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R

ekonstrukce II. NP staré školy
v rámci projektu „Škola poho−
dy“ je završena. Díky nemalé
finanční dotaci ve výši 863 000 Kč
ze Státního zemědělského intervenč−
ního fondu, která byla administro−
vána skrze MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu, byla provedena obnova
omítek, instalace akustických stro−
pů, hlásičů požárů, osvětlení (včetně
nouzového), dřevěných parketových

podlah v tanečních sálech, dlažeb
v kabinetech a na chodbě. Součástí
projektu byla rovněž instalace zrca−
dlové stěny, nákup 50 židlí pro pří−
padné semináře a přednášky, vy−
hotovení nábytku do šatny, nákup
promítací techniky a vyhotovení
nápisu a dvou „malůvek“ na fasádě
školy. Celková hodnota všech prací
projektu „Škola pohody“ dosáhla
výše 1 151 000 Kč.
Pokračování na straně 6
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Obec

cování nových we−
bových stránek
obce,
z se seznámila s hos−
podářským výsled−
kem Baník Ratíš−
kovice, s.r.o. za
rok 2011,
z rozhodla o instala−
ci podružného vo−
doměru do objektu smuteční síně,
z souhlasí s uzavřením dohod o pro−
vedení práce s pracovníky šlapací
drezíny,
z rozhodla o podepsání smlouvy
o prodeji PHM s firmou ZERA,
a.s., Ratíškovice.

Rada obce...
Rada obce č. 37 ze dne 10. 4. 2012
Rada obce:
z rozhodla o poskytnutí finančního
příspěvku na koupi elektrického
vozíku pro pohybově hendikepo−
vaného občana,
z rozhodla o dovybavení šaten v 2. NP
staré školy novým nábytkem,
z souhlasí s přidělením hrobového
urnového místa,
z souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv s nájemníky CHDPS,
z souhlasí s poskytnutím daru druž−
stvu nevidomých kuželkářů z Ky−
jova,
z souhlasí s podpisem smluv o právu
provést stavbu,
z rozhodla o opravě traktorové
vlečky,
z na základě vyhodnocení tří ceno−
vých nabídek na akci „Oprava
místní komunikace ul. Ke Stadi−
onu“ rozhodla, že smlouva bude
podepsána s firmou Swietelsky
stavební, s.r.o., která podala nej−
nižší cenovou nabídku,
z na základě vyhodnocení čtyř ce−
nových nabídek na zpracování no−
vého územního plánu rozhodla, že
smlouva bude podepsána s firmou
Land Studio Ivo Kabeláč, která po−
dala nejnižší cenovou nabídku.

Rada obce č. 39 ze dne 6. 5. 2012
Rada obce:
z souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv s nájemníky CHDPS
z souhlasí s podpisem smlouvy s Ma−
sarykovým muzeem Hodonín ve
věci zajištění záchranného arche−
ologického průzkumu při výkopo−
vých pracích kolem kostela,
z seznámila se s finančními náklady
na Komisi pro projednávání pře−
stupků za rok 2011,
z seznámila se s výší dlužného ná−
jemného u nájemnice bytu v byto−
vém domě U Lesa,
z souhlasí s instalací reklamního
zařízení firmy Jednota na sloup
veřejného osvětlení,
z rozhodla o pojištění obecního sta−
nu,
z rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy s novým nájemníkem
bytu v bytovém domě č.p. 101,

z rozhodla o přijetí dalšího pracov−
níka do pracovní čety obce,
z souhlasí s realizací projektu „Ma−
minko, tatínku, pojďme do knihov−
ny“,
z souhlasí se zřízením věcného bře−
mene na pozemcích obce a se zří−
zením stavby plynové přípojky.
Rada obce č. 40 ze dne 22. 5. 2012
Rada obce:
z souhlasí s instalací reklamní ta−
bule na sloup veřejného osvětlení,
z rozhodla o drcení kusového be−
tonu pocházejícího z chodníků
v ulici Vítězná a z okolí kostela,
z rozhodla o výměně okenních kon−
strukcí ze severní strany Restau−
race Sport,
z souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy s firmou Energy Benefit
Centre, a. s., ve věci zpracování
projektu rekonstrukce plynové ko−
telny v ZŠ Ratíškovice, v rámci níž
budou instalována plynová čerpa−
dla. Součástí mandátní smlouvy
je i zpracování žádosti o dotaci
z SFŽP.
z rozhodla o instalaci žaluzií do
oken II. NP staré školy a vyho−
tovení skříně na uskladnění židlí
v tomto podlaží,
z projednala cenovou nabídku firmy
Tender Service na dodávku plynu
a elektrické energie pro obecní
budovy skrze elektronickou bur−
zu. Výběr dodavatele se usku−
teční ve 3.Q tohoto roku.
z vzala na vědomí, že hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku na−
vštíví obec 12. 6. 2012.
RŠ

Rada obce č. 38 ze dne 24. 4. 2012
Rada obce:
z byla starostou obce informována
o záměru firmy ZERA, a.s. Ratíš−
kovice rekonstruovat areál bý−
kárny se záměrem obnovy chovu
skotu,
z souhlasí s provedením pasporti−
zace lokality Jezérko, která bude
sloužit k uznání stavby,
z rozhodla o vypsání výběrového ří−
zení na dodavatele stavebních
prací na akci rekonstrukce dvou
studní v intravilánu obce,
z rozhodla o oslovení tří firem k po−
dání cenových nabídek na dodání
autobusových zastávek,
z rozhodla o oslovení tří firem k po−
dání cenových nabídek na zpra−
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Zastupitelstvo
obce...

Společenská rubrika

Výpis usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice
dne 18. dubna 2012
z ZO schvaluje změnu rozpočtu
č. 1/2012.
z ZO schvaluje uložení finančních
prostředků se zvýhodněným úro−
čením, max. do výše 10 mil Kč.
u České Spořitelny, a.s., na ter−
mínované vklady nebo hypoteční
zástavní listy, a to na období ma−
ximálně jednoho roku v roce 2013−
2014. Před uložením finančních
prostředků bude transakce odsou−
hlasena finančním výborem.
z ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku p.č. 2432/393 o výměře

z
z
z
z
z

z

z

436 m2 v kat. území Ratíškovice.
Cena 110 Kč/m 2 , cena celkem
47 960 Kč.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 53 525 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 18 370 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 35 860 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 10 120 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků,
podíl id. 1/2, za celkovou cenu

z
z
z
z
z

42 499,50 Kč, jedná se o parcely
v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 62 338 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 55 951 Kč, jedná se
o parcely v kat. území Ratíško−
vice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 31 360 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemku za
celkovou cenu 54 780 Kč, jedná
se o parcelu v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje variantu prosklené
hlavní autobusové zastávky.
ZO bere na vědomí informace
z Rady obce Ratíškovice.
ZO schvaluje půjčky šesti žadate−
lům v celkové výši 325 tis. Kč.
ZO schvaluje podání žaloby na
dlužníky nájemného v bytovém
domě č.p. 101, pokud do 31. 5. 2012
nezačnou splácet svůj dluh.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Matyáš a Amálie Gasnárkovi

Řihák Maxmilián ................................................. 85 let
Ivanová Anna ........................................................ 95 let
Toman Vojtěch ..................................................... 85 let
Klimešová Drahomíra ........................................ 97 let
Varadínek Ladislav ............................................. 90 let
Balgová Žofie ........................................................ 80 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Maděra Vojtech ..................................... 83 let
Vašulka František ................................ 76 let
Šuralová Františka .............................. 80 let
Valkovičová Marie ................................ 84 let
Horáčková Marie .................................. 76 let
Pokojová Marie ..................................... 88 let
Kotásková Anežka ................................ 79 let
Mleziva Matěj ......................................... 85 let

Svatba...
Jaromír Mňuk a Barbora Vlachovská

Diamantová svatba
Vojtěch a Marie Tomanovi

Zlatá svatba
Josef a Marie Koneční
Petr a Anna Koplíkovi
Ladislav a Cyrilka Tomanovi

Navštivte obecní
webové stránky
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Policie

Z deníku

obecní policie

Duben 2012
3. 4. Přijetí oznámení v 16.30 o krá−
deži chvojek u místního hřbitova.
Po přijetí hlídky OP na místo byla
celá záležitost nafocena a zdoku−
mentována a následně byla vyro−
zuměna PČR Dubňany, která si
celou záležitost převzala.

účasti při šetření šikany, kdy žák
9. třídy zapalovačem nahřál klí−
ček a poté ho přiložil na kůži dvou
žáků sedmé třídy, jimž způsobil
popáleninu 2. stupně. Žák se k in−
cidnetu následně přiznal, případ
byl dále řešen s rodiči žáka ve vý−
chovné komisi.

10. 4. Přijetí oznámení ve 14.30 o do−
pravní nehodě, která se stala
v ulici Vítězná. Po přijetí hlídky
OP na místo určení byla hlídkou
OP poskytnuta součinnost s PČR
Dubňany při dopátrání viníka ne−
hody.

17. 5. Přijetí oznámení v 19.15, že
v ulici Vítězná před domem paní
XY došlo na odstavném parko−
višti k poškození jejího automo−
bilu. K události byla přivolána
PČR Hodonín, oddělení doprav−
ních nehod a celou záležitost si
převzala.

21. 4. V průběhu noční služby při
průjezdu obcí ve 22.30 ulicí Spor−
tovní bylo zjištěno, že zde dochází
ke rvačce mezi účastníky koštu
vína. Hlídka OP následně přivo−
lala PČR Hodonín, která si celou
záležitost převzala.
23. 4. V 7.48 se stala dopravní ne−
hoda na křižovatce ulic Dědina
a Vítězná, kdy řidič vozidla Peu−
geot 407 SW nedal přednost vo−
zidlu, které přijíždělo po hlavní
silnici. Hlídka OP provedla na
místě u obou řidičů orientační
dechovou zkoušku s negativním
výsledkem. Mezi řidiči došlo k vy−
plnění formuláře o dopravní ne−
hodě a poté odjeli z místa nehody.
30. 4. Přijetí oznámení ve 13.32
od paní XX, že ji a svou matku
napadl pan XY a poté je začal
i slovně urážet. Po přijetí hlídky
OP na místo už k napadání nedo−
cházelo, pan XY byl nalezen v po−
steli a na hlavě měl krvavý šrám,
neboť ho manželka praštila sme−
tákem. Účastníci incidentu byli po−
učeni, že se jedná o návrhový pře−
stupek, který lze projednat KVP.
Květen 2012
3. 5. Přijetí oznámení v 11.30 od
ředitele ZŠ Ratíškovice o spolu−
strana 4

20. 5. Přijetí oznámení v 9.30, že
v ulici Rohatecká u pana XY roz−
bila dveře paní XX. Po přijetí hlíd−
kou OP na místo určení byla celá
záležitost nafocena a zdokumen−
tována.
Ve 22.05 bylo telefonicky ozná−
meno OP, že na křižovatce ulic
Cihlářská a Sportovní v Ratíško−
vicích se stala dopravní nehoda.
Viník nehody vjel svým vozem
paní XX do záhonu před domem
a poškodil okrasné keře a ohrani−
čení pozemku z červené dlažby.
Hlídka OP provedla dechovou
zkoušku na alkohol u řidiče, která
měla pozitivní výsledek, a proto
byla ve 22.24 přivolána hlídka
PČR Hodonín, odbor dopravních
nehod, která si celou záležitost
převzala.
21. 5. Přijetí oznámení v 9.40, že
v ulici Cihlářská před domem paní
XX leží zraněný muž. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že se jedná o pana XY,
bytem Hornická ulice. Před příjez−
dem hlídky OP byla o události již
vyrozuměna lékařka ze zdravot−
ního střediska, která provedla
ošetření zraněného muže a poté
vyrozuměla RZS Hodonín. OP vy−
čkala do příjezdu RZS a poté ce−

lou záležitost oznámila jeho ro−
dině.
24. 5. Přijetí oznámení od KOPISu
Brno v 18.10, že hoří les v okolí
Bzence. Provedení součinnosti se
složkami IZS. Přijetí oznámení
v 18.25 od PČR Dubňany o nut−
ném uzavření cesty mezi Rúdní−
kem a směrem na Littner z dů−
vodu evakuace plynových nádob,
jež se nacházely na rekreačním
středisku Littner, v jehož okolí
hořel les. Po přijetí hlídky OP na
místo určení byla cesta uzavřena
a hlídána až do ranních hodin, kde
hlídku OP následně vystřídala
PČR.
25. 5. Přijetí oznámení ve 12.45 od
KOPISu Brno o pomoc při čer−
pání vody do letadel zasahujících
u požáru v okolí Bzence. Hlídka
OP provedla součinnost se slož−
kami IZS. Přijetí oznámení ve
20.30, že na hřišti Lišinovo někdo
dělá táborák. Po přijetí hlídky OP
na místo určení byl táborák mlá−
deží uhašen. Noční služba, dohled
nad dodržováním nočního klidu
v obci, kontrola objektů v obci
a součinnost se složkami IZS při
požáru v okolí Bzence.
26. 5. Přijetí oznámení ve 14.25 od
KOPISu Brno o pomoc při požáru
v okolí Bzence. Hlídka OP pro−
vedla součinnost se složkami IZS.
Noční služba, dohled nad dodržo−
váním nočního klidu v obci při ko−
nání koncertu kapely Desmod,
kontrola objektů v obci.
29. 5. Přijetí oznámení v 7.50 od PČR
Hodonín, odbor dopravních nehod
o součinnosti při vyšetřování do−
pravní nehody v lokalitě Vlasta,
kde se střetl osobní automobil
s motocyklem a došlo k lehkému
zranění motocyklisty.
TF & JH
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Výstavba

Cyklostezka –
práce pokračují...

P

ráce na vybudování smíšené
stezky pro cyklisty a chodce
v ulici Vítězná spějí ke svému
završení. Mnohdy pro některé kr−
kolomné situování cyklostezky je

výslednicí místních výškových a šíř−
kových poměrů a dopravních i sta−
vebních předpisů. Není lehké se
v nějaké rozumné míře „strefiti“ do
různě výškově postavených vjezdů

a vchodů, rovněž není lehké se vy−
rovnat se všemi možnými předpisy.
Jestliže dílo bude záhy hotovo, pak
razítková administrativa bude mít
ještě svého dlouhého trvání.
Dokončené dílo s ukončením
u „Revíru“ je výzvou pro vedení obce,
aby s vůlí usilovnou pracovalo na po−
kračování cyklostezky přes les na
Pánov. Mohla by se tak dnes smrto−
nosná cesta na bicyklu po silnici do
Hodonína změniti v relativně poklid−
nou krasojízdu, kterou by dozajista
cyklistům přáli především moto−
risté jedoucí po této vozovce.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Tepichy u kostela
V
návaznosti na dokončující se
stavbu cyklostezky od kostela
k revíru byly zahájeny práce na
rekonstrukci povrchů kolem kostela
a fary. Jelikož pozemky v této loka−
litě vlastní farnost i obec, obě insti−
tuce se podílejí i na financování této
akce. Byly rozebrány dlažby a oka−
pový chodník a částečně odebrány pod−
kladové vrstvy. Dočasně jsou ke vstu−
pům do kostela instalovány koberce
(avšak nikoliv červené jako v Can−
nes). Písek a prach oblehl ratiškovský
svatostánek. Je však třeba svaté tr−
pělivosti a tuto etapu přečkati.
Při rozebírání pochůzných popras−
kaných betonových ploten před fa−
rou bylo zjištěno, že těsně pod beto−
nem se nachází šíje klenby farního
sklepa (několik cihel bylo zespodu
k betonu přilepeno, takže se klenba
částečně otevřela). Klenba byla v mi−
nulosti částečně deformována, proto
byla již po několik let podepřena trá−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

my. Kdyby toto opatření nebylo uči−
něno, již dávno by v útrobách sklepu
skončil pohřební vůz či obecní mul−
tikára.
Vzhledem ke stavu sklepa (šíje
těsně pod povrchem, deformovaná
a narušená klenba, černá hlína jako
spojující materiál cihel), byla tato
podzemní stavba demolována a jáma
zasypána. Kolem kostela a u fary

bude položena žulová kostka v bílém
a žlutém odstínu, a to do geometric−
kých vzorů. Součástí těchto prací je
i vybudování šikmé rampy, která
bude sloužit jako bezbariérový pří−
stup ke kostelu pro pohybově hendi−
kepované a pro bezpečný převoz ze−
mřelých při obřadu v kostele. Tož tak
si to pro sebe chystáme…
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Škola pohody a Nadace ČEZ
Dokončení z titulní strany
Uzavření provozu staré školy by
bylo kratší, kdyby nebylo jedné pří−
jemné skutečnosti, a tou je přiznaný
finanční dar od firmy ČEZ. Obec
Ratíškovice získala z Nadace ČEZ
finanční dotaci 200 000 Kč na rekon−
strukci WC v obou podlažích. Zácho−
dové mísy, dimenzované pro žáčky
1. a 2. tříd základní školy, byly na−
hrazeny novou zdravotechnikou,
přičemž WC jsou vystavěna pro po−
užití pohybově hendikepovanými
návštěvníky – vozíčkáři. Vodovodní
a odpadové rozvody byly zasekány
do stěn a ty byly následně obloženy
novými keramickými obklady. Nové
WC tak splňují hygienické stan−
dardy a jsou k dispozici jak pro ná−
vštěvníky obecní knihovny a inter−
netového – informačního centra, tak
i pro žáky ZUŠ a všechny návštěv−
níky Fit Studia a tanečních i hu−
debních souborů. Celková hodnota
díla včetně finančního daru ČEZ je
390 000 Kč.
V tuto chvíli je třeba poděkovati
donátorům, Státnímu zeměděl−
skému intervenčnímu fondu, MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu a Na−
daci ČEZ, za vstřícnost a štědrost.
Poděkování rovněž patří všem,
kteří se svou prací a dodávkou slu−
žeb podíleli na realizaci tohoto díla.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Úspěšní hasiči
Vítězové Memoriálu Standy Vyhňáka ze dne 10. 6. 2012

Pozvánka
44. Mezinárodní festival
dechových hudeb Ratíškovice
8. července 2012,
sportovní areál Baník Ratíškovice
Dopoledne 10.00 hodin
Mutěňané−Čejkovjané
Marlenticka – Hollandisches Orchester
Hradčovjanka – Hradčovice
Kateřinka − Mutěnice
Amatéři − Znojmo
Lidečanka – Lidečko
Odpoledne 14.00 hodin
Veselá muzika z Ratíškovic
Stříbrňanka
Drietomanka – Drietoma (Slovensko)
Libkovanka – Libkova Voda (jižní Čechy)
Žádovjáci
Mistříňanka
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Maminko, tatínku, pojďme do knihovny
a Family Point

P

o rozsáhlé stavební rekons−
trukci interiérů staré školy ná−
sleduje jejich postupné dovy−
bavování. Za finanční spolupráce
Jihomoravského kraje v rámci pro−
jektu „Maminko, tatínku, pojďme
do knihovny“, směřující k podpoře
prorodinné politiky, je v prostorách
1. NP zřízen Family Point. Cílem zři−
zování Family Pointů na veřejně pří−

stupných místech je vytvoření pro−
středí přátelské rodině.
K naplnění účelu Family Pointu
byl do knihovny zakoupen přebalo−
vací pult pro děti, sedačka pro ma−
minky, dětská židle na podávání
stravy, mikrovlnná trouba k ohřevu
stravy, koš na pleny.
Vedle zřízení Family pointu je sou−
částí výše jmenovaného projektu

i nákup knih pro děti a odborné lite−
ratury z oblasti psychologie, pedago−
giky, sociolologie, nákup tematic−
kých kufříků s knihami a hračkami
a dvě přednášky vztahující se k pro−
blematice rodičovské výchovy dětí.
O přesném datu přednášek bude
naše veřejnost v předstihu informo−
vána.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Kompostárna kompostuje,
kompost je k mání

V

první jarní
den byl slav−
nostně spuš−
těn provoz kom−
postárny na našem
ratíškovickém
sběrném dvoře od−
padů. Postupně se
z rozdrceného dře−
va, listí a trávy na−
vršily tři posády
(hromady 30 m
dlouhé, 2 m široké
a 1,2 m vysoké),
které byly pravi−
delně (alespoň
jednou za týden)
prolévány vodou
a následně překo−
pávačem překopány – promíchány.
Takto připravená biomasa se za
8−10 týdnů přeměnila v kompost,
který je nyní v přiměřeném množ−
ství zdarma k dispozici občanům, již
na kompostárnu odvezli listí, trávu
či větve.
S potěšením zjišťujeme, že přísun
suroviny je díky svědomitosti ob−
čanů, kteří tento materiál nedávají
do popelnic ani nevysýpají do lesa
a škarp, velmi vydatný. Co nám dělá
vrásky na čele, je málo vydatný pří−
sun dešťové vody, kterou z komposto−
vacích ploch svádíme do vodní jím−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

ky, z níž pak za pomocí čerpadla
posády biomasy skrápíme. V tyto
dny jsme doslova na dně. Navíc
vzhledem k tomu, že jsme štěpko−
vali i větší množství proutí z révy
vinné z našich vinohradů, je spo−
třeba vody o to větší, neboť réva je
relativně suchá.
Vedle nedostatku vody „bojujeme“
ještě s jedním problémem, a tím je
nekázeň některých občanů, kteří
nám navážejí biomasu obsahující
kousky či kusy železa, kamení, be−
tonu a cihly. Tento materiál nám již
několikráte poškodil ocelové nože

v drtičomísiči (přičemž jeden nůž
stojí 600 Kč). Z tohoto důvodu se ob−
racím na občany s prosbou, aby ode−
vzdávali bioodpad „čistý“, tedy bez
tvrdých předmětů, které nám poško−
zují stroje.
Již od počátku provozu kompo−
stárny se ukazuje, že spolupráce obce
s občany přináší své ovoce: bioodpad
nehyzdí naše okolí, získáváme ma−
teriál, který po svém zpracování
v kompost zvýší kvalitu našich pís−
čitých půd, a tím snižujeme finanční
náklady na odvoz odpadů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Požár

Hasiči i obecní policie

zasahovali

O

Spolky

d čtvrtečního podvečera 24.
května 2012 byla až do daleké−
ho okolí (např. Popudinské Mo−
čidlany) cítit zakouřenina hořícího
dřeva. To se rozhořel lesní požár bo−
rové Doubravy. Původně lokální pla−
meny v místě bzenecké střelnice
silný vítr rozšířil na ohniště o veli−
kosti 170 hektarů. Pandemii požáru
do pondělí (28. 5. 2012) likvidovalo
1 300 hasičů z 8 krajů a na pomoc
přispěchali i hasiči slovenští.
Do písků Moravské Sahary bylo
prolito, a to i z letadel a helikoptér,
na 20 milionů litrů vody. Výraznou
měrou při boji s ohněm pomohlo po−
ložení 4 kilometrů hadic a čerpání
vody z řeky Moravy. Vedle vody bylo
pro provoz hasících aut, letadel a čer−

padel spotřebováno 29 500 litrů
pohonných hmot. Náklady na zá−
chranu lesa dosáhly částky 10 mili−
onů korun.

Ohlédnutí
za ratíškovským koštem

Škody na porostech nejsou dopo−
sud vyčísleny. Všechna čísla a rea−
lita mohla býti ještě tragičtější, ne−
být odvahy a profesionality hasičů
včetně těch našich – ratíškovic−
kých.
Dovoluji si proto poděkovat
jménem všech občanů Jednotce
dobrovolných hasičů Ratíškovice
a Obecní policii Ratíškovice za pro−
fesionální a obětavý přístup při li−
kvidaci tohoto masivního lesního
požáru.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Z

ažitý termín našeho koštu, po−
slední sobota v dubnu, jsme le−
tos museli z organizačních
důvodů přesunout na 21. dubna.
Počasí opět − už pošesté − vyšlo, ten−
tokrát to bylo skutečně téměř na
hodinu, neboť ještě v sobotu ráno
pršelo.
Rekordní počet 1062 vzorků, jaký
dosahovali kdysi v dobách největší
slávy pořadatelé milotického koštu,
tvořil dostatečnou zásobu vína
k ochutnávání pro 1100 návštěvní−
ků. Z 956 vzorků, které byly obodo−
vány, bylo jenom z Ratíškovic 530.
Ukázalo se, že motivační prvek, za
4 vzorky vstup zdarma, sehrál svoji
roli.
Zde je třeba poděkovat všem vi−
nařům za poskytnuté vzorky, vinař−
stvím za prezentaci svých vín a vi−
nařství Šalša, které svým stánkem
také přispělo k úspěchu koštu, ze
kterého se již stává fenomén našeho
regionu.
Je také potřeba vyzvednout při−
spění Obecního úřadu, Mikroregi−
onu Nový Dvůr a též Baníku Ratíš−
kovice s. r. o. Na shledanou v sobotu
27. dubna 2013.
Ing. Jiří Hubáček st.
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Výstava

Kontakt
s Cyrilem Gajdíkem

V

Osobnost

e čtvrtek 3. května 2012 se
v Městské knihovně v Hodo−
níně uskutečnila vernisáž vý−
stavy pětičlenné skupiny fotografů
KONTAKT. Mezi onu pětici umělců
patří i pan Cyril Gajdík, jehož jedna
fotografie je, a ne náhodou, na pla−
kátu výstavy. Vedle fotografií jeho
kolegů Ladislava Mrkvy, Milana
Havlíčka, Radka Severy a Zdeňka
Kučery zaujmou svým tématem
a vyzařující atmosférou fotografie
právě pana Gajdíka.

Je velmi příjemné
shlížet na fota, která za−
chycují neopakovatelné
momenty stavby ratíš−
kovické silnice v ulici
Vítězná, která byla realizována v loň−
ském roce. Byť ony fotografie za−
znamenávají jeden jediný okamžik,
z obrazu nadčasově emituje pozitivní
nálada mezi sousedy, kteří si na sil−
ničním staveništi udělali havajský
piknik, klid dětských her v pískovém
korytu silniční pláně i fortel dělní−

ků, kteří se se svými těžkými stroji
bravurně pohybují mezi trpaslíky.
Dovoluji si poděkovat panu Cyrilu
Gajdíkovi za zachycení těchto chvil,
neboť jeho fotografie vypovídají ve
vysoké umělecké kvalitě o životě naší
obce a stávají se součástí paměti Ra−
tíškovic.
PhDr. Radim Šťastný

Marie Macková–Frolcová
(* 6. 7. 1922 − † 7. 10. 2011)

„Kdo se cítí a je junák, zvěční a za−
chová všechno „našské“ pro budou−
cí. Ty štětcem, ty perem, ty notou.
Darmo, všechno jednou spláchne
vlna kosmopolitismu, ale co bude
na plátně, v knize, v notách, to neza−
hyne.“
Joža Uprka

D

ne 6. července 1922, tedy před
devadesáti lety, se do rodiny
Františka Macka (r. 1893) a Evy,
roz. Nesvadbové (r. 1898), narodila
dcera Marie. Současníci ji znají pod
jménem Marie Macková–Frolcová
a jako autorku knihy „Ratíškovice −
minulost a současnost obce“.
Malá Mařenka si se svou sestrou
Magdalenou (prov. Skalíkovou do
Sudoměřic, r. 1920) své maminky
dlouho neužily. Zemřela jim v lednu
1923 v nemocnici ve Starém Brně
na nevyléčitelný nádor. Otec se
v srpnu 1924 znovu oženil, vzal si
za manželku sestřenici své první
ženy Marii, roz. Koplíkovou (r. 1902).
V tomto manželství se narodilo ještě
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

pět sourozenců – Eva, prov. Koplí−
ková (r. 1926), Cyrilla, prov. Gmytri−
aková (r. 1928), Františka, prov.
Kordulová (r. 1929), František
(r. 1931) a Vojtěch (r. 1934).
Rodina žila v domě č.p. 37 v ul.
Séčka, kde měli menší hospodářství
a hlavně koně. Neměli to jednodu−
ché, matka se starala především
o domácnost a děti, otec přes léto pra−
coval na poli a v zimě jezdil s koňským
potahem na zakázku. Dovážel lidem
uhlí z okolních dolů a prodával jim
nasušené seno a trávu z luk. To vo−
zil také do kyjovských skláren, kde
do něj balili sklo, nebo do kyjovských
šachet jako krmivo pro tažné koně.
Zpočátku Marie navštěvovala
obecnou školu v Ratíškovicích. Byla
velice nadaná, proto když měla
školní docházku ukončit, učitelé je−
jího otce přemlouvali, aby jí umož−
nil další studium. Podle její sestry
Evy „tatínek řekl – za co? Protože eště
stařenku sme měli, takže nás bylo
deset ke stolu.“ Ale i přes tíživou fi−

nanční situaci jí bylo v letech 1934−
1942 umožněno studovat Purkyňovo
gymnázium ve Strážnici. Krátce byd−
lela v nájmu u paní učitelky Sleza−
rové, příbuzné ratíškovického auto−
dopravce Prokopa Slezara. Protože
otec neměl 100 Kč na pravidelný
měsíční nájem, musel si vypůjčit, a
„tak ona denně v zimě v létě do tej
Strážnice začala jezdit na kúpeném
kole. A spješ nebyly ani tepláky, enom
pančochy byly obyčejné, ani punčo−
cháče negdy nebyly“. Gymnázium
úspěšně ukončila v roce 1942.
Po maturitě pracovala dva roky
u firmy „Lignit“ v Hodoníně jako fak−
turantka – psala účty na vagonové
zásilky hnědého uhlí a částečně vy−
řizovala korespondenci.
V letech 1945−1948 studovala na
Filozofické fakultě Masarykovy uni−
verzity obor dějepis−filosofie. V této
době bydlela v Brně v nájmu u zná−
mých ratíškovického Jana Příkas−
kého (zv. Kašný) a po dobu studia
pobírala kvůli chudobě své rodiny
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sociální stipendium. První ústní
státní zkoušku z dějepisu a českého
vyučovacího jazyka složila v březnu
1947 s výsledkem velmi dobrým
a v květnu t.r. složila i zkoušku z fi−
losofie. Druhé státní zkoušky absol−
vovala u „Zkušební komise pro uči−
telství na středních školách“ v říjnu
1948. V dějepise to bylo klausurní
prací „Úloha uherského státu v ději−
nách Slovanstva“ a jako domácí práci
zpracovala „Hraniční spory mezi
panstvím strážnickým a městem
Skalicí“. Ústní zkoušku z filosofie
v prosinci t.r. složila „velmi dobře“.
Klausurní prací byl „Význam Descar−
tesova kriticismu pro moderní filo−
sofii“, jako domácí práci si zvolila
„Ratiškovský folklor“. Po celou dobu
studia na univerzitě ve volném čase
dojížděla do Ratíškovic a snažila se
pomáhat rodině při všech pracích, ať
už na poli nebo v hospodářství.
Po ukončení studia učila dva roky
na škole v Lipově a od roku 1950 na
základní škole v Moravském Písku.
Tady také od roku 1953 až do svého
odchodu do důchodu v roce 1979
zastávala funkci zástupkyně ře−
ditele a mimo jiné měla také na sta−
rosti Místní lidovou knihovnu.
Dne 6. srpna 1960 se v tehdejším
Gottwaldově provdala za Miroslava
Frolce (r. 1918, žij. Vacenovice). Spo−
lečně se synem Miroslavem žili
v Malenovicích. Učit nepřestala ani
v důchodovém věku, kdy v nedale−
kém Gottwaldově (dnešním Zlíně)
vyučovala češtinu pro cizince.
Během svého zaměstnání ve škol−
ství také mimo jiné spolupracovala
jako spoluautorka několika děl s ra−
tíškovickým rodákem prof. PhDr.
Václavem Frolcem, DrSc. Například
je to pojednání „O lidovém vyprá−
vění na Hodonínsku“, kde společně
zachytili i pohádky, pověsti a vzpo−
mínková vyprávění ratíškovických
rodáků. Po celý svůj život pátrala
v archivech, dojížděla často do rodné
obce, kde navštěvovala pamětníky
a dávala dohromady materiály pro
své stěžejní dílo – knihu „Ratíško−
vice − minulost a přítomnost obce“.
Paní Eva Koplíková ve svých vzpo−
mínkách říká: „Co ona sa nachodila
po lidoch, po tych starých, do ar−
chívu do Hradišťa, do Hodonína
a já nevím gde eště… Dalo jí to moc
práce… Měla tá knížka 500 strá−
nek… Ale jí z teho skoro dvě sta strá−
nek vyškrkali…Tak to mosela znovu
psat…“
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Zleva Marie Blahová r. Kotásková (r. 1930 USA − „Slávkova Mary“), Frolcová Marie
r. Macková, Gajdíková Terezie, Macková Marie r. Příkaská (Cigánkova). Foceno na Cy−
rilka 2001. Zapůjčila Marie Macková, č.p. 861.

Bohužel v té době byla v hodonín−
ském okrese tzv. ediční komise,
která rozhodovala o vydávání jednot−
livých knih, tedy i té ratíškovické,
a nutila autory také ke zpracování
současnosti bez patřičného časového
odstupu. Ve svém internetovém
blogu o tom píše i ratíškovický ro−
dák PhDr. Miroslav Dekař. „Způsob,
s jakým se za tehdejších podmínek
tohoto úkolu zhostila, si zaslouží
i dnes obdiv a úctu… Mimochodem
– ještě po mnoha letech, kdy jsem
studoval některé prameny ve Stát−
ním okresním archivu v Hodoníně,
vzpomínala jeho pracovnice paní
Špičková na neuvěřitelnou vytrvalost
a poctivost této badatelky. To, co ji
zastihlo v roce 1989, v době, kdy již
měla svou práci odevzdanou do tisku
– politický převrat, nazývaný podle
ní „Hedvábnou revolucí“…, kdy se
ještě na poslední chvíli pokusila
na tyto změny zareagovat, zastihlo
tehdy mnohé…“ Tato kniha byla vy−
dána v roce 1990, tedy těsně po zlo−
mové „sametové revoluci“, a je první
ucelenou knihou o historii naší obce.
Protože se v posledních letech je−
jího života velmi zhoršil její fyzický
i mentální zdravotní stav (několik
posledních let byla upoutána na in−

validní vozík), žila od července 2001
v Ústavu sociální péče „Domov Na
Dubíčku“ v Hrobicích u Zlína, kde
7. října 2011 zemřela.
Mnohé z poznatků paní Marie
Mackové−Frolcové se stalo význam−
ným podkladem pro knihu „Ratíš−
kovice − minulostí slovácké obce“,
která byla vydána před nedávnem,
jejíž autoři z části vycházeli také
z jejích výzkumů. Nelze také pomi−
nout fakt, že tato kniha je základ−
ním studijním materiálem před−
mětu Regionální výchova, který se
v naší základní škole vyučuje a je−
hož osnovu sestavil ředitel školy Jo−
sef Hanák. Na podzim roku 2010 jí
byla za její literární činnost týkající
se historie Ratíškovic předána pro−
střednictvím syna Miroslava Pa−
mětní medaile obce. Její kniha není
psána „učebnicovou“ formou, je
spíše vyprávěním o Ratíškovicích
a jejich historii, je proto velmi čtivá
a já osobně si myslím, že „každý
správný Ratiškovják“ by si ji měl
společně s tou novější a podrobnější
knihou povinně přečíst. Protože by−
chom měli vědět nejenom „kam
jdeme“, ale hlavně „odkud jdeme
a odkud pocházíme!“
Irena Bařinová
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Počasí
„

Letošní ratíškovští

„třé zmrzlí“

S

vatá Žofie víno vypije.“ A ať dě−
láme, co chceme, letos toho vína
některým vinařům nenechala
ani pohárek. První noční ochlazení
přišlo 12. května na Serváce a 16. kvě−
ten byl pro mnohé zahradníky a vi−
naře pohroma. V 10 hodin večer bylo
na teploměru ještě +10°C, přes noc
se však teplota výrazně snížila a nad
ránem bylo místy až −4°C. Na Rúba−
nicách a Zelnicách zmrzly erteple −
kdo jich chtěl zrovna okopčit, už
nemá co (nezbývá než doufat, že se
z toho vzpamatují). V mnoha zahrád−
kách nezůstalo ani jedno rajče a pa−
priky to většinou pořádně ožahlo.
Nejhůře jsou na tom asi vinaři.
V zahrádkách je vinohrad poško−
zený méně, trošku horší je to v doli−
nách u járka. Ale nejhorší to mají ti,
kteří mají vinohrad na Nácestkoch
a ve spodní části Slavína. Zhruba do
třetiny milotického kopce jsou vino−
hrady zničeny na 100 % a listí je
„spálené na tabák“. Ve čtvrtečním
vysílání vinařského magazínu na
Rádiu Dyje zaznělo, že takovou po−
hromu nepamatují dvě generace
místních vinařů.
První, co mě napadlo, bylo to, proč
se vlastně toto ochlazení a mráz ob−
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jevují právě v tomto období. Zjistila
jsem, že „ledoví muži“, stejně jako
ostatní povětrnostní singularity,
nejsou náhodní a jsou dáni určitým
typem proudění vzduchu v polední−
kovém (meridionálním) směru od
severu či severozápadu. Jedná se
o proudění po východním okraji
Azorské tlakové výše (což je stabilní
tlakový útvar), která se v tomto ob−
dobí posunuje více na sever (tzn. nad
severozápadní Evropu a přilehlá
moře) a má své jádro nad Irskem.
Do střední Evropy tak po několik dní
proudí studený mořský polární
vzduch z oblasti jižně od Grónska.
Je velmi suchý a studený, charakte−
ristický výbornou dohledností.
Květnové mrazíky jsou podmí−
něny jednak tímto tzv. dynamickým
ochlazením, ale také tzv. statickým
ochlazením, které je způsobeno vy−
zařováním tepla od zemského po−
vrchu do volné atmosféry za jasných
a bezvětrných nocí. Poklesy tep−
loty pod 0°C tedy bývají ponejvíce
v kotlinách, kde se studený těžký
vzduch udržuje a nepromíchává se
s okolím.
To bylo vidět i na naší nedělní pro−
cházce lesem, kdy v jednom místě

akáty krásně kvetly a voněly, a o kou−
sek dál, v malých dolinkách, byly
omrzlé až do výšky pěti metrů.
Já sama si takovýto mráz nepa−
matuji. Proto jsem si vzala ratíško−
vické kroniky a dala jsem se do hle−
dání. Nejstarší záznam o jarních
mrazících je psán zpětně a je z roku
1884, kdy „poškodil mráz rži a žita
tak, že z mnohého pole se ani semeno
nedostalo. Také brambory a fazole
byly poškozeny.“ Pak měli ratiškov−
ští po několik let jaro klidné; další
mrazy přišly až v roce 1902, kdy
„v čas květu ovocných stromů dosta−
vilo se několik pořádných mrazíků,
které úplně zničily hojný květ stro−
mů“. V roce 1913 byl poměrně teplý
únor, takže ovocné stromy začaly
rašit brzy, a když byly v plném
květu, „dostavily se citelné mrazy
a mnoho květu pomrzlo.“ Další mráz
toho roku přišel ještě 16. června −
z větší části pomrzla fazole a později
se do peckovitého ovoce navíc dali
červi, takže co nezničilo mrazivé po−
časí, to opadalo.
Katastrofální byl rok 1918. V celé
Evropě zuřila válka, byla všeobecná
bída a navíc se koncem května, kdy
bylo všechno v plném květu, dosta−
vily mrazy až −6°C. „…réž na doli−
nách úplně zmrzla a neměla vůbec
žádného zrní. Zmrzly také kukuřice,
brambory, ale ty se jakž tak ještě
vzpamatovaly, ale úroda již nebyla
taková, jaká měla být… Ceny život−
ních potřeb byly vyhnány ještě výše
než v roce minulém.“ O deset let poz−
ději, r. 1928, byla poměrně dlouhá
zima, kvůli čemuž se opozdily polní
práce. Květen byl průměrně stu−
dený a vlhký, takže všechny plodiny
vzešly, ale „ledoví muži i letos byli
skutečně ledoví. V noci byly citelné
mrazíky. Fazole, kukuřice, okurky
a rané brambory zmrzly a nejvíce po−
škozeny byly opět vinohrady. Ovoc−
né stromy hojně kvetly, ale mrazy jim
neuškodily.“ I když kronikář píše, že
tomu bylo stejně jako v minulém
roce, nenašla jsem z roku 1927
žádný záznam.
V roce 1935 se situace opakovala
a mrazy úplně zničily květy raných
druhů ovoce, třešní a meruněk.
„I vinice byly mrazy poškozeny, poně−
vadž začaly právě opukávat a mladé
výpuky zmrzly.“ Ovšem pozdější ob−
dobí bylo poměrně vlhké, takže pří−
roda si poradila a úroda byla nako−
nec celkem dobrá. Na jaře roku 1938
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Fotovzpomínky

byl květen dramatický nejen po po−
litické stránce, kdy byly povoláváni
záložníci k nastoupení vojenské
služby. V dubnu na Květnou neděli
napadl sníh a noční silné mrazy
se držely až do poloviny května.
„Všechny stromy, višně, hrušky a jab−
loně jak rozkvétaly tak pomrzly, že
nebude vůbec žádného ovoce. Obilí
krčilo se zimou stále při zemi, takže
nebude valné naděje na dobrou skli−
zeň.“ Pak mělo jarní období po−
měrně dlouhou dobu klidný průběh,
až r. 1952 v noci z 19. na 20. května
uhodily mrazy −3°C až −5°C. Mráz
z 80 % zničil brambory, fazole, ku−
kuřici, okurky, rajčata, „ba i vinná
réva nebyla ušetřena.“ 22. května
přišlo ochlazení znovu a i „v zahrád−
kách, které jsou chráněny stromy
byla zelenina mrazem postižena…
víno i odolnější odrůdy byly rovněž
mrazem zničeny.“ Pak navíc nastalo
dlouhé období sucha, které zkázu
dokonalo. „Víno v naší obci letos ob−
čané vinaři nesklízeli… i když ně−
kde se na hlavě objevil hrozen byl
vzácnou pochoutkou.“ Teploty kolem
−6°C byly i v následujícím roce, ale
to už byli „občané vinaři“ včas varo−
vání místním rozhlasem, který tuto
zprávu obdržel od „Státního ústavu
meteorologického z Prahy.“ Proto vět−
šina z nich zakrývala vinné hlavy
papírem nebo v sadech či vinohra−
dech podkuřovala, takže malá část
úrody byla zachráněna. Ta samá si−
tuace nastala i v roce 1954. Pak byl
po dlouhou dobu klid; menší květ−
nové mrazíky se objevily až v roce
1970. Brambory však obrostly
a „menší škody byly jen v některých
místech na fazolích a kukuřici.“
V posledních letech bývalo jaro
teplé, jen v noci na 24. května roku
1980 klesla teplota na −4°C, takže
místy pomrzly vinice, brambory
a rajčata, ale pak přišlo trvalé otep−
lení a pravidelný déšť, takže skoro
žádné škody nebyly. Ta samá situ−
ace byla i r. 1996, kdy byl mírný
mrazík jen jeden den, ale pak teplo−
měr ukazoval stále kolem +25°C
a skoro denně pršelo.
V dnešní době umožňují moderní
metody vcelku spolehlivou předpo−
věď výskytu i intenzity přízemních
mrazíku. I když tak máme, na roz−
díl od našich předků, celkem reálnou
šanci uchránit před zmrznutím vý−
sledky našeho zahrádkářského sna−
žení, polí či vinohradů už se to bohu−
Irena Bařinová
žel netýká…

Den matek

Kladení kytic ke Dni osvobození obce

Konopa a 40. výročí Slaměnovy cimbálové muziky

Návštěva v Kopčanech

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Módní přehlídka

Vystoupení v Brně – Vinohrady

Tradice

Všichni tančí zumbu

Zpívání
pod Náklem

T

řinástka“ nemosí byt pokaždéj
smolná. Dokazuje to fakt, že
v sobotu 19. května tehoto roku
sa uskutečnilo XIII. ZPÍVÁNÍ POD
NÁKLEM. Loňský rok moselo byt
zpívání na poslední chvílu odvolané,
protože lavky pro divákú a aj jeviště
na Slavíně sa topily ve vodě po prud−
kéj búřce.
Slovácký mužský pěvecký sbor
z Ratíškovic pozval na letošní set−
kání mužské sbory z Dubňan, Milo−
tic, oba sbory z Vacenovic, Rohaca

„

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

(Rohatce) a Tvarožnéj Lhoty, ženský
sbor Ženušky z Ratíškovic, cimbá−
lové muziky Náklo a Kapric.
Aj dyž sa program trochu natahl,
nic nezabránilo temu, aby sa po jeho
skončení přestěhovali účinkující,
ale aj diváci k nekolika sklepom
a volný program pokračoval až přes

půlnoc. Cesta dom nebyla nijak těž−
ká, po novéj cyklostezce od „ Lipy“
až po dědinu sa pěkně vykračovalo.
Dokonca aj nekerým picyglistom
sa to tak líbilo, že svoje kola védli
vedlé sebe a vykračovali si jak šo−
haji.
Vojta Koten
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Region

Dva v jednom
aneb jednou zprávou o dalších
dvou dílech Regionher 2012

Zpráva první:
přivezli jsme 2.místo z Milotic!
Hned, jak jsme se z Milotic dozvě−
děli termín druhého dílu Regionher,
bylo jasné, že kolize s termínem ra−
tíškovského koštu bude těžkým oříš−
kem. Jak v obsazení soutěžního
týmu, tak v účasti diváků. Výhodu
domácího prostředí jsme si vybrali
na Vodních hrátkách, role hostů
je vždycky náročnější, pro soutěžící
i pro fanoušky. Nakonec dopadlo vše
skvěle a naše 2. místo je parádním
úspěchem celého týmu a poděko−
váním za podporu přítomných fa−
noušků.
Ale popořádku: prvním úkolem
bylo oslovit ty, kteří oželí minimálně
první poločas koštu (a tím pravděpo−
dobně i top vzorky). Ale podařilo se
skloubit účast zkušených osobností
minulého týmu (Michal Vybíral a Petr
Vacenovský) s nováčky (Miluška
Gajdíková, Gábina a Veronika Kou−
delovy, Libor Kopl), doplnili jsme
erudovaného rozhodčího (Pavel Va−
cenovský) a byli jsme na soupeře při−
praveni. Uchlácholeni první akcí
jsme tentokrát riskli účast náhrad−
níků, což se mám málem vymstilo.
Nohejbal mužů a pétangue žen byl
v pohodě, ale přišlo opakované a ná−
ročné přetahování lanem a zranění
vyřadilo Milušku Gajdíkovou z dal−
ších bojů. Ty jsme ale nemohli ne−
chat náhodě, protože naše průběžné
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pořadí těšilo spíš soupeře než
nás. Naštěstí u lana skvěle za−
stoupila Jana Kopáčková a do zá−
věrečných dvou disciplín nastou−
pila Kristýnka Koudelová, která
parádně doplnila nelehkou šta−
fetu se zátěží a ve finálové hře
„O životy“ hrála společně s tý−
mem přesně podle názvu hry. Po
sečtení bodů byl důvod k velké
radosti – obsadili jsme skvělé
2. místo!!! za vítězným Vlkošem.
Jednu z moc hezkých keramických
cen převzal za náš tým zastupitel
Zdeněk Šupa, který neúnavně fan−
dil celé odpoledne a jeho barevné
zviditelnění (skoro jako na Silvest−
rohrách) nenechalo přítomné na po−
chybách, že je z Ratíškovic.
Zpráva druhá:
jsme vítězové z Vlkoše!
Vlkoš ohlásil soutěžní den tento−
krát na neděli 3. 6. 2012 a byla to
pro nás šťastná volba. Poučeni z osla−
bení v Miloticích jsme provedli širší
nominaci a barvy Ratíškovic hájili
v některé z disciplín jak zkušení
závodníci, tak nové posily: Eva Frýd−
ková, Katka Uhlíková, Lenka Ilčí−
ková, Irena Haramiová, Jana Tom−
čalová, Gábina Koudelová, Ladik
Dobeš, Jenda Frýdek, Radim An−
toš, Joška Haramia, Tomáš Foltýn
a Laďa Tomčala. Dres rozhodčího
za nás oblékl Jirka Hubáček ml.

Předem doručené propozice vy−
padaly poměrně jasně, střídaly se
sportovní a vědomostní disciplíny.
Ale realita u našeho týmu byla na
začátku her poněkud jiná a naše po−
slední místo v první hře nás trochu
„rozhodilo“ – věci se zavázanýma
očima se totiž jeví tak nějak jinak,
než když vidíme, kam jdeme a co
děláme.
Pokud se ale soupeři už radovali,
pak předčasně a zbytečně! Všechny
další soutěže jsme zvládali s dobrou
taktikou, maximálním soustředě−
ním a snahou všech soutěžících na−
prosto skvěle: slalom s kolečkama
poslepu, jízdu zručnosti na kole,
tiché puzzle nebo poznávání fotek
30 míst v regionu. Finálová disci−
plína patřila hasičskému důvtipu
a naši soutěžící naprosto neměli kon−
kurenci. A tak si celé naše družstvo
zaslouženě vychutnalo (a to doslova)
pocty za 1. místo! Gratulujeme a dě−
kujeme!

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Pořádající Milotice i Vlkoš připra−
vily velmi příjemnou atmosféru Re−
gionher. Nakonec usoudili i „naho−
ře“, že si hry déšť nezaslouží a na
sportování bylo tak akorát. Je milé,
že Regionhry převzaly ze Silvestro−
her některé prvky (znělka, oheň, ho−
lubi) a spojuje je základní aranžmá
(znaky, vlajky obcí, putovní vlajka
her). Trička v barvách obce a barvě
z hroznu znaku her jsou už standar−
dem a je to pěkné. Co není možná

ještě úplně podle původních před−
stav, jsou počty diváků, kteří jsou
nezastupitelní a tvoří atmosféru
každé akce. Ale účast ve Vlkoši už
byla poměrně hojná (domácích i přes−
polních) a vidím to nadějně. Věřím,
že ti, kteří na některých z her byli,
nelitovali. Zkuste si někdy příště
i Vy udělat čas a přijeďte povzbudit
ty, kteří budou soutěžit za Ratíško−
vice – zaslouží si to a potěší to!

Rozpis dalších dílů Regionher:
(bližší info na OU − Jana Koplíková
a Jana Kopáčková nebo Vlaďka Motlová,
kabelovka, viz. i letáček ze Silvestra)

Svatobořice−Mistřín, 19. června
hry pro žáky ZŠ mikroregionu
Vacenovice, 3. srpna 2012
hry pro seniory
Skoronice, říjen
soutěžní cyklovýlet
Svatobořice−Mistřín, 31. prosince
Silvestrovský pochod
Vlaďka Motlová

Telegraficky
o Mikroregionu Nový Dvůr

L

etošní rok, zahájený tradičním
Silvestrovským pochodem za
prasátkem, tentokráte do Ratíš−
kovic, je ve znamení 10. výročí za−
ložení Mikroregionu Nový Dvůr.
A protože Mikroregion Nový Dvůr je
plný sportovců, tak letošní výroční
rok je ve znamení Regionher.
zzz
Chci vyzdvihnout a poděkovat
všem, jež se na organizaci „Vodních
hrátek v Ratíškovicích“ podíleli
a díky nimž se mohly tyto Vodní
hrátky uskutečnit. A především vzdá−
vám velký hold samotným soutě−
žícím, neboť uskutečnit Jízdu králů
na divokém oři či lovit poklady Tita−
niku, potopit se a přitom si pamato−
vat báseň o Mikroregionu či v maxi−
málním vysílení házet nepořádek přes
plot sousedům, to chtělo opravdu
velkou zásobu sil. Všichni soutěžící
si odnesli krásné ceny, jež věnovali
živnostníci a podnikatelé z regionu.
Všem tímto děkuji.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

zzz
Obce ani soutěžící nemuseli
být zklamáni, neboť již za několik
týdnů poté – 21. dubna – se v Miloti−
cích obce utkaly v „neolympijských
disciplínách“ a řeknu Vám, bylo
se na co těšit. A to jak se strany
soutěžících, tak diváků. Disciplíny
byly opět velice rafinované a pouze
síla nestačila. Diváci si zároveň
některé disciplíny mohli sami vy−
zkoušet.
A jak to vypadalo v Miloticích?
Čekala nás opět porce vypjatých
sportovních soubojů, fair play a ví−
tězných okamžiků. S námi vyhráli
všichni. Po domácím vítězství Ratíš−
kovic při vodních hrátkách si teď ony
vítězné vavříny odnesli atleti z Vl−
koše. Pro diváky byly připravené
bezva hry. Třeba běhání na laně
nebo hod frisbee talířem na cíl.
Ale hlavní disciplíny, ve kterých se
utkali sportovci, byly daleko nároč−
nější. Uznejte sami – přetahování

lanem, běh s naplněnou měchovicí,
snaha bránit vlastní životy – to byly
opravdu vyčerpávající hry, při kte−
rých se musely zapojit i posily
z Obecních úřadů. Na oddech soutě−
žící změřili síly v nohejbale a při pé−
tanque. Počasí nám přálo a Milotice
se postaraly o bezchybnou organi−
zaci a vyšlo nám tedy nádherné od−
poledne.
zzz
A jak to vypadá v Konírně?
V sobotu 28. dubna v 15.00 jsme
zahájili další rok Tradic na zámku
v Miloticích. Mohli jste vidět vystou−
pení, zdobení a vyvolávání Jízdy
králů ze Skoronic (která byla vloni
vyhlášena památkou UNESCO),
vystoupení Královniček v rámci
Letničních slavností, vidět tradiční
kroje, produkty místních řemesel.
Pro Váš mlsný jazyk byly připra−
veny místní speciality − bramborové
laty a jako zákusek škvarky. Bylo
to vskutku nádherné odpoledne.
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Cestování

Přijďte se určitě do konírny na
nádvoří zámku Milotice podívat a za−
žít atmosféru Letničních slavností
na vlastní kůži.
zzz
Projekty
Letos jsme dostali souhlas s po−
skytnutím dotace na projekt „Ubývá
míst, kam chodívala pro vodu“,
jehož cílem je obnova některých
obecních studní, jejich rekonstrukce
a vytvoření místa, jež bude zvát k po−
sezení a setkávání obyvatel obce.
Podávali jsme žádost na projekt
na obnovu obecních knihoven, na

K

kem nejen pro obyvatele, ale i pro
návštěvníky mikroregionu. Dále se
chystáme propojit obce a místa mik−
roregionu elektronickým turistic−
kým průvodcem od firmy Taggma−
nager. Tato akce je zdarma a přispěje
k turistické zajímavosti naší ob−
lasti.
Mikroregion by rovněž rád roz−
vinul spolupráci s místními živ−
nostníky a neziskovými organiza−
cemi tak, aby svým potenciálem
pomohl těmto subjektům k jejich
rozkvětu.
Mgr. Tomáš Salava, projektový manažer

Na skok

do Anglie

dyž jsme se v září dozvěděly,
že máme možnost navštívit
hlavní město Spojeného krá−
lovství, neváhaly jsme ani minutu.
Měsíce utíkaly jeden za druhým a už
tu byl květen. Jakmile jsme se
14. května rozloučily a pohodlně usa−
dily, vyjely jsme plny nadšení na da−
lekou cestu směr Londýn. Cestou se
k nám přidal náš zatím neznámý prů−
vodce Pavel a po třech hodinách se
k nám přidala také Základní škola
Lanškroun, později námi přejmeno−
vána na Lanžhot. Naše cesta se táhla
přes hranice do Německa, Belgie,
Nizozemska a Francie, kde jsme ko−
nečně vjeli do Eurotunelu, kterým
jsme podjeli kanál La Manche a vy−
nořili jsme se na jihu Anglie.
Přivítalo nás krásné počasí, které
se ale bohužel jako lusknutím prstu
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němž se podíleli žáci jednotlivých
základních škol mikroregionu svými
výtvory a náměty. Tato žádost nám
schválena nebyla.
Dále jsme do programu Leader+
podali za Mikroregion žádost na vy−
pracování studie na využití oblasti
vrchu Náklo. To, zda bude schvá−
lena, se uvidí během letošního pod−
zimu.
zzz
Co se týká dalšího dění v Mikro−
regionu Nový Dvůr, tak se chystá
obnova webových stánek, které by se
měly stát elektronickým rozcestní−

měnilo každých pět
minut. Naší první za−
stávkou byl nultý po−
ledník v Greenwich−
ském parku, kde byl
nádherný výhled na
Londýn a jeho moder−
ní část. Pokračovaly
jsme na vyhlídkovou
plavbu po Temži. Vy−
sedly jsme u Big Benu a budovy Par−
lamentu. Prošly jsme si překrásný
St. James Park, kde jsme si daly půl−
hodinovou přestávku, po níž jsme
pokračovaly k Buckinghamskému
paláci, kde se zrovna zdržovala sa−
motná královna Alžběta II. Poté jsme
se prošly až na náměstí Piccadilly
Circus, kde jsme dostaly rozchod na
občerstvení a zakoupení suvenýrů.
Následovala poslední procházka
k autobusu, kterou jsme tak
tak po namáhavém dni zvlád−
ly, a ten nás zavezl na místo,
kam si pro nás přijely naše lon−
dýnské rodiny.
Druhý den jsme zahájily ná−
vštěvou muzea voskových figu−
rín Madame Tussauds. Zde
jsme viděly spoustu herců, zpě−
váků, sportovců, také členy
královské rodiny, světové
vůdce a mnoho z nás si taky
poprvé v životě vyzkoušelo 4D
kino. Pro většinu z nás to byl
největší zážitek. Katedrála

St. Paul nám poskytla úžasný výhled
na celý Londýn i jeho okolí. Později
jsme si na schodech katedrály mohly
vychutnat oběd jako správní Londý−
ňané. Pokračovaly jsme podél řeky
Temže, prošly jsme se přes slavný
Tower Bridge a náš den končil u krá−
lovské věznice Tower of London.
Náš poslední den strávený v Ang−
lii začal procházkou Hyde Parkem,
největším parkem Londýna. Pěšky
jsme se vydaly od fontány Lady
Diany až k přírodovědeckému mu−
zeu, kde jsme si mohly prohlédnout
vše od anatomie člověka až k dino−
saurům. Metrem jsme se přemístily
na Oxford Street, největší londýn−
skou ulici, kde nás strhla nákupní
horečka. S velkou bolestí v nohách
jsme se nakonec vydaly k autobusu,
který nás odvezl zpět domů. Od−
vezly jsme si spolu spoustu krásných
zážitků.
Zažily a sepsaly: Eliška Kordulová, Ka−
mila Malečková, Kristýna Kordulová, Petra
Kučerová, Karolína Gajdíková a Tereza Ilčí−
ková – účastnice zájezdu z 9.A
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Rozhovor

O tenise

s Nikolou

N

ikola Kaplanová, nyní žákyně
9. třídy, hraje jako jedna z mála
ratíškovických dětí závodně te−
nis. O tom, proč a kdy je dobré začít
s tímto bílým sportem, jsme si poví−
dali jedno páteční odpoledne.
Myslím, že lepší otázka na
úvod ani není, než – Jak a kdy
jsi s tenisem začala, respektive,
kdo tě přivedl k tenisu?
Tak už jako malá holka jsem se
dostala na hřiště v jedné hodonín−
ské hale, kde hrával kamarád Mar−
tin Netík a zkoušela jsem si pinkat
s raketou. Taťka mi nabídnul, že by
mne podpořil, kdybych chtěla taky
hrát, tak jsme to zkusili a už jsem
u tenisu zůstala.
Musel tě taťka hodně nutit
nebo to šlo jaksi samo?
To ani ne, protože v té době – to
bylo ve druhé třídě na základní
škole – jsem žádnou zálibu neměla,
tak jsem se tenisu mohla věnovat na−
plno. Jinak samotné začátky byly po−
chopitelně těžké, hlavně vypilovat
koordinaci těla – dát do souladu ruky
a nohy – a techniku hry.
Nakolik je důležitá raketa, se
kterou se tenis hraje?
Ta nejmenší raketa, se kterou
jsem zpočátku hrávala, má hmotnost
do 250 gramů, teď hraji s raketou

o hmotnosti 290 – 300 gra−
mů. Dalším důležitým para−
metrem je délka tzv. gripu,
nebo−li držátka. Rakety se
dále liší i velikostí „hlavy“
či tvarem rámu. Jinak já
zatím hraji s raketou od
stejného výrobce (stejné
značky) a jsem s ní spoko−
jená. Každý rok si samozřej−
mě koupím alespoň dvě
nové rakety a ty staré pro−
dám novým začátečníkům.
A co kvalita výpletu?
Jednoduše – když je měkký, ne−
létá to (smích). V takovém případě
míčky opravdu létají všude jinam,
než chci. Pokud se taková situace po
čase samozřejmě stane, výplet se
vystřihá a na speciálním stroji se
udělá výplet nový, a to včetně na−
stavení gramáže (zátěže, průhybu),
která se pohybuje od 20 do 28 kg.
Malé děti hrají většinou s menší gra−
máží kolem 20 kg, tedy s měkčím
výpletem.
Každý správný sportovec má
nějaký svůj vzor. Jak je to u tebe?
Určitě je to Petra Kvitová, která
mne chytla už od Wimbledonu. Teď
se ji sice moc nedaří, protože je zra−
něná, ale dokázala toho už hodně.
Ale abych se přiznala, víc se mi líbí
„chlapský tenis“! U žen je to více

o chybách, kdežto muži hrají víc na
vítězné „balóny“. Celkově se mi ta
hra více líbí.
Můžeš to nějak upřesnit?
U žen se více čeká na chybu, kdy
to hráčka tzv. „vyleje do autu“ nebo
„dá síť“. U chlapů je to tak, kdo lépe
zahraje míč.
Je tedy těžké řídit míč tam,
kam chceš, nebo je to více o ná−
hodě?
Nejdůležitější je asi „srovnat si to
na nohách“, protože – a to už jsem
taky zjistila – rukou se to nedá
všechno odehrát. Je opravdu důle−
žité mít soulad rukou a nohou, umět
si to rozkrokovat a třeba zavřít oči
a říct si „tam to spadne“. Jinak sa−
motnou hru vždycky ovlivňují i kli−
matické podmínky, zejména síla boč−
ního větru.
Jak vůbec probíhají tvoje tré−
ninky?
Tak jsou kondiční cvičení – hlavně
běhání, dále při nácviku techniky
nás v průběhu hry trenér opravuje,
co děláme špatně – ruka níž/výš, zda
to hraji z vrchu/zespodu, proč to letí
do sítě, zda máme zejména u bek−
hendu správně pokrčené nohy atd.
Nakolik je důležité jídlo, abys
byla v kondici?
Když mám třeba turnaj, tak celý
den nejím. Opravdu mi stačí jenom
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pít nápoje. Co by mne před zápasem
určitě tzv. zabilo, je cokoliv sma−
ženého nebo mléko. I taťka na mě
dříve poznal, že když jsem vypila
mléko, tak jsem nemohla hrát – ne−
mohla jsem se jakoby hýbat.
Když mělas první krizi, řekla
sis, že už hrát nebudeš?
Asi po každém neúspěchu si ří−
kám, jestli má ještě smysl hrát, ale
vždycky se to nějak vyřeší, protože
určitě má smysl zabojovat. I ta le−
nost je někdy mocná natolik, že
se mi nechce jít třeba na trénink.
Takže už poněkolikáté to byl určitě
poslední zápas (smích).

Škola

Máš nějakou silnou vzpo−
mínku nebo zážitek, který ti
utkvěl v paměti?
Tak nejsilnějším zážitkem je vů−
bec možnost, že jsem od samého za−
čátku mohla hrát ligu za starší žáky.
I každý turnaj a jeho atmosféra je

určitě silným zážitkem, i když větši−
nou jezdím na stejná místa – Brno,
Uherské Hradiště, Zlín a Znojmo.
Jinak tím nej zážitkem byl zcela ur−
čitě můj vůbec první turnaj, poně−
vadž to byl ten „skok do světa oprav−
dového tenisu“.
Jak je vůbec velká konku−
rence v tvé kategorii?
Na jižní Moravě je nejsilnější te−
nisové zázemí – „nejtěžší region
v ČR“, takže konkurence je opravdu
velká. Přitom je zajímavé, že sa−
motný hodonínský klub má postaho−
vány hráče z celého okresu nebo
hráče hostující, tedy nemá vlastní
hráče.
Můžeš uvést na závěr nějaké
ponaučení nebo myšlenku?
Hlavně aby každého, kdo v dětství
sportuje, rodiče podporovali. Ale zase
nesmí být rodiče natolik zapálení
a maximalističtí, aby to dítě „nezni−

Další úspěšná přednáška

pro padagogy

V

pondělí 7. května 2012 jsme si
pozvali do školy Mgr. Jířího
Haldu, speciálního pedagoga,
aby proškolil celý náš pedagogický
sbor. Chtěli jsme poradit, jak nej−
lépe pracovat s dětmi s ohledem na
jejich věk a vývojové zvláštnosti, aby
vzdělávání a výchova byly co nejúčin−
nější a co nejméně „bolely“. V semi−
náři nazvaném „Vývojová dynamika“
nám lektor detailně charakterizoval
každé věkové období. Rozebral před−
školní věk a všechny ročníky zá−
kladní školy a objasnil chování žáků,
jejich možnosti, na co se zaměřit, co
podporovat, co mohou pochopit nyní
a co až později, prostě jak s nimi jed−
nat v každém ročníku. Neopomněl
připomenout některá základní „zla−
tá“ pravidla výchovy, například:
z Výchova dítěte do 3 let se usku−
tečňuje vzorem.
z Mezi 3. a 4. rokem musí být dítěti
nastavena pravidla.
z Dítě má přijít do školy vychova−
né, milované, připravené na pobyt
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ve skupině, musí umět přijmout
neúspěch.
z Výchova je zejména záležitostí
rodiny, škola ve výchově pokra−

čili“, a tím ho zcela od daného spor−
tu neodradili. Tenis je hlavně o tom
dřít, dřít a dřít a mít pro to velké
srdce.
zzz
Nikola Kaplanová hraje tenis zá−
vodně od roku 2006, poprvé držela
raketu v ruce v pěti letech. Pravi−
delně se zúčastňuje turnajů, mezi její
první úspěchy patří přebor ročníku
1997, což byl také její první turnaj
pro registrované hráče, kde obsa−
dila hezké 3. místo ve dvouhře
a 2. místo ve čtyřhře. Každý rok
v květnu a červnu se hrají družstva,
kdy se hraje každý víkend zápas
proti jinému oddílu, jeden víkend se
hraje v domácím klubu a jeden ví−
kend jako hosté. Svoji první sezónu
Nikola zahájila v mateřském klubu
LTC Hodonín, kde hraje a trénuje
pod vedením zkušeného trenéra To−
máše Hrdiny doposud.
Děkuji za rozhovor.
Josef Hanák

čuje, nemůže však nahradit, co ro−
dina v raném dětství zanedbala.
z Každý promarněný čas s dětmi
se projeví v dospívání, tedy již na
2. stupni základní školy – dítě není
socializované, neumí adekvátně
komunikovat s dospělými apod.
Co jsme si ze semináře odnesli?
Mění se společnost, mění se i děti.
Musí se tedy měnit i náš přístup
k nim. Stále však platí pravidla sluš−
nosti a úcta k autoritám.
Mgr. Iveta Kudrová, zástupkyně ředitele
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Myslivecký kroužek
O

d března letošního roku mají
děti z Ratíškovic možnost na−
vštěvovat myslivecký kroužek.
Vznikl pod mým vedením, samo−
zřejmě s velkou podporou vedení ZŠ
a MS Dúbrava. Zájem dětí byl zpo−
čátku obrovský a kupodivu ani po
třech měsících příliš neopadl. V sou−
časné době do kroužku chodí 35 dětí
ve věku od 8 do 11 let. Děti jsou roz−
děleny do dvou skupin a scházejí se
každý týden na dvě hodiny.
Hlavním cílem je dětem přiblížit
význam myslivosti a ochrany příro−
dy. Celkem smutné je, že naše děti
sice žijí na vesnici, tedy uprostřed
přírody, ale příliš ji neznají a neváží
si jí. Proto se učí v kroužku nená−
silnou a zábavnou formou přírodu
poznávat a chránit. A tak se vedle
teoretického poznávání ve škole vy−

dáváme hlavně do přírody, kde ji
můžeme pozorovat na vlastní oči. Byli
jsme už odlévat srnčí stopy, postarali
se o jarní údržbu některých myslivec−
kých zařízení, stříleli jsme ze vzdu−
chovky, prohlédli si trofeje ulovené
zvěře na myslivecké chatě. U příleži−
tosti Dne země jsme přijali pozvání
paní knihovnice Ing. Škorpíkové do
knihovny, kde jsme se blíže seznámili
s tím, jak správně třídit odpad.
Nejvýznamnější letošní akcí pro
nás byla účast na okresním kole sou−
těže Zlatá srnčí trofej. Soutěž je ur−
čena jak pro děti z mysliveckých
a přírodovědných kroužků, tak pro
jednotlivce, kteří mají zájem o pří−
rodu. Soutěží se ve dvou kategoriích
(3.−5. ročník, 6.−9. ročník) a vítěz
každé kategorie postupuje do národ−
ního finále.

Žáci základní školy

V

e středu 9. května navštívili žáci
8. B z Ratíškovic Okresní soud
v Hodoníně, kdy soudil pan
JUDr. Jaroslav Klas. První soudní
jednání bylo o domácím násilí muže
vůči ženě. Jednalo se o omezování
osobní svobody, výtržnictví a těžkou
újmu na zdraví. Kvůli sporným vý−
povědím byl vyžádán lékařský posu−
dek a případ byl odročen.
U druhého případu jsme se dočkali
rozsudku. Byl o krádežích měděných
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Z celkových 22 soutěžících mladší
kategorie se na krásném čtvrtém
místě umístila Martinka Žídková ze
4. třídy. Úspěšným se pro naše děti
stalo i okresní kolo střelby ze vzdu−
chovky. Ve stejném počtu soutěžících
na třetím místě skončila Adélka Vla−
chová z 3. třídy a na místě druhém
Jiřík Šupálek ze 4. třídy. Pochvala
samozřejmě patří všem dětem,
které se soutěže zúčastnily, protože
jejich výsledky byly na to, že se
s myslivostí setkávají teprve tři mě−
síce, více než obdivuhodné.
Do budoucna máme spoustu plá−
nů, v nejbližší době se chystáme na
výlet do Zoologické zahrady v Hodo−
níně. Přeji všem dětem, ať jejich zá−
jem o přírodu neupadá a do kroužku
se vždycky těší!
Kristýna Kotásková, vedoucí kroužku

u soudu

kabelů, které probíhaly v areálu Že−
lezáren ve Veselí nad Moravou.
Podíleli se na nich čtyři chlapci. Tři
dostali podmíněný trest (6 měsíců na
2 roky), čtvrtý se trestu nedočkal,
kvůli jiné trestné činnosti byl jeho
případ odložen.
Třetí jednání řešilo problematiku
drog, případ dvou mladých žen, jed−
noho muže (byl přiveden z vazby
s želízky na rukou) a jednoho chlap−
ce. Převáželi drogy přes hranice se

Slovenskem, muž je měl dokonce
doma vyrábět. Jejich výpovědi byly
velmi zvláštní, často nesmyslné,
byli napomínáni za pohrdání sou−
dem. Tento případ byl také odročen,
protože bylo nutné přizvat další
svědky.
Všichni jsme si z toho vzali po−
naučení, protože před soudem na
trestné lavici nechce skončit nikdo
z nás.
Žáci 8.B
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Projekt „Les“
V
e středu 23. května proběhlo
cvičení v přírodě místních prv−
ňáčků. Vydali jsme se do lesa,
kde jsme měli domluvenou schůzku
s myslivcem – panem Františkem
Bábíkem. Ten nás provedl po lese,
prohlédli jsme si starou odchovnu
bažantů, zásyp pro bažanty, krme−
lec i posed. Po nočním dešti se daly
na lesní pěšince dokonce určit stopy
srn. Zjistili jsme, že v lesní školce se

sadí převážně borovice, lípa, habr
a javor.
Myslivci nám též předvedli vý−
cvik psů, pozorovali jsme odchované
malé divoké prasátko, které se
s námi nechtělo moc kamarádit,
spíše se nás bálo. Ale my víme, že
divoká zvířátka v lese se spíše lidem
vyhýbají.
Pan Bábík nám dále ukázal věci,
které přímo souvisejí s myslivostí:

Povídání o Číně
V
e dnech 19. a 20. dubna 2012
uskutečnil, nám již dobře zná−
mý, Ondřej Horecký na základní
škole přednášku s promítáním videí
a fotografiemi o Číně, duchovní cestě
kultivace těla Falun Gong, lidských
právech i násled−
ných represích
čínské komunis−
tické strany po
nástupu k moci.
Po roce 1999 na−
stává pronásle−
dování tohoto po−
klidného cvičení,
kdy se bývalý
vůdce Komunis−
tické strany Číny
Ťiang Ce−min
rozhodl lidi prak−
tikující toto du−
chovní cvičení vy−
hladit, protože
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rostla jejich popularita a počet − bylo
jich v té době již přes 15 milionů, více
než členů komunistické strany.
Masová a očerňující propaganda
zahltila celý národ tak, jako jsme to
zažili i my v 50. letech v období poli−

myslivecké trofeje, srnčí parůžky,
lebku jezevce, jelení a dančí shozy,
zuby divočáka, pušku i náboje. Po−
dívali jsme se dalekohledem a pro−
hlédli jsme si krásné knihy o mys−
livosti. Nakonec nám pan Bábík
rozdělal oheň a my jsme si opekli
špekáčky.
Les voněl rozkvetlými akáty a be−
zem a my jsme se vraceli do školy.
Byli jsme unaveni, ale spokojeni.
Jolanka Antošová celý půlden zhod−
notila slovy: „To byl ale krásný vý−
let!“ Děkujeme.
Mgr. Marta Kulheimová,
třídní učitelka 1.A

tických procesů s Miladou Horáko−
vou a dalšími. Desetitisíce lidí jsou
bez soudu zavírány do pracovních
táborů, věznic i psychiatrických lé−
čeben, kde jsou podrobováni mučení
a týrání. Přesto se svého přesvěd−
čení nevzdali, nepřestali být dob−
rými lidmi a trpělivě vysvětlují spo−
luobčanům pravdu.
Ondřej si povídal se žáky také
o cenzuře, obcházení internetové blo−
kády, pronásledování Tibeťanů,
Ujgurů a disidentů, o lidsko−práv−
ních aktivitách u nás i v zahraničí,
i o měnící se situaci v Číně. A v ne−
poslední řadě o tom, jak je důležité
být dobrým člověkem.
Povídal jim také o sobě, že se
o čínskou historii, kulturu i politiku
zajímá již šest let a stejně tak
dlouho se věnuje i cvičení Falun
Gong, které mu kromě dobrého
zdraví přináší i zvýšenou duševní po−
hodu, a co je pro něj nejdůležitější −
i zlepšení morálky a charakteru.
Pravidelně píše a překládá články
pro server www.velkaepocha.cz,
který se na Čínu zaměřuje.
Jana Lovečková
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Mini−Region−Hry s mezinárodní účastí

V

e čtvrtek 24. května se v pořa−
datelství základní školy konaly
Mini−Region−Hry za účasti žáků
4. a 5. tříd čtyř základních škol –
4. ZŠ Senica, Súkromná ZŠ Skalica,
ZŠ Očovská Hodonín a ZŠ Ratíško−
vice. Cílem netradičních sportovních
her bylo prohloubit přátelskou spo−
lupráci dvou českých a dvou sloven−
ských příhraničních škol, která již
probíhá druhým rokem mezi vede−
ním škol i mezi žáky.
Celkem 32 žáků mělo možnost
srovnat své síly i šikovnost v osmi
nezvyklých disciplínách, jež měly
názvy podle profesí – lovec, lékař,
záchranář, hasič, silničář, úředník,
stavař a dokonce „zloděj“. Děti byly
soutěžení chtivé, podávaly nadstan−
dardní výkony, protože všechny
chtěly zvítězit. Nakonec nejlepším
družstvem a 1. místo získali žáci

ze IV. základní
školy v Senici
(byli opravdou
velmi bojovní),
druhé místo zís−
kala Skalica,
třetí Hodonín
a naši žáci si vy−
bojovali čtvrté
místo.
Po rozdání
sladkých cen, di−
plomů a vydat−
ném obědě ve
školní jídelně
jsme ještě po−
zvali všechny
zúčastněné k projížďce na šlapa−
dlech, a protože i počasí nám přálo,
bylo příjemné vidět na dětech výraz
spokojenosti a pohody ze sportov−
ního dne.

Na úspěchu akce má rovněž
zásluhu i finanční podpora přátel
školy – pana Zdeňka Vanďurky,
Pavla Sukopa a Radovana Zelinky.
Děkujeme.
Josef Hanák

Pozvánka
ZŠ a MŠ Ratíškovice Vás sr−
dečně zve na III. ročník charita−
tivní akademie v rámci projektu
“Škola − škole“, která se uskuteční
v tělocvičně ZŠ, a to ve čtvrtek
21. června v 18.00 hod., kde vy−
stoupí děti MŠ a žáci ZŠ. Můžete
si též zakoupit výrobky žáků. Sou−
částí charitativní akademie bude
„Bazárek věcí rozličných“ s mini
dražbou. Jeho začátek je již v 17.00
v tělocvičně.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012
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Kuželky

Sedmdesát let

D

ržitelé zlatých medailí z orelské−
ho mistrovství České republiky,
družstvo z Ivančic, i jejich nej−
větší konkurenti stříbrné Hranice na
Moravě se zúčastnili letošního me−
moriálu Víta Příkaského čtyřčlen−
ných družstev v kuželkách. Zápolilo
se 1. května a kromě již zmiňovaných
přijeli i silné Blažovice, Telnice a do−
mácí postavili kolektivy Family a Ko−
plíky.
V úvodu bylo připomenuto, že
1. července 2012 to bude sedmdesát
let od chvíle, kdy byl tento národní
mučedník v koncentračním táboře
Mauthausen ubit k smrti. I to, že
právě v den jeho úmrtí bude na jeho

památku sloužena v ratíškovic−
kém kostele mše svatá a že rada
obce souhlasila s návrhem o zřízení
válečného hrobu Víta Příkasého
podle zákona č. 122/2004 Sb., o vá−
lečných hrobech a pietních místech.
Po skončení sportovního snažení
se nejvíce radovala čtveřice Dvo−
řáků z Blažovic s výkonem 1716 k,
která se opírala o druholigového
Pavla, jenž byl i nejlepším jednotliv−
cem s výkonem 480 k na 100 hodů
sdružených. Druhou příčku obsa−
dily Ivančice 1626 k, třetí byli Ko−
plíci 1602 k, za které startovala nej−
úspěšnější žena Marta Beranová se
ziskem 427 k. S rozdílem devíti kol−

ků, tedy výkonem 1593 k, bylo méně
úspěšné Family, které bylo čtvrté,
páté byly Hranice 1533 k a šestí orli
z Telnice 1515 k.
Domácí pořadatelé připravili
pro účastníky i prohlídku vinného
sklepu na Slavíně s ochutnávkou
plodu révy vinné a lidské práce i ma−
lým pohoštěním, jehož součástí byly
i koláčky od Přemysla Kouřila. Za
zmínku možná stojí i to, že každý
účastník obdržel i korespondenční
lístek, na kterém je fotografie náčel−
níka župy Šillingerovy v orelském
kroji.

Na ukončení sezóny

Šachy

Sezónu zahajují ratíškovičtí kuželkáři turnajem se−
niorů a na jejím ukončení zápolí ti nejmladší − žáci ke
Dni dětí. Letos přijali pozvání závodníci z Českých Ve−
lenic, Kobylí, Mistřína, Vracova a účastnili se i domácí.
První cenu v kategorii starších žáků si odvezla Kristýna
Šedová do Mistřína, druhou a třetí Pavel Pekař a Adam
Uhlík do Vracova a čtvrtou Martina Miškeříková také do
Mistřína. Domácí uspěli v mladších žácích − první byla
Kristýna Košuličová, druhá Martina Šupálková a čtvrtý
Dominik Schüller, třetí místo obsadila Tereza Hykšová
z Mistřína. Blahopřejeme.
Václav Koplík

Šachový turnaj
O pohár Ratíškovic

V

sobotu 12. května se konal ná−
borový šachový turnaj O pohár
Ratíškovic. Název POHÁR je
v tomto případě pouze symbolický,
hlavní cenou pro nejlepšího šachistu
i šachistku (ve starší i mladší kate−
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gorii) byla keramická soška šacho−
vého krále a dámy od ratíškovické
keramičky Ludmily Kovaříkové. Ty si
po pětikolovém šachovém boji odnesli
Daniel Marko, Josef Škorpík, Emilie
Tomšicová a Pavlína Šebestová.

Vzbudit zájem
o výuku šachů
u dětí v dnešní
konkurenci kroužků a zájmových
aktivit je mnohdy obtížné, je to ná−
ročná hra rozvíjející myšlení, orien−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Média

taci se v rozhodování ve složitých
situacích a plánování postupu, ale
kdo pochopí šachy a stanou se jeho
koníčkem, je to zpravidla záliba na
celý život.
Cílem této akce bylo vzbudit zá−
jem o systematickou hru u nejmlad−
ších dětí a též u těch, kteří hrají
pouze rekreačně a zpravidla znají
pouze chod figur. To ale opravdo−
vému šachistovi nestačí, proto účast
44 dětí z okresu Hodonín byla více
než potěšující.
Děti prožívaly každou výhru i pro−
hru s opravdovým zaujetím, vždyť
i z prohrané partie se lze poučit
a pro příště chyby neopakovat, ukon−
čení každého kola doprovázely slzy
zklamání i úsměv radosti.
Vzpomínkou pro každého ša−
chistu z tohoto turnaje jsou nejen zá−
žitky nebo hlavní cena, ale i plyšová
hračka věnovaná firmou Wiky Kyjov,
malá hra či čokoládová medaile.
Za zdárný průběh celé akce ŠK
Ratíškovice a umožnění realizace
vděčíme vedení ZŠ, Ing. Marii Škor−

píkové za profesionální vedení občer−
stvení, hlavnímu rozhodčímu Mgr.
Miroslavu Hurtovi, za zajištění ša−
chového materiálu RNDr. Davidu

Na internetu

o Ratíškovicích

V

měsíci květnu byl na interne−
tové stránce uveřejněn další člá−
nek PhDr. Miroslava Dekaře.
Ve svých Poznámkách se v něm vy−
jadřuje k vydané knize Etnologic−
kého ústavu Akademie věd v Brně
nesoucí název „O lidových písních
a tancích z Ratíškovic“. Je to již
druhá kniha této instituce o obci.
(První – rok 2010, druhá – rok 2011.)
Zatím co ta první pojednává o sou−
hrnné historii obce (autorovy Po−
známky k ní jsou uvedené na webu
dekar.blog.idnes.cz), ta druhá v pod−
statě seznamuje s výsledky kolekce
sběratelů lidových písní a tanců, ulo−
žených v archivu Etnologického
ústavu v Brně. Součástí této knihy
je i soubor fotografií, dokládající mi−
nulou bohatou kulturní činnost obce
a CD, obsahující slovácké lidové
písně v podání ratíškovických pě−
veckých sborů, zpívajících á capella
i za doprovodu cimbálové muziky.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

I Poznámky k této knize si může
rovněž zájemce najít na stejném
blogu.
První část autorových kritických
Poznámek poukazuje na současné
likvidátorské tendence některých
přívrženců českého neoliberalizmu,
kteří ve jménu reforem a šetření
navrhují likvidaci některých stát−
ních vědeckých a výzkumných ústa−
vů, napojených na státní rozpočet
a jejich nahrazení privátní inicia−
tivou. V rámci těchto úvah se do−
konce na internetu objevila i myš−
lenka rozpuštění Ústavu lidové
kultury ve Strážnici. Opakuje se tak
chyba komunistů, kteří po roce 1948,
ve jménu celospolečenských zájmů
znárodnili kde co, včetně živnost−
níků a nyní – bez předběžné ana−
lýzy těchto kroků pro celý vědecký
obor se pokoušejí – nyní pod prapo−
rem privatizace o totéž. Jako kdyby
tato – rovněž dogmaticky pojatá te−

Ciprysovi, ale rovněž zástupcům
Obce Ratíškovice. DĚKUJEME.
Mgr. Alena Kubáčková,
vedoucí šachového klubu

orie – nepřispěla k dnešní korupci
a morálnímu rozkladu společnosti.
Druhá část Poznámek pojednává
o některých obecných příčinách
změn v hudebních a tanečních zá−
jmech lidí v procesu industrializace.
Ta si pro svobodnou námezdní pra−
covní sílu vynutila volný čas ke své
regeneraci. Rychle narůstalo nové
průmyslové odvětví – zábavní prů−
mysl, sloužící k uspokojování vol−
ného času. I na Slovácku došlo
k masovému šíření dechových kapel,
včetně obce Ratíškovice. Ale zároveň
s tímto růstem, ve stejném čase,
začíná do Evropy z Ameriky – nej−
prve zase do měst – pronikat džez,
který postupně zatlačuje do pozadí
nejen naši starou lidovou hudební
a taneční kulturu, ale i dechovou
hudbu. Změnily se kulturní potřeby
a zájmy, a to včetně zájmů hudeb−
ních a tanečních, zvláště u mladých
generací.
V části třetí autor klade otázku,
proč si asi od dob Františka Sušila
sběratelé lidových písní a tanců pro
svůj záměr vybírali tuto vesnici.
Odpověď nachází především ve sku−
tečnosti, že tato obec tehdy ještě tak
nebyla silně dotčená vlivem městské
kultury. To se ale změnilo po skon−
čení 1. světové války. Zároveň autor
hledá vysvětlení, proč mají i někteří
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Vzpomínky

dnešní profesionální etnologové ta−
kový zájem o tuto obec? Jednou
z odpovědí na tuto otázku může být
i skutečnost, že mnozí z nich jsou
bývalými vysokoškolskými poslu−
chači (posluchačkami) předčasně ze−
mřelého, význačného etnologa evrop−
ského jména, ratíškovického rodáka,
prof. PhDr. Václava Frolce, DrSc,
který ve své době tak silně pozna−
menal celé další směřování morav−
ské etnologie. A navíc – tito našli
u některých představitelů obce pro
realizaci svého záměru plné pocho−
pení.
Jak již bylo zmíněno, součástí
knihy je i soubor fotografií, jejichž

Č

písní, jejich úprav a interpretace.
Ratíškovický Robert Blaha, sbor−
mistr, pocházející z hudebního rodu
Voříšků, se důstojně – z hlediska
možností svých i možností vesnice –
tohoto obtížného úkolu zmocnil. To
neznamená, že některé písně jsou
interpretovány (zejména z hlediska
intonace) bez chyb. Autor na něk−
teré z nich poukazuje. Na závěr po−
znamenává, že jak výběr písní, tak
jejich interpretace dávají posluchači
předpoklady pro pochopení specifič−
nosti lidové slovácké písně, např.
i vůči české písni lidové. A o to také
šlo.
PhDr. Miroslav Dekař

Jak jsem se naučila

vázat šátek na rožky a drúžit

asto se mě ptají děvčata, když si
přijdou uvázat šátek, jak jsem se
to naučila. Bylo mě šestnáct roků
a chodila jsem do Slováckého krúžku
v Ratíškovicích. Kroužky byly dva.
Jeden pod svazem mládeže a vedou−
cím byl pan Pavel Fo1týn. My jsme
měli vedoucího pana Jožku Blahu
a pana Petra Hasíka. Oba krúžky
jsme jely společně do Prahy na
oslavu pátého výročí povstání
a ukončení války.
Z Hodonína jel do Prahy zvláštní
vlak. Jak jsme projížděli stanicemi,
často vlak zastavoval a nastupovaly
další krúžky. V Praze jsme byli uby−
továni na Žižkově ve škole. Druhý
den ráno jsme se oblékali do kroje,
seřadili před budovou a průvod Pra−
hou započal. Ušli jsme asi jeden ki−
lometr a spustil se takový déšť, že
průvod byl odložen na příští den.
Příští den taky pršelo, další den také
a čekalo se do večera, jak bude.
Večer přišel vedoucí krúžku a řekl,
že jim bylo sděleno, že příští den ráno
jedeme domů. Vlak do Hodonína
bude odjíždět v šest hodin ráno, aby−
chom se nachystali. Přitom jsme měli
být v Praze celý týden.
Ráno jsme vstali, slunce krásně
svítilo. Vedoucí přišli s tím, že prů−
vod Prahou se uskuteční i s vystou−
pením. Jenomže děvčata ze svazu

strana 24

výběr provedl PhDr. Jan Krist. Au−
tor Poznámek kritizuje jejich malou
adresnost a specifikaci, nahrazova−
nou slovem „Nedatováno“. Jako po−
malu již jediný žijící svědek té doby,
přesto blíže identifikuje některé fo−
tografie.
Poslední část autorových Pozná−
mek se zabývá obsahem v knize
přiloženého CD. Tato část nese ná−
zev „O návratu ke kořenům a k hr−
dosti nad zpěvním a hudebním dě−
dictvím“. Na některých vybraných
konkrétních příkladech poukazuje
na složitou problematiku činnosti
amatérských pěveckých sborů vůbec,
způsobu výběru slováckých lidových

mládeže měla šátky rozvázané a slo−
žené v kufru a my zase drdol na
drúžku rozdělaný. Tak kdo to umí
vázat a drúžit? Žádný! Pan Blaha se
podíval na mě a řekl: „Terka! Její
mamička váže šátek a drúží. Ona to
mosí mět odkúkané!“ Já že ne, já to
nebudu dělat. Já sem se nedívala, jak
to matka dělala. Mně bylo šestnáct
roků, já jsem v tu dobu měla jiné
zájmy, než jak se váže šátek a drúží.
Všichni tři vedoucí na mě naléhali,
že musím, už i zvýšeným hlasem, že
to musím zkusit. Záleží na mně, jestli
půjdeme do průvodu a budeme vy−
stupovat. Na co jsme sem jeli?
Tak jsem zkusila uvázat jeden
šátek. Pan Blaha řekl, že je to dob−
ré, tady tomu stejně nerozumí.
Ještě jsem zkusila zadrúžit a taky
dobré. Děvčata, která šla v šátku, se
oblékala, šátek se vázal, až byla ob−
lečena poslední. Zatím jsem drúžila
ta děvčata, co se oblékala až za−
drúžená. Dvě děvčata jsem zadrú−
žila a pak jsem dělala jen drdole.
Ostatní děvčata je dělala sama,
jedna druhé pod mým dohledem.
Děvčata všechna byla oblečená, za−
drúžená, šátky uvázané, muzikanti
z Ratíškovic vyhrávali před budovou,
průvod se řadil. Já seděla na uby−
tovně plné oči slz a nezadrúžená.
Oni na mě zapomněli.

Už muzikanti začali hrát pochod,
že se půjde. Můj tanečník vykřikl:
„Terka tu néni!“ Jeden z vedoucích
běžel za mnú a já celá uplakaná. Dvě
děvčata přišla mě zadrúžit a pomoct
obléct. Potom mohl průvod Prahou
započat. To bylo dopoledne, odpo−
ledne jsme měli vystoupení na po−
diu před Národním divadlem. Při
tanci mě někdo do drúžky žduchl
a drúžka spadla z hlavy na zem.
Někdo ji zdvihnul, po tanci jsem
hledala drúžku, byla na okraji
podia.
Pak jsme se vraceli na ubytovnu
na Žižkov a poté jeli domů. Všechno
dobře dopadlo. Od té doby jsem ne−
vázala šátek, až jsem byla vdaná. To
matka byla v nemocnici. Dvě děv−
čata si přišla asi v devět hodin večer
uvázat šátek. Informovala jsem je,
že matka je v nemocnici. Chtěla,
abych jim šátek uvázala sama.
V Praze sem šak vázala. V devět
hodin večer bylo pozdě, aby někam
šla, aby jim někdo uvázal šátek. Spíš
bývaly plesy v šest hodin a to už byl
sál plný. Ne jak teď, sa scházajú až
v deset večer. Tož jsem jim šátek
uvázala a ona se tím pochlubila. Od
té doby sem vázala šátek já. S donu−
cením jsem se tak naučila vázat šá−
tek a drúžit v Praze.
Terezie Pištěková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Skauti

Krajské kolo
Závodu vlčat a světlušek

K

rajské kolo Závodu vlčat a svět−
lušek proběhlo 25.−26. května
2012 v Krásensku na Vyškov−
sku. Díky úspěchu v okresním kole
v Mikulčicích do krajského kola po−
stoupily 3 družiny – 2 chlapecké
z oddílu Tuláci a 1 dívčí z oddílu
Squaw.
Do Krásenska jsme spolu s ostat−
ními skauty dorazili už v pátek, aby−
chom se mohli na závod řádně při−
pravit. Postavili jsme si stany a po
úvodní hře a večeři jsme brzo zaleh−
li, abychom měli na závod dost sil

(nutno říct, že jako první usnuli ve−
doucí a až mnohem později po nich
děti). V sobotu jsme se probudili do
poměrně chladného rána, ale to nás
nemohlo odradit od pečlivé přípravy
na závod. Po snídani jsme si připra−
vili vše potřebné a převlékli se do
masek. Závod se totiž nesl v duchu
velkého sněmu zvířátek, a tak jsme
se proměnili v družinu Vlků, Med−
vědů a Vačičand.
Jednotlivé družiny startovaly
podle časového rozpisu a doprovázel
je jeden z vedoucích, který měl za

úkol dohlížet na
bezpečnost družin−
ky. V rámci fair
play byli vedoucí
rozděleni do dvojic,
ve kterých si pak
své družiny proho−
dili, takže každý
během závodu do−
provázel družinku
cizích dětí. Úkoly
byly různorodé, od
skautské klasiky
jako je zdravověda,
šifry nebo pozná−
vání stromů a kvě−
tin až po netradiční
skládání rozstří−
haných obrázků významných osob−
ností.
Družinky za každý splněný úkol
kromě bodů dostávaly také odpad−
ky, které měly za úkol donést do cíle
a pomoct tak vyčistit les. Všechny
družiny vzaly svůj úkol zodpovědně,
a tak se v cíli nakupilo mnoho od−
padků, které děti nakonec ještě roz−
třídily. Žádná z našich družin se na
stupních vítězů neumístila, ale zato
jsme si všichni závod užili a odvezli
si hezké zážitky, diplom a sladkou
odměnu.
Káťa Motlová

Mimořádný sraz střediska
Úterý 24. dubna 2012
Na svátek našeho patrona Sv. Jiří se tra−
dičně koná tzv. Den v krojích – celostátní pro−
pagační akce Junáka. Letos na toto datum
připadl i den „D“ oslav 100 let českého skau−
tingu. Junák Ratíškovice nemohl zůstat poza−
du, a proto jsme k večeru svolali za účelem oslav
mimořádný sraz střediska. Průběh akce pro−
běhl přesně podle plánu: 1. památeční hro−
madné focení u klubovny, 2. konzumace naro−
zeninového dortu, 3. provedení tzv. skoku do
nového století, 4. losování jednoho šťastlivce,
který bude obdarován knihou Skautské sto−
letí. Akce proběhla za účasti cca 80 členů stře−
diska, což považujeme za úspěch.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012
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Krátce z proběhnuvších, běžících i chystaných skautských akcí

Tradiční Svatojiřský závod −
neděle 22. 4. 2012

Brigáda sekáčů
na tábořišti v Nové Vsi

Železná sobota spojená s akcí
„Kola pro Afriku“ − 12. 5. 2012
Junák Ratíškovice moc a moc dě−
kuje jak za darované šrotové železo,
tak za poskytnutá kola do celostátní
charitativní akce Kola pro Afriku.
(www.kolaproafriku.cz) V době uzá−
věrky Zvonu bylo na sběrném místě
(v zámečnictví Stokláska) přes 150 kol!
Bohužel se opět vyskytl (ostatně
tak jako v loňských letech) negativ−

Železná sobota

„Kola pro Afriku“

ní jev, a to krádeže lepších (těžších)
kusů železa, čímž nám vznikly až ně−
kolikatisícové ztráty. Proto chystá−
me na příští rok jistá opatření, kte−
rá by měla tyto jevy minimalizovat.
Sbírka kartáčků na zuby
pro afghánské děti
Děkujeme všem dárcům. Vybralo
se přes 250 ks kartáčků. Více infor−
mací o osudu darovaných kartáčků

Pálení čarodějnic na ohništi u klubovny bylo ve znamení
velkého počtu jak účastníků, tak čarodějnic. Sobota 30. 4. 2012

a vůbec celé této akci najdete na:
www.lvicekmira.webnode.cz
Sportovní dopoledne
pro nejmenší
na Dětském hřišti Pod junáckou
vlajkou − neděle 27. 5. 2012
Darování knihy „Skautské
století“ do obecní knihovny
Další ze série akcí v rámci oslav
100 let českého skautingu. Od teď
tato mimořádně kvalitní publikace
může sloužit i těm občanům Ratíš−
kovic, kteří si ji třeba nemůžou do−
volit, nebo si ji mohou zde prohléd−
nout před zakoupením.
Kalendárium aneb co nás
čeká a co nás nemine:
Neděle 24. 6. 2012
Neckyáda New − to „new“
spočívá ve změně pravidel − na
start budou připuštěna i plavidla
zakoupená za účelem plavby
Neděle 1. 7. 2012
Raftovačka na Hliníku − závod
šestičlenných družstev o nejrych−
lejší přeplutí Hliníku na šíř.
Palis
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Modeláři

Od Jožky k Pavlovi

Z

avedu Vás do světa leteckého mo−
delářství v našich Ratíškovicích.
Předesílám, že výprava bude mít
dva časy, minulý a současný. Ovšem
ihned dodávám, že oba časy se spojí
ve stejně dobrý až zářivý výsledek.
Rozvíjení umu, zručnosti, nadšení
z vlastní tvorby a zdravé soupeření
totiž v sobě dříve i nyní ukrývá „vý−
robu“ síly pro zvládání životních těž−
kostí. A ty jsou přidělovány poctivě
každému z nás.
Začínám. Čas minulý.
Zakladatelem letecko−modelář−
ského kroužku u nás byl pan Jožka
Kotásek. Škoda, že spojení přes
„skajp“ do modelářského nebe není
možné. O velmi pečlivé zpravodajství
k létům činnosti 1980−1990 se svorně
postarali paní Fanynka a syn Jirka,
tehdejší výborný taťkůj druh v mo−
delaření a závodech. (Už dotýkání
všech uchovaných dokumentů o čin−
nosti kroužku výmluvně sdělovalo
obětavost a poctivost pana Jožky).
Josef Kotásek (*5.3.1937, † 20.11.1995)
chtěl být vždy leteckým technikem,
ale bohužel se tak stát nemohlo.
A jelikož ho letadla magicky přitaho−
vala, začal si je prostě „dělat“, jinak to
ani nešlo. Nejprve „dělá“ sám, ale
postupně vzniká letecko−modelářský
kroužek ZO Svazarmu při ZDŠ Ra−
tíškovice, který pan Jožka Kotásek
vede. Přes své „nezdraví“ a pozdější
operaci srdce dlouhých 10 let.
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Z tehdejšího života modelářského
kroužku jsem pro Vás vybrala…
Jeden čas byly i tři kroužky zá−
jemců (30 kluků) * Později byl prů−
měr 15 žáků. * Ve startovních listi−
nách se objevují příjmení – Marada,
Duda, Chvátalovi z Baťovky, Han−
zalík, Večeřa, Lokaj, Váňa aj. Kotá−
sek Josef, syn Jiří, Kordulé Petr
a Pavel patří k základům „týmu“. *
Aby mohl žáček do kroužku, musel
z domu přinést vlastnoručně na−
psané svolení rodičů. (Je to pěkné po−
čtení.) * Rozdělení na kategorie žáci,
junioři, senioři a bez rozdílu věku –
je stejné i dnes. * Na přeboru ČSR
leteckých modelářů v Ml. Boleslavi
(1983) obsadil tehdy 14letý Jirka
Kotásek krásné 3. místo za reprezen−
tanty SM a VČ kraje! * Modelářské
špendlíky, lékařský skalpel, plánek,
lupenková pilečka, aceton, lepidlo
a lak – to jsou nezbytnosti modelá−
řů. Rovněž tak balsa – modelářský
chléb, potahový materiál a překliž−
ka. * 180 Kč je vybraná částka od
členů na drobný nákup. * Vhodnou
místnost, kde by členové kroužku
tvořili modely, ne a ne sehnat. Stě−
hovalo „sa furt“. * Rok 1986 – dva
vybraní staví rádiem řízený model
Admirál. * A3 je soutěžní kategorie
(závodí se s volnými modely a patří
sem výraz „volňáskáři“) * Kyjov,
Břeclav, Strážnice, Louka, Hradiště,
Třebíč, Holíč – některé ze 14 míst
závodů v roce. * Cesťáky se nikomu
neproplácejí. Nejvíce
kluky na závody vo−
zil autem vedoucí
pan Kajoš Němec. *
„Modelařina, to je
především práce“ –
slova pana Jožky
Kotáska. Dvakrát
v týdnu odborně
s dětmi, přípravy ša−
blon doma, soboty +
neděle závody, –
vše dělal pan Jožka
Kotásek bez nároku
na odměnu. Měl za

to ty staré známé brigádnické ho−
diny. A… říkali mu inženýr.
Závěr k nesmazatelné stopě pana
Jožky Kotáska na ratíškovském nebi
je o slibovaném zářivém výsledku.
Zdraví ho zlobilo hodně, ale „oči mu
zářily furt“ – potvrdila manželka
paní Fanynka.
Vedení letecko−modelářského
kroužku se postupně ujal Zdeněk
Blaha, František Pavlíček a Jaroslav
Velísek. Nyní je to Pavel Němec, díky
němuž pokorně a zároveň hrdě píši,
že je letecké modelářství v Ratíško−
vicích aktivní podnes.
A tak je tu pokračování.
Čas současný.
Pavel Němec se narodil v květnu
1957. Vyučil se jak jinak než umě−
leckým keramikem. Kdyby jak, je
dobré si k práci přidat ještě něco.
Pavel je Junák, jak všichni v rodině,
a postupně je doma také v leteckém
modelaření. Ovšem být „stavěčem“ −
dělat letadla „enom na prach“, to
také ono néni. Brzy létá, závodí. Je
ženatý, po dceři Pavlínce se mu na−
rodil syn, který dostal krásné slovan−
ské jméno Zbyšek. Ten už v šesti umí
s letadly mnohé, nejenom po nich po−
kukovat! Taťka se synem tak brzy
tvoří sehranou dvojku.
V Ratíškovicích mezitím zájem
o modelaření upadl, což vedlo ke zru−
šení samostatného klubu. Modeláři
Pavel a Zbyšek Němcovi, ti, kteří
„zbyli“, přecházejí pod letecko−mode−
lářský klub Kunovice. Zde hoši setr−
vali až do roku 2009. K této době se
váží Zbyškovy největší úspěchy. Pů−
sobí v juniorské reprezentaci ČR.
Vybojuje 2. místo v týmech na mis−
trovství Evropy, poté 3. místo na
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Od čtenářů

mistrovství světa, kde je i čtvrtý
v jednotlivcích.
Od roku 2009 působí naši modeláři
pod klubem LMK Zlín a radostná
zpráva je ta, že jejich základna se roz−
růstá. V současném čase tvoří ratíš−
kovický tým už pět aktivních mode−
lářů. A pro upřesnění – Ratíškovští
soutěží ve třech kategoriích bezmo−
torových modelů, které jsou vypouš−
těny ze šňůry délky 25−50 m. Loni
se v těchto kategoriích zúčastnili
naši muži mistrovství republiky
a v žebříčku výkonů, v kategorii A3,
skončili Pavel Němec, Bc. Zbyšek
Němec a Zdeněk Zeman všichni do
pátého místa! Perfektní je i to, že

Ř

Komplexní péče
v Hodoníně

íká se piš, piš, piš, však adresu
víš – Ratiškovický Zvon, a tak
teda píšu. Moje nejmladší
vnučka Martinka zpívá: Františ−
kovy lázně a tancuje v sukýnce. Nyní
zpívá: Hodonínské lázně …
Termín nástupu do lázní jsem
měla 19. ledna. Zdravotní pojiš−
ťovna 217 mně hradila 28 dnů kom−
plexní lékařské péče. I když jsem
byla už na pěti operacích, lázně jsem
nikdy nedostala. Až nyní po šesté
operaci – po totální výměně kloubu
kolene v Kyjově. O té operaci jsem
psala koncem roku ve Zvonu, a tak
proto píšu i o lázních.
Těšila jsem se. Byla to pro mne
jako dovolená, když si odpočinu od
vaření, umývání nádobí a uklízení.
Ubytovaná jsem byla v budově „Vla−
dimír“ ve 3. poschodí. Všechny po−
koje jsou pro 2 osoby a když někdo
chce mít pokoj jen pro sebe, musí si
navíc zaplatit 100 Kč denně.
Také se platí poplatek Měst−
skému úřadu a jsou od něj osvobo−
zeny osoby starší 70 let a osoby
s průkazem ZTP/P. Každý si do lázní
vezme léky, co užívá, jako do ne−
mocnice. Pak cvičební úbor, župan,
plavky do bazénu, věci a oblečení
osobní potřeby. Když jsem do lázní
nastupovala, přijela jsem autobusem
a na chůzi jsem musela mít francouz−
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naši modeláři jsou zakladateli Slo−
váckého poháru – A3, největší ligy
volných modelů v ČR. Vloni byl sou−
těžní již 16. ročník. Z 27 soutěžících
byli tři naši již výše jmenovaní na
krásném druhém, třetím a šestém
místě.
Než udělám závěr k času součas−
nému, přidávám několik originalit
z letecko−modelářské řeči Pavla
a Zbyška Němcových. Řeč o „létání“
při našich setkáních vyjadřovala
tolik vnitřní radosti, že přímo svě−
télkovala: Diamantové C u Zbyška
v 16ti letech. * Každé letadlo má své
jméno – líbila sa mně Eso, Kajoš,
Nulka. * Obětavost „až na půdu“ ro−

skou hůl. A až jsem se vracela zpátky
domů, hůl jsem už nepotřebovala!
Lázně Hodonín jsou všude moc
pěkně zařízené novým nábytkem.
Pěkná je i předsíňová stěna, kou−
pelna a v každém pokoji televize,
kterou jsme často sledovaly s paní
Dášou z Křenovic u Brna. Paní pri−
mařka Sojková nám udělala zajíma−
vou a poučnou přednášku v nové
krásné budově „Eva“ a promítla
i film. Aspoň jsme všichni viděli, jak
vypadají a z jakých materiálů jsou
náhrady kloubů kolen i kyčle. Asi
v březnu jsem viděla paní primářku
Sojkovou znovu, a to v televizi na
ČT 1 v pořadu „Sama doma“, kde vy−
právěla a odpovídala na dotazy di−
váků.
Jídelna lázní je hodně veliká a má
spoustu oken, takže je pěkně pro−
světlená. Vybírali jsme si vždy 2 dny
dopředu, co chceme dobrého. Jídel−
níček byl ze 4 druhů jídel. Kuchařky
vařily opravdu velice dobře, a tak
skoro každý tam 2−3 kg přibral. Na
oběd nebo večeři jsme šli po scho−
dech, po dobrém jídle jsme se svezli
výtahem.
V den příjmu byla u primářky
vstupní prohlídka. Dostali jsme prů−
kazku, na které byly dny, čas a ná−
zvy procedur a také místo a poscho−
dí. Nejlepší asi byly jódové koupele

dinného šoféra, tchána Vilibalda Ze−
mana * Volňáskáři a gumičkáři… *
Nejsi tak v hospodě, ale furt na vzdu−
chu… * Utěkáš, utěkáš a dehydra−
tace…! * Pole neorané, holé nebe
a dohledat letadlo… * Koníček si hra−
díš sám. * To, o keramickém poháru
v Hořicích v Podkrkonoší atd.,
Slíbený závěr.
Pavle, nejenže děláš/te naší obci
leteckou modelařinou čest a ra−
dost, máš tu připsán i dík za velmi
zdařilé medaile k letošnímu po−
chodu.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

(skoro každý den) v imo−
bilní vaně, trvající 20
minut. Ve studiích byla
věnována pozornost
cestě jodu do organismu
– kožní cestou, sliznicí
dýchacích cest, oční ro−
hovkou. Já jsem měla
hodně červené oči − jód
tak léčil i mou štítnou
žlázu a krevní oběh. Na nohy
(hlavně na tu operovanou) dělala
moc dobře vířivá koupel a hydrogal−
vanický proud na ruce. Pak byly pro−
spěšné i parafínové zábaly a cvičení
s rehabilitační sestrou. Bezva byly
masáže zad.
Do nové budovy Eva jsme chodili
na suchou uhličitou koupel – to bylo
zajímavé ležení v igelitovém pytli
na lůžku. Do pytle napustily pracov−
nice hadicí plyn, vše trvalo 20 až
30 minut. A na 1* bylo koupání ve
velkém bazénu. Neumím sice plavat,
ale bylo dobré i cvičení. Na pokoj
jsem se vždy vracela šťastná. V láz−
ních je kavárna s cukrárnou, někdy
jsme si tam s paní Dášou poseděly
u dortu a obalily nervy, jak se často
říká. Na procházkách v parku jsme
obdivovaly velký dřevěný betlém.
Asi 2−3x do týdne jsme mohli jít
do kongresového sálu na kulturní
program za 50 Kč. Vystupovali tam
manželé Grufíkovi, mohlo se tanco−
vat. Vystupovali i L. Pantůček s ky−
tarou a sourozenci Baťkovi. Konalo
se i divadlo a také výstava obrazů.
Každý den se něco prodávalo
a hlavně hodně druhů čerstvých lá−
zeňských oplatků. Ty si asi odvážel
domů každý. Na pěkný pobyt v láz−
ních Hodonín nikdy nezapomenu.
Marie Chvátalová
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sedly, protože dětem se
odtud brzy nechce. Vždyť
tam mohly být ty staré, co
byly za zdravotním středis−
kem v parku.
Malé děti skládaly dřevěné pucle
a ty starší musely mít zavřené oči
a podle hmatu dávaly tvary kostek
do tvořítek. Také se jim líbilo stavět
z dřevěných kostek co nejvyšší ko−
mín. Další úkoly popisovat už nebu−
du. Každý, kdo splnil, šel s podepsa−
ným lístkem zpátky a paní jim dala
na ruku razítko motýlka a vybrat ně−
jakou maličkost: křídy, pastelky, vě−
trníčky, bublifuky, nádobíčko atd.
Pak se šlo na nafukovací hrad a bylo
v něm veselo, jako u kolotoče.
Dětské dopoledne skončilo ve 12 ho−
din. Počasí dětem přálo. Takže ve−
liké poděkování všem Junákům!

