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2018 cena 20 Kč

Přístavba základní
školy zahájena

V

měsíci březnu byly firmou
Stavