na
řídícího školy se srotili.
Mnozí z obecního zastupitelstva
místo co měli tyto rozlícené rodiče
napomenouti, by tak nečinili a své
Základní škola na pohledu z roku 1930,
dítky pilně do školy posílali, prý
zapůjčila Jana Kopáčková, 696
ještě tyto rodiče podněcovali ku
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Výstava

Na začátku výstavy bylo
kolem 220 druhů,…

Tradiční výstava
hub minulostí

P

řes optimistická prohlášení
představitele ratíškovického
mykologického kroužku, že hub
bude na XXIV. výstavě dostatek,
se ještě ve středu a čtvrtek před
sobotním zahájením prášilo od jízd−
ních kol na Pánově i na Vátých pís−
kách. Zprávy z Vranče, Osvětiman
i Radějova byly horší − nepříznivé.
Byl objednaný i fotograf, „aby na
výstavě byly aspoň protáhlé huby
pořadatelů“, no, ale v pátek ráno
„sa vyrazilo na ostro“. Každý z členů
si namastil nohy Pámelů a krk trn−
kovýma kapkama, při tem si vzpo−
mněl na místa i místečka, kde je
tráva „vranější“ a vyrazil.
„O štyrech, né nohách“, ale v šest−
náct hodin byl sraz u hasičské zbroj−
nice, no a úlovky v koších začaly
dávat naději, že nebylo jen na vý−
stavu, ale „aj do kostu“. Stálý ga−
rant ratíškovické výstavy, čerstvý
pětašedesátník pan Alois Vágner
z botanického oddělení Moravského
Masarykova muzea, při pohledu na
úlovky jen rezignovaně, ale uznale
mávl rukou a podotkl: „Jak
vy to tady v těch Ratíškovi−
cích děláte, bude pro mne do
smrti záhadou. Nikde žádná
hubička, vy tu máte Morav−
skou Saharu a tolik hub!“
Do pozdních hodin jsme
určili asi 170 druhů a dva
druhy sacharomycétů − bur−
čák z muškátu a müllerky.
Ráno práce pokračovaly,
v mladém boří se ukázaly
„podborůvky jak štuplíky“,
a tak se jelo sbírat, roznášely
se jmenovky, třídilo se podle
druhů a nezbytně od devíti
ráno − oficiální začátek vý−
stavy byl ve dvanáct − se trou−
sili první návštěvníci. Mezi
tím přijel kolega Jirka Pol−
čák z MK v Přerově, kde také
měli výstavu, a tak jsme mezi
sebou vyměnili přebytky,
a od desíti se podával první
guláš.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004

Na začátku výstavy bylo kolem
220 druhů, jejich počet se do večera
zvýšil na 230. To už šly na dračku
topinky a když kolem 18−té hodiny
nebyl guláš a vzácný host výstavy
pan ministr pro životní prostředí
RNDr. Libor Ambrozek si pochut−
nal na topince, přišel gurmánský
vrchol celé výstavy − brambory pl−
něné houbovou náplní, zapečené
se smetanou od paní učitelky Dáši
Příkaské, které nejen pan ministr
labužnicky vychutnával.
Ráno další cesty po lese a práce
v zákulisí. Pomáhali nám i pomoc−
níci, kteří s kroužkem zatím neměli
nic společného. Na sále pořád plno −
až do večera, to už se počet vzorků
ustálil na čísle 239. I v pondělí
přišla řada zájemců, poslední vzo−
rek byl z Domanína − srostlice
24 kusů pečárky trstnaté v 11:45,
no a ve 14:00 hod. pořadatelé začali
výstavu rušit.
Na výstavě se letos značnou mě−
rou podíleli i houbaři z Vacenovic,
např. pan Antonín Šťastný, Mirek

Dobeš či Martin Lunga, školák,
který přinesl hřib smrkový o váze
570 g, kamarádi z Dubňan a Ho−
donína i příležitostní návštěvníci.
Co bylo na výstavě nejzajímavěj−
šího, na to má každý jiný metr.
Pořadatele těšil nález čirůvky ze−
lánky − „sviňůrky“ vystavované po
sedmi letech, mrzela absence „kuřá−
tek“ − lišky obecné či „dubáka“ − hřiba
dubového. No, ale pitvat se neúčastí
některého druhu, když před vý−
stavou jsme byli vděčni za kaž−
dou položku, je tak trochu „proti
obříslu“.
Díky pozvání i díky informaci
v Záhoráku přijeli z Bratislavy zá−
stupci mykologů a ze Záhorí hou−
baři s úlovky, a tak je jeden fakt, že
Praha má podle internetu největší
výstavu na světě, Ratíškovice zas
„mezinárodní“, i když jak řekl vý−
stižně Doc. PhDr. Ján Sand, Ph.D.:
„K Vám nejedem do cudziny, iba
za hranice“.
Jako představitel kroužku dě−
kuju všem za práci, kterou odvedli,
za obětovaný volný čas, za přine−
sené vzorky, za návštěvu, uznání,
pěkná slova, pochvaly v knize ná−
vštěv, Robkám ze Séčky za zpěv
i gratulaci, pekařství pana Petra
Příkaského, firmě Madias za spon−
zoring i panu Pavlu Příkaskému
za umožnění informace.
Václav Koplík, prezident
ratíškovského mykologického kroužku
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Jazzmani s jazzmankou
v Ratíškovicích?

S

Událost

tolik lacině proklínanou ame−
rikanizací naší české a evrop−
ské kultury je možné se setkat
i v naší obci. V Americe zrodivší
se jazz opět po roce zazní sálem
Restaurace U Šťastných. Klarine−
tové trylky břeskné slovácké
dechovky a vybrnkané cimbálové
melodie budou nahrazeny buržo−
azním zbožím, které vzniklo v pro−
středí zotročeného černošského
lidu. Ač americký, přesto však děl−
nického původu hudební směr by
mohl být blízký i našemu člověku,
vždyť i my nezřídka dřeme na
našich vinohradech a polích jako
černí.

J

RŠ

„V kulturním programu
účinkovaly mužské
sbory z Dubňan,
Milotic,…“

Kaplička
na Slavíně

e 21. května 2000, nedělní odpo−
ledne jak vymalované a velmi
hojná účast veřejnosti na slav−
nostním odhalení památečního
sloupu svatého Urbana, do jehož
schránky byla vložena zakládací
listina a některé dobové drobnosti.
Slavnostní odhalení a udělení po−
žehnání provedl generální vikář br−
něnské diecéze pan Jan Mikulášek
za spoluúčasti děkana z Hodonína
pana Zouhara. Účasten byl i ratíš−
kovický farář pan Josef Malík, který
byl původně sborem požádán, aby
požehnání provedl on. Ale když jeho
reakce byla velmi rozpačitá a neroz−
hodná, oslovili zástupci sboru nakonec
výše jmenované církevní zástupce,
jejichž postoj byl naopak velice ra−
dostný, vstřícný a spontánní. Osloven
byl též i čestný občan Ratíškovic,
brněnský biskup pan Vojtěch Cikrle,
jenž se ale pro velkou pracovní za−
neprázdněnost omluvil.
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Po minulé hojné návštěvě poslu−
chačstva se tato domněnka, zdá se,
potvrzuje. Nicméně nedělejme uspě−
chaných závěrů. Je otevřenou otázkou,
zda se zdařilý hudební experiment
loňského roku zopakuje. Uvidíme.
Tedy, chtěl jsem říci, uslyšíme, jestli
přijdete. Jste zváni. K poslechu nám
zazpívá Eva Dostálová, zabubnuje
Jaromír Helešic, zatrombonuje Jan
Jiruch, zaklavíruje Zdeněk Kalous
a zabasuje František Uhlíř. Součástí
hudebního večera bude i recitační
pásmo ratíškovického poety Jiřího
Hubáčka, v němž představí některé
z básní své nové sbírky.

Kultura

Hudba

„K poslechu nám zazpívá
Eva Dostálová,…“

Kulturní
akce

Beseda u cimbálu
Jožka Černý
18. 10. 2004 (pondělí)
Kinosál Ratíškovice
Divadlo – „Brouk v hlavě“
24. 10. 2004 (neděle)
Kinosál Ratíškovice
14. 11. 2004 (neděle)
Maňáskové divadlo
15.00 hod. kinosál Ratíškovice
28. 11. 2004 − 1. adventní neděle
Hodonínské kvarteto
kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Ratíškovicích
11. 12. 2004
Jazz
sál Restaurace U Šťastných
12. 12. 2004
Vánoční koncert
sál Restaurace U Šťastných
Srdečně zve Obec Ratíškovice
a Osvětová Beseda

V kulturním programu účinko−
valy mužské sbory z Dubňan, Mi−
lotic, Vacenovic a Ratíškovic, cim−
bálová muzika Petra Šrahůlka
z Milotic, stejně jako cimbálová mu−
zika z Vacenovic. Po skončení pro−
gramu se zpěváci, muzikanti a diváci
rozešli po okolních sklepech, které
byly do široka otevřeny všem a jejich
majitelé srdečně zvali k návštěvě
a nalévali to nejlepší víno, co ve
sklepě měli. V takto srdečné náladě
zůstalo mnoho lidí na Slavíně až
do pozdních nočních hodin.
Mužský sbor z Ratíškovic doká−
zal, že nejen krásné zpívání, ale
i organizační schopnosti a elán do
nových akcí mu nejsou cizí. Mezi
chlapy bylo domluveno, že každo−
ročně buď v předcházející nebo nad−
cházející sobotu při svátku svatého
Urbana bude tato tradice udržo−
vána.

Poděkování

J

ménem všech dětí z Mateřské
školy II v Ratíškovicích dě−
kuji panu Tomáši Motlochovi
za darovaný materiál a práci na
zahradních stolech a lavičkách.
Přeji pevné zdraví a úspěchy
v podnikání!
Emílie Kudrová

Vojta Koten ml.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004

Horníci

Hornické
tradice

V

měsíci září každého roku si
horníci téměř všech revírů
a dolů připomínají hornické
tradice. Slaví Den horníků. Někteří
slaví, někteří už jen vzpomínají.
Připomeňme si tedy alespoň část
symbolů a tradic spojených s hor−
nictvím:
Hornický znak − mlátek
a želízko (kladívka)
Tyto dva zkřížené horníkovy ná−
stroje se staly dlouhodobě uznáva−
ným znakem k vyjádření horníkovy
práce a hornického podnikání. V pře−
vrácené podobě tento hornický znak
vyjadřuje ukončení hornického díla
i lidského života.
Hornický kroj a švancara
(slavnostní hůl − čakan)
Slavnostní hůl je významným do−
plňkem hornického kroje. V uhelných
revírech má hlavice tvar malého ha−
vířského kylofu, který nosívají
starší technici běžně do dolu. Na dře−
věné násadě bývá vyřezáno deka−
dické měřítko pro přibližné měření
v dole.

„Slavnostní hůl
je významným
doplňkem
hornického
kroje.“

Většina součástí hornického kroje
má svůj původ v horníkově pracov−
ním oblečení. Kůže (flek) byla ke
stejnokroji nošena jen jako látková
imitace původně koženého fleku.
Tvar kůže se zachoval jako sym−
bol při slavnostním přijímání do
cechu hornického „Skoku přes
kůži“.
Slavnostní přijímání mladých
horníků do cechu hornického má
svůj původ již ve středověku a bylo
součástí privilegií udělovaných
panovníkem královským horním
městům. Příkladem může být udě−
lení takového práva Václavem IV:
„My, Václav král český, markrabí
moravské etc., oceňujíce poctivé úsilí
všech věrných a poctivých pracov−
níků v našich dolech o rozkvět na−
šich hor, rozhodli jsme se udělit
právo veselých hornických slavností
pořádání ...,“
Pozdrav „Zdař Bůh“
Hornický stav spojuje po dlouhá
období řada hodnot, které symbo−

lizují vztah k této profesi i histo−
rické sounáležitosti celého cechu.
Pozdrav je v dnešní době běžným
pozdravem horníků i příslušníků
příbuzných povolání pracujících
v podzemí.
Postava permoníka
(Permon, Bergman)
V dávné minulosti si člověk ne−
dokázal vysvětlit některé přírodní
jevy, se kterými se setkával při
své práci. Vysvětloval si to jako
vliv nadpřirozených mocností i by−
tostí. Dobývání v hlubinách země
vytvářelo situace, kdy horník zů−
stával sám proti přírodě. Začal hle−
dat pomoc u svého vysněného pat−
rona či ochránce. Z doby pohanské
to byli různí skřítkové, permoníci
či Permoni, případně skalní du−
chové.
Hornický prapor
Hornický prapor je používán ne−
jen při slavnostech, ale také při
jiných příležitostech, například
při pohřbu horníka. Zelená barva
na hornickém praporu předsta−
vuje povrch země, černá barva pod−
zemí.
Postupně s technickým rozvojem
v dolech vznikly další hornické
symboly:
Hornický kahan
Těžní věž
Řezný orgán dobývacího stroje
Horničtí svatí Prokop
a Barbora
Ve středověku hledali hor−
níci pomoc i v řadách sva−
tých. V historických hornic−
kých zemích byla uctívána
jako patronka horníků
sv. Barbora, v českých zemí−
ch sv. Prokop.
Po druhé světové válce se
hledalo vhodné datum,
které by spojilo oba svátky
patronů v jeden celostátní
Den horníků. Bylo rozhod−
nuto o konání společných
oslav Dne horníků každo−
ročně v den 9. září.

Důl Osvobození Ratíškovice, stěna 097 (květen 1987)

Při tvorbě článku autor
využil publikaci „ Ing. Sta−
nislav Vopásek − Heraldická
historie hornických sym−
bolů“.
Ing. Jaromír Škola, Ph.D.
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Výročí

P

„Bylo již slyšet silný hukot
a já jsem utíkal v neblahém tušení
sklepovou chodbou na dvůr.“

Smutné výročí

řed šedesáti lety, dne 20. listo−
padu 1944, americká letadla
bombardovala moravská města
Brno, Břeclav, Hodonín, Opavu,
Přerov a Zlín.
Pro Hodonín to byla jedna z nej−
těžších pohrom za dobu jeho exis−
tence. Při náletu přišlo o život 179
osob. Mezi nimi byli také občané
Ratíškovic: Antonín Foltýn (*1923),
Jaroslav Měchura (*1927), Antonín
Příkaský (*1928) a Ladislav Šťastný
(*1907).
Bomby ukončily život také ra−
tíškovické rodačce Anežce Příkaské
− Šupové, vdově po Vítu Příkaském,
který byl 1. července 1942 umučen
nacisty, a její patnáctileté dcery
Anežky. Svědectví o této smutné
události je zaznamenáno v dopise,
který poslal syn manželů Příkaských
svému kmotrovi Františku Valáš−
kovi do Bílovic nad Svitavou. Z něj
vyjímáme:
„V pondělí 20. listopadu šel jsem
do pokračovací školy jako obvykle
a když byl hlášen poplach, pustili
nás ze školy domů. Bylo docela
krásně, až na mlhu, ale i ta se po
chvíli nad městem zvedla. Poslou−
chal jsem situační zprávu a když
jsem slyšel hukot letadel, díval
jsem se na ně s maminkou, smáli
jsme se a počítali jsme je. Svazy
přilétaly, odlétaly a my se dívali.
Ptal jsem se maminky, kdy bude
oběd. Řekla, že za chvíli. Cvičil jsem
tedy na housle. Pak šel pošťák a já
si šel pro poštu. Víťa šel za mnou,
ačkoli to nikdy nečinil. Vracím se
s lístky od kamaráda a slyším ze
střechy lazaretu hlas z rádia, ozna−
mující, že slabý svaz bombardo−
vacích letadel se blíží k Hodonínu.
Bylo již slyšet silný hukot a já jsem
utíkal v neblahém tušení sklepo−
vou chodbou na dvůr. Víťa zůstal ve
sklepě. Vběhl jsem do chlívku a již
jsem slyšel hvízdot a v zápětí ohlu−
šující ránu, příšerné zvuky padají−
cího zdiva − pak tma. Modlil jsem se

strana 20

a prosil Pána Boha, aby mě vzal
na milost. Jen jsem se trochu vzpa−
matoval, vše se opakovalo. Instink−
tivně jsem se skrčil. Rachot, burá−
cení, tma, příšerné napětí v uších
a plících, střecha chlívku se sesy−
pala, já ve tmě vyskočil a nevím,
byl−li jsem tlakem sražen, ale octl
jsem se vespod kráteru. Zázra−
kem jsem zůstal naživu. Když
jsem se dostal ven, naskytl se mi
příšerný obraz. Náš dům − hromada
sutin a v nich byla maminka s Anež−
kou. Věděl jsem hned pravdu − těm
už bude asi sotva pomoci. Běžím
na sutiny, odhazuji v rychlosti cihly
a pod nimi nacházím známé paní
a jejich děti. Jak mi to drásalo

nervy, můžete si představit. Utí−
kal jsem jako šílený na louky. Večer
jsem se vrátil. Našel jsem Víťu u ka−
maráda. Teprve ve středu byly na−
lezeny ostatky maminky a Anežky.
Já s Vitoušem jsme zachránili právě
jen oblek a prádlo, já polobotky,
on papučky. Jen to, co jsme měli na
sobě.
Jsem nyní u strýčka. Cítím se jako
doma. Pláč nám nic nepomůže. Plá−
čem si jen ulehčíme. Všechno jsme
odevzdali do vůle Boží a snad dá dob−
rotivý Bůh, že šťastně přežijeme
lítici válečnou, která nás připravila
o naše nejbližší.
S pozdravem Láďa a Víťa.
Ratíškovice 26. listopadu 1944.“
Poznámka: Sirotky Vladimíra
a Víta přijala k sobě rodina manže−
lů Josefa a Anežky Příkaských se
syny Oldřichem, Františkem a Jose−
fem, Ratíškovice 137. Říkalo se u Ha−
dačů. Dům s obchodem stával za
nynější radnicí.
−PŘÍ−

Volby
do zastupitelstev krajů
5. listopadu 2004 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a 6. listopadu 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

do senátu parlamentu České republiky
5. listopadu 2004 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a 6. listopadu 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
(1. kolo)
V obci Ratíškovice budou 3 okrskové komise, jejichž sídla jsou:
Okrsková volební komise č. 1
(6 členů + zapisovatelka)

ZŠ Ratíškovice, Školní 321
pro čísla popisná 1 − 500

Okrsková volební komise č. 2
(6 členů + zapisovatelka)

ZŠ Ratíškovice, Školní 321
pro čísla popisná 501 − 930

Okrsková volební komise č. 3
(6 členů + zapisovatelka)

Obecní úřad Ratíškovice
pro čísla popisná 931 − 1338
V Ratíškovicích dne 15. 10. 2004
ing. Josef Uhlík v. r.
starosta obce
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František Bábík –
2x úspěšný

V

e dnech 20.− 22. srpna 2004
uspořádalo Myslivecké sdru−
žení Dúbrava v Ratíškovicích
spolu s Okresním mysliveckým spol−
kem v Hodoníně a Klubem chova−
telů jezevčíků České republiky na
Rúdníku Speciální barvářskou sou−
těž jezevčíků. V této velmi náročné
soutěži, kde stěžejní disciplínou je
kapaná, tj. stopa, na kterou se pou−
žije 1/2 litru hovězí krve, je dlouhá
800 až 900 m a ve stáří nejméně
18 hod. po níž se vydává pouze pes
se svým vůdcem bez doprovodu
rozhodčích. Po trase musí posbírat
znaky, které jsou důkazem toho,
že stopu přesně vypracovali a mu−
sejí dojít v časovém limitu až na
konec stopní dráhy.
V této soutěži zvítězil předseda
MS Dúbrava František Bábík se
svým drsnosrstým jezevčíkem He−
rosem z Jarohněvic. Získali tituly
CACIT a CACT, což jsou zkratky
Mezinárodního a Národního čeka−
telství šampionátu práce. Tato sou−
těž prakticky imituje situace z mys−
livecké praxe, kdy postřelená zvěř
někdy odbíhá neznámo kam a je
nutné provést dohledávku, aby

nedošlo ke znehodnocení zvěřiny.
Při této činnosti jsou psi neocenitel−
nými pomocníky.
O měsíc později, ve dnech 25.−26. 9.
2004, se František Bábík zúčastnil
Klubové barvářské soutěže v Krum−
síně na prostějovsku a v konkurenci
12 psů a vůdců z celé České repub−
liky (mimo jiné za účasti tří před−
cházejících vítězů této sotuěže), po
bezchybném výkonu zvítězili a zís−
kali titul Klubový vítěz 2004 a další
titul CACT. Takto se zúročily dlou−
holeté zkušenosti z myslivecké ky−
nologie, kdy jezevčík Heros často
dohledává zvěř nejen pro členy
Mysliveckého sdružení Dúbrava,
ale i pro mnoho dalších, kteří se na
Františka Bábíka obracejí a žádají
o pomoc od jeho velmi kvalitně vy−
cvičených psů. Tím se dokazuje, že
i tito malí psi, jakými jsou jezev−
číci, jsou ve správných rukou ne−
postradatelnými pomocníky mys−
livců.
Přejeme mu a jeho malým svě−
řencům mnoho dalších úspěchů
v myslivecké kynologii.
„Myslivosti a kynologii zdar“
Leopold Tomančák