Radostné nedělní dopoledne

N

Farnost

edělní dopoledne 27. května se
stalo pro děti zábavné, protože
jim Junáci nachystali dopolední
rozptýlení. Šlo o deset soutěží, které
děti musely splnit a pak za odměnu
mohly jít na velký nafukovací skákací
hrad, který měl nahoře obrovského
dinosaura. Začátek byl v 10 hodin. To
už byly všechny děti dobře vyspané
a těšily se, až půjdou s maminkou, tať−
kou a někdo s babičkou na to Junácké
dětské hřiště. Byly zvědavé, jaké to
tam bude, co všechno je čeká.
Nejdříve jsme šly s Martinkou ke
stolu, kde seděla mladá paní a dala
nám soutěžní lístek, kde byly na−
psané ty úkoly. Dopsala tam jméno

Martinka 5 let. A pak jsme šly k ta−
buli, kde křídou se malovalo, co kdo
chtěl. Splněný úkol se podepsal a šlo
se dál plnit tam, kde bylo méně dětí
a nemuselo se dlouho čekat.
Na velkém pískovišti dělaly děti
bábovičky. Bylo tam spoustu lopati−
ček i formiček. Dále se kopalo mí−
čem do branky, házelo se míčky do
koše, šplhalo po lanech, klouzalo po
skluzavce. Děti se svezly i vícekrát,
protože to mají všechny rády. Já
chodívám s Martinkou i starší Zu−
zankou často na školní hřiště, kde
se i houpeme. Škoda jen, že tam nej−
sou ze dvě lavičky na sedění−odpo−
činek. Hlavně babičky by si rády

Marie Chvátalová

Farní den

P

oslední květnovou neděli se ko−
nal v Ratíškovicích již třetí Far−
ní den. Samotné akci před−
cházela krátká odpolední pobožnost
v kostele, po které se její účastníci
přemístili na farní zahradu. Přišli
i ostatní, které přilákala zkušenost
z minulých let či propagační leták.
Úvodem pronesl otec Jiří Čekal pár
slov a akce mohla začít. Jako už tra−
dičně zde bylo připraveno spoustu
dobrého jídla a pití. Jelikož se každý
chtěl pochlubit něčím originálním
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ze své kuchyně,
o rozmanitost po−
choutek nebyla
nouze. Poděko−
vání patří všem dárcům, kteří dob−
roty a lahodné moky přinesli.
Dětem organizátoři přichystali
nespočet soutěžních her a úkolů, kdy
v jednom koutě zahrady se střílelo
z luku, na druhé straně se tvořilo
z papíru. Prostor dostaly i kolek−
tivní hry, jako fotbal či přetaho−
vání družstev lanem. Při fotbalo−
vém klání porazily
Tygřice − Motýlky
10 : 6.
Nejenom děti,
ale také dospělí si
oblíbili další ze
služeb, kterých se
zhostili zdejší ma−
minky − malování
na obličej. Tak se
vám mohlo stát,
že kolem prochá−
zelo několik ko−
čiček, motýlků,
tygříků či Spider−

manů. Odvážnější děti se mohly zú−
častnit tajemné expedice do útrob
podkroví farního kostela s doprovo−
dem průvodce Petra Macka. Kdo ne−
měl soutěžního ducha, měl možnost
pozorovat a krmit ovečky a kozy
v ohradě. Vyžití bylo opravdu různo−
rodé. Aby toho nebylo málo, mohly se
děti vydovádět na skákacím hradě.
Ten byl pro ostatní aktivity opravdu
velkou konkurencí. K příjemné atmo−
sféře celého odpoledne také přispěla
schola svými zpěvy. K závěru se k ní
připojily i děti a společně si zazpívaly
dětské rytmické písně.
Co dodat na závěr? Pobavit se
s přáteli, vidět spokojené děti, za−
kousnout něco dobrého, napít se kva−
litního vína nebo si jen tak zazpívat
a mít k tomu navíc i hezké počasí −
co víc si můžeme přát.
Za krásně prožité odpoledne patří
velký dík organizátorům celé akce.
Vojtěch Herka
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Duchovní obnova
pro manželské páry

C

Knihovna

o vlastně znamenají tato slova?
Duchovní je slovo pro mnoho lidí
jako něco neskutečného, ne−
hmotného až tajemného, tak jak si
mnozí mysleli, nebo ještě myslí. Ale
duchovní je něco – velkého. To je to,
co si člověk ve své mysli chce nebo
by chtěl přát, snít nebo představo−
vat. Takže slovo duchovní je velmi
velká věc i pro lidi ne přímo věřící.
A duchovní obnova tvoří prakticky při−
pomenutí a obnovení manželského
slibu, a tím i upevnění tohoto svazku.
Celá tato akce v obci, přesněji ve
farnosti, se musela důkladně naplá−
novat a připravit hodně dopředu
z důvodu zabezpečení chodu rodin
nepřítomností rodičů − hlídání dětí
a zálohování víkendů na tyto set−
kání. Za to patří především velký dík
organizátorům akce a společenství
Emanuel z Brna, kteří vše zastřešo−
vali odborným a společným duchov−
ním vedením.
Manželské páry se přihlašovaly již
od podzimních měsíců, aby se mohly
zúčastnit tří víkendových setkání
v měsíčních rozestupech od ledna
do března 2012. Začátky se uskuteč−
nily prezentací na farním centru
v sobotu ráno, dále probíhaly ranní
chvály, společný zpěv, příběhy
o svých zkušenostech, setkání v dis−
kusních skupinkách, manželské

rande po „X“ letech,
procházka na zajiš−
těný oběd, odpolední
přednáška, setkání ve
skupinkách a mše sva−
tá. Sobotní večer kon−
čil v kuchyni farního centra, kde
předvedly své kulinářské umění jak
kuchařky, tak kuchaři zúčastněných
manželských párů. Pak jsme se roz−
cházeli do svých domovů, kde jsme
ještě vzpomínali na různá období na−
šich manželství a podobné zážitky.
Po spánkovém odpočinku následo−
val nedělní program započatý prezen−
tací a zahájením společnou nedělní
bohoslužbou. Následoval program
přednášek, za zmínění je i několik
hodnotných přednášek manželů Svo−
bodových z Brna, kteří pracují i v dů−
chodu jako lékaři ve zdravotnictví
a působí jako dobří poradci v oblasti
manželského poradenství a výchově
dětí. Po těchto přednáškách násle−
dovala zase schůzka ve skupinkách
s diskuzí a hodnocení celého víkendu.
Přesto, že tato setkání byla orga−
nizována a určena především man−
želským párům žijícím ve víře v Bo−
ha, určitě by měla co říci i lidem ne
přímo věřícím. Samozřejmě to byla
určitá zkouška a velká oběť příbuz−
ných zúčastněných manželů, pro−
tože všichni potřebovali zajistit na

víkend každodenní chod domácností
− jak navaření, tak zaopatření svých
dětí na jeden víkend na 3 měsíce.
Za to jim patří velký dík. Taktéž
panu faráři Jiřímu Čekalovi za du−
chovní podporu, odsloužené mše
svaté a svolení k tomuto dílu.
V krátkém zhodnocení těchto se−
tkání by se dalo konstatovat, že přes
jakési počáteční obavy a vstup do ne−
jistoty úspěchu této aktivity velmi
rychle vyprchal. Cyklus duchovní
obnovy se nám velmi líbil a obohatil
nás o zkušenosti jiných. Jen těžko
jsme se na úplný závěr loučili.
Všechny společně prožité chvíle,
které nás obohatily, kdy člověk slyší
obdobné životní zážitky, problémy,
zklamání, ale i radosti, úspěchy
a nadšení, má radost, že to nežije je−
nom on sám, popřípadě manželé, ale
na všechno je tu s námi „Někdo, koho
nevidíme“ a víme, že je tu s námi.
Možná, že mají někteří jiné názory −
těm se tímto omlouvám, ale těm,
kteří souhlasí, děkuji.
Za zúčastněné manželský pár duchovní obnovy
Jiří a Radka Šupálkovi

Beseda se spisovatelkou
Ivonou Březinovou

Novinky
v obecní knihovně

Nové knihy pro děti a mládež
Brezina Thomas

Březinová Ivona
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Klub záhad. Děsivé tajemství
Klub záhad. Zámek přízraků
Klub záhad. Zombie z jeskyně
Klub tygrů. Palác stříbrných panterů
Klub tygrů. Létající přízrak
Dračí meč. Magická bouře.
Dračí meč. Železní strážci.
Ať žijí rytíři!
Bojíš se, Margito?
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Maminko,tatínku,pojďme
do knihovny − květen 2012
Blonďatá Kerolajn
Držkou na rohožce
Holky na vodítku. Jmenuji se Martina
Hrnečku, vař! Pohádková kuchařka
Jak to bylo dál….
Kluk a pes
Kozí příběh. Pověsti staré Prahy
Saxana a lexikon kouzel
Začarovaná třída
Cabotová Meg
Jak začíná láska
Ciprová Markéta
Jak slon k chobotu přišel
Dudek Adolf
Povídej pohádku
Pohádky pro malé děti
Říkankový kolotoč
Co dělá peřina, když je jí zima?
Flanagan John
Hraničářův učeň. Rozvaliny Gorlanu.
Hraničářův učeň. Hořící most
Hašková Blanka
ABC dětských účesů
Hunt Roderick
Zlaté kouzlo. Čtu plynule a s jistotou.
Kopcová Gabriela
Pohádky ze statku
Lindgrenová Astrid
Děti z Bullerbynu
Miler Zdeněk
Krtek a rybka
Nováková Zuzana
Hejkálek ze starého lesa
Paolini Christopher
Inheritance
Peronto Jim
Horseland. První láska
Rider Cynthia
V pasti! Získávám sebedůvěru.
Chlupatá příšera. Čtu plynule a s jistotou.
Ztracený hlas. Čtu plynule a s jistotou.
Russellová Rachel
Deník mimoňky
Simonová Francesca
Darebák David chystá léčku
Smith L. J.
Upíří deníky. Před půlnocí
Sviták Jan
Čertovo kopyto
Pekelný advent
Šrut Pavel
Lichožrouti
Lichožrouti se vracejí
Wilsonová Jacqueline
Jacky snílek
Sama doma
První nástrahy
Woods Freya
Barbie. Ošetřovatelka zvířat
Woods Freya
Barbie. Popová hvězda
Hvězdy od vzniku k černé díře
Korálky. Jak na to.
Kůň. Zvíře, které změnilo svět
Moje první encyklopedie s medvídkem Pú a jeho přáteli

Nové knihy pro dospělé
Barberyová Muriel
Berry Steve
Bordes Gilbert
Brabcová Eva
Bréhatová Caroline
Brown Sandra
Březinová Anna
Coelho Paulo
Čepelka Miloň
Deaver Jeffery
Dousková Irena
Eco Umberto
Follett Ken
Formánek Josef
Fousek Josef
Forsyth Frederick
Fosumová Karin
Gabaldon Diana

S elegancí ježka
Jeffersonova šifra
Vězni hor
Žena v (kon)kursu
Milovala jsem tyrana
Tichý muž
Růže pro císařovu milenku
Veronika se rozhodla zemřít
Svědectví inspektora Toufara
Lovec
Hrdý Budžes
Oněgin byl Rusák
Darda
Pražský hřbitov
Pád Titánů
Prsatý muž a zloděj příběhů
Umřel jsem v sobotu
Dobré jitro, člověče
Boží pěst
Indická nevěsta
Vážka v jantaru
Mořeplavec

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2012

Golding William
Gordon Noah

Gelner František
Hay Louise l.
Holcman Josef
Horáková Naďa
Howard Linda
Hrabal Bohumil
Christie Agatha
Jakoubková Alena
Javořická Vlasta

Jilík Jiří, Žižlavský B.
Jordánová Penny
Jurčák Jaroslav
Kafka Franz
Kmenta Jaroslav
Lustig Arnošt
Ludlum Robert
Maléřová Zuzana
Mára Jiří
Obermannová Irena
Okamura Tomio
Orwell George
Pajer Jiří
Pilátová Markéta
Pittnerová Vlasta
Prošková Hana
Robertsová Nora
Ross
Saul John
Smith Wilbur
Smith Mark S.
Strachota Otto
Strattonová Penelope
Svěrák Zdeněk
Sviták Jan
Špaček Ladislav
Tesař Milan
Vácha Marek
Viewegh Michal
Vik Köpp
Vondruška Vlastimil

Pán much
Šaman
Ranhojič
Lékařka
Poslední žid
Radosti života (poezie)
Miluj svůj život
Sváry
Hýlom, hálom
Hlediště peklo jeviště
Falešná kočička
Ani peklo, ani ráj
Ostře sledované vlaky
Obsluhoval jsem anglického krále
Třetí dívka
Chytrá žena pro manžela přes plot skočí
Starým láskám nevolej
Všude manžel o dvou kůrkách
Mezihoří 1.−4. díl
Malá, ale naše
Hlas krve
Na nůž 1.−2. díl
Nebeská krůpěj
Kletba miliónů
Chřiby po hradeckých cestách
Nečekaný návrat
Můj šťastný život
Povídky I
Pouštní horečka
Superguru Bárta
Nemilovaná
Modrý den
Ostermanův víkend
Kolemjdoucí
Šťastná hodina
Tajuplná Afrika
Tajná kniha
Český sen
1984
Frolka Antoš
Žluté oči vedou domů
Za hřích lásky
Jahody se šlehačkou
Zákon přitažlivosti
Terezín, tři roky v předpeklí
Utrpení neviňátek
Šelma
Řeka bohů I + II
Útěk z továrny na smrt
Slovácké figurky pokračují ….
Neromantická dáma
Nové povídky
Stará bolest
Deset let s Václavem Havlem
Deník rodícího se otce
Modlitba argentinských nocí
Mafie v Praze
Proč jsem jen byla dívka?
Sběratelé ostatků
Prodavači ostatků
Vládcové ostatků
Podivná svatba na Lichnici
Zajatci bouře

Young Thomas W.
Pečuj o svou kočku
Pravidla českého pravopisu
Tvoříme s dětmi originální dárky
Výšivka vlnou od A do Z
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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