Junák

Myslivost

„Při této činnosti jsou psi
neocenitelnými pomocníky. “

Junák
informuje

V

šechny oddíly stále ještě
přijímají nové členy − děti
od 6. let, vždy na junácké
klubovně!
Skautský oddíl Tuláci:
z oddílové schůzky každou so−
botu od 15.00 hod.
z družina Vydry
− každý čtvrtek od 16.00 hod.
z družina Rysi
− každý pátek od 16.00 hod.
vedoucí: Palis, Hrach, Šamot,
Marťan, Rufus
Oddíl skautek
a světlušek Squaw:
z pouze oddílové schůzky každou
sobotu od 15.00 hod.
vedoucí: Kostička, Hany Bany,
Efka, Kanárek, Bára
Skautský oddíl Trojka:
z oddílové schůzky jednou za
měsíc (dle domluvy)
z družina Káňata
− každé pondělí od 17.00 hod.
z družina Vlčata
− každou středu od 15.00 hod.
z družina Vydry
− každý čtvrtek od 16.30 hod.
vedoucí: Jean, Svatik, Delf,
Bohuš, Hasky
Co se chystá?
z sobota 23. 10. 2004
− 15. ročník okresního junáckého
závodu Bigglesův Memoriál
z pondělí 25. 10. 2004
− akce Drákula 16
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004
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Osobnost

„Představujeme osobnosti
českého jazzu“

Eva Emingerová
– Dostálová

E

Ping−pong

va Emingerová je talentovaná
a zkušená zpěvačka s příjemným
hlasem a jazzovým feelingem.
Po stylové stránce je její záběr mi−
mořádně široký − od jazzu 20. a 30. let
sahá přes dixieland a swing až k in−
terpretaci moderních kompozic, ze−
jména latinských rytmů.
Po odchodu z profesionálního světa
sportu začala Eva zpívat v otcově
kapele Dixielandu FVL. Později pře−
šla ke Cotton Gangu (Junior dixie−
land), se kterým natočila televizní
pořad. V tom ji objevil a od roku 1990
pro svůj Swing Band angažoval Fer−
dinand Havlík. Se Swing Bandem
nahrála CD Swingující Semafor,
Sjezd swingařů a Swing, swing,
swing, dále vystupovala v televizních
pořadech, v Českém rozhlase zpí−
vala na živo jednou až dvakrát do
měsíce po dobu šesti let. Od poloviny
devadesátých let je také stálou člen−

kou Classic Jazz Collegia trumpe−
tisty Boba Zajíčka. V letech 1998−
−2000 účinkovala i s Originálním
Pražským Synkopickým Orchestrem
Pavla Klikara. Od přelomu roků

Z Internetu připravil JH

podzim 2004

Rozpis mistrovských utkání
ve stolním tenise

Sobota

16. 10.

15.00 hod.

Baník A

Pardubice

Neděle

17. 10.

08.00 hod.
10.00 hod.

Baník D
Baník A

10.00 hod.

Baník C

Josefov
Hradec
Králové
Vacenovice

10.00 hod.

Baník E

Neděle

1999 a 2000 zpívala v Divadle Se−
mafor s Hot & Sweet Orchestra
s Jiřím Suchým a od roku 2001 zpívá
se Steamboat Stompers. Eva vystu−
puje i na mnoha mezinárodních jaz−
zových festivalech po celé Evropě.
Po dvanácti letech zpívání „do lidí“
se odhodlala v roce 1998 k prvnímu
sólovému CD Tea for two. Za dva
roky následovalo CD Solitude. V sou−
časnosti nejvíce vystupuje se svým
triem (česky třiem) − Matěj Benko,
Jan Greifoner, Branko Križek − spe−
cializujícím se na latinu.

24. 10.

Moravský
Písek E

Neděle

14. 11.

08.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

Baník E
Baník A
Baník D

Lužice C
Ústí nad Orlicí
ČSAD Hodonín E

Sobota

27. 11.

09.00 hod.
13.00 hod.
17.00 hod.

Ženy
Ženy
Baník B

ČSAD Hodonín C
ČSAD Hodonín D
Bítov

Neděle

28. 11.

08.00 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.

Baník D
Baník C
Baník B

Mikulčice B
Ježov
Znojmo C

Středa

27. 10.

09.00 hod.

Okresní přebory dorostu

Sobota

30. 10.

09.00 hod.
17.00 hod.

Ženy
Baník B

MS Brno C
Znojmo D

Neděle

5. 12.

10.00 hod.

Baník E

Dubňany D

Sobota

11.12.

15.00 hod.

Baník A

Hamry n/S

Neděle

31. 10.

10.00 hod.
10.30 hod.

Baník C
Baník B

Lužice
Znojmo E

Neděle

12. 12.

Sobota

13. 11.

15.00 hod.

Baník A

Sedlec

08.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

Baník D
Baník A
Baník C

Dubňany C
Chrudim
Vnorovy

strana 22

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2004

Basketbal

výjezdní soutěžní utkání 2004/05

Basketbal 2004
Rozpis tréninků v sezóně 2004/05

úterý

13.30−14.30
16.00−17.30

MINI
žákyně a dorostenky

Šebesta
Blahová

středa

13.30−15.00

MINI

Šebesta

čtvrtek

13.30−15.00

MINI a žákyně

Šebesta

pátek

14.30−15.30
19.00−20.30

Žákyně
Dorostenky

Koudela
Vybíral

kategorie

Soupeř

23. 10.

MINI

Kyjov C

žákyně

Hodonín

6. 11.

dorostenky

Jihlava

27. 11.

MINI

Kyjov B

žákyně

Hovorany

MINI

Žďár
nad Sáz.

žákyně
18. 12.

dorostenky

Břeclav

8. 1.

MINI

Lanžhot

žákyně

čas

so 19. 10.

MINI
žákyně

Sokol Lanžhot
Sokol Lanžhot

9.00 a 12.00
10.30 a 13.30

so 16. 10.

dorostenky

Sokol Babice nad Svit.

10.00 a 12.00

so 13. 11.

MINI
žákyně

Jiskra Kyjov A
Gambrinus Brno

9.00 a 12.00
10.30 a 13.30

ne 21. 11.

dorostenky

SKB Tišnov

10.00 a 12.00

so 14. 12.

dorostenky

BS Boskovice

10.00 a 12.00

so 122. 1.

žákyně
MINI

Slovan Hodonín
Jiskra Kyjov C

9.00 a 12.00
10.30 a 13.30

so 129. 1.

dorostenky

BK Jihlava

11.00 a 13.00

so 119. 2.

MINI
žákyně

Jiskra Kyjov B
Orel Kobylí

9.00 a 12.00
10.30 a 13.30

so 115. 3.

MINI
žákyně

ŽĎAS Žďár nad Sáz.
ŽĎAS Žďár nad Sáz.

11.00 a 14.00
12.30 a 15.30

so 112. 4.

dorostenky

Gymnázium Břeclav

11.00 a 13.00

So 9./23. 4.

MINI

Nadstavba

?

So 9./23. 4.

žákyně

Nadstavba

?
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kategorie

11. 12.

domácí soutěžní utkání 2004/05
datum

kam
jedeme

datum

15. 1.

dorostenky

Bílovice
nad Svit.

5. 2.

MINI

Kyjov A

žákyně

Brno

12. 2.

dorostenky

Tišnov

26. 2.

dorostenky

Boskovice

9./23. 4.

MINI

nadstavba

žákyně
Do Žďáru a do Lanžhota bude
objednán autobus. U ostatních vý−
jezdních utkání se obracím na ro−
diče se žádostí o výpomoc osobními
automobily. Za ujetý kilometr se
proplácí 4 Kč.
Dr. Zdeněk Šebesta
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Naučná pro dospělé:

Botig, Klaus
Březinová, Tatiana
Formáčková, Marie
Huvar, Michal
Jakubka, Jaroslav
Lewandowski, N
Lips, Susanne
Marek, Miroslav
Riese, Michael
Vandenberg, Ph
Viktorová, Eva

DPH po vstupu do EU
Letní ovoce v kuchyni
Polopenés
České Švýcarsko
Na tragickej život byla pes
Kryl
Zákoník práce − úplné znění
s výkladem
Rumunsko
Costa Blanca
Česká kniha rekordů
Petrohrad
Nero
Osudová láska

Beletrie pro dospělé:
Přibil, Josef

Dekař, František
Nováček, Miloslav
Synek, František
Reichl, Martin

Altman, John
Becnel,Rexann
Bérard, Sophie
Berenson, Laura
Block, Thomas
Desoto, Lewis
Dick, Philip
Grant, David
Grisham, John
Harris, Joanne
Harris, Lee
Hassel, Sven
Hercíková, Iva
Hladký, Marek
Hoag, Tami
Chamberlain, D.
Javořická, Vlasta
Javořická, Vlasta
Kantůrková, Eva
Kerrigan, John
Kühnl, Daniel
Lehnhoff, Joac
Manicka, Rani

Ratíškovický Zvon

Tam kde kvetou vinohrady
(Tato kniha byla knihovně
věnována již počátkem roku)
Ejhle, člověk z Ratíškovic
Jeden z tisíců − životní osudy ruského
legionáře Františka Nováčka
Frajárka z Kyjova
Cesty osudu − životní příběhy
československých parašutistů
vycvičených v letech 1941−45
ve Velké Británii (Kotásek Jar.)
Střet špionů
Nezkrotná dáma
Z nebe do ráje
Smrt chovatele psů
Nebeská past
Jako stébla trav
Výplata
Království za veterináře
Král advokátů
Svatí blázni
Vražda na Velký pátek
A zničte Paříž
K domovu se nedívej, anděli
Anděl smrti
Popel popelu
Ve stínu cypřišů
Omyl
Duha
Pán věže
Smrt Rommelovi
Milenci 88
Návrat ponorky U 720
Duhové sny

Poprava a jiné povídky
Učitelé, kouzelníci, zloději
Byla jsem otrokyní
Případ pro psychiatra
Příchod Dánů
Irské povídky
Půlnoční zpověď
Vůně mandlí
Zrcadlení
Zpovědník
Tygrův sen
Sen na prodej

Mládež naučná:
Mrva, Ivan
Vondrušková, A.

Slovensko
České zvyky a obyčeje

Mládež beletrie:
Asklöf, Kajsa
Bujor, Flavia
Daniels, Lucy
De Cesco, Fede
Fridrich, Joa
Hahn, Ronald
Lanczová, Lenka
Müller, Karin
Nimm, Jenny
Pol, Anne−Mari
Pol, Anne−Mari
Pol, Anne−Mari
Pol, Anne−Mari
Procházková, I.
Řeháčková, Věra
Šrámková, Marta
Vostrá, Alena
Žáček, Jiří

Pohádky pro malé děti
Cesta do Antarktidy
Kameny osudu
Dalmatin na útěku
Červený hedvábný šál
Čtyři a půl kamaráda a podezřelý
Počítačoví špioni
Doteky noci
Zločin na dostihové dráze
Charlie a tajuplná truhlička
Taneční střevícky 3.
Taneční střevíčky 4.
Taneční střevíčky 5.
Taneční střevíčky 6.
Kryštofe, neblbni a slez dolů!
Sbalit kluka za každou cenu
Pod brněnskými věžemi
Kouzelná chobotnice Krejzy
2 x 2 je někdy 5
Marie Škorpíková, knihovnice

Inzerce

Literatura

Obecní knihovna
– nové knihy

McBain, Ed
Michorová, Eva
Nazer, Mende
Parker, Robert
Peters, Ellis
Pilný, Ondřej
Proctor, Candi
Reinerová, Lenka
Rozan, S. J.
Silva, Daniel
Svobodník, Jar.
Tan, Amy

Nabídka
ubytování

U

bytovna na krytém bazéně Baníku Ratíškovice
nabízí ubytování ve dvou pokojích. Kapacita kaž−
dého pokoje jsou 4 lůžka (2 + 2).
Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, pokrýv−
kami, povlečením a sociálním zařízením. V jednom
z pokojů je i malá kuchyňka.
Rezervace na tel. 518 368 213.
Cena: 200 Kč/lůžko, 150 Kč přistýlka.
Děti do 3 let zdarma.
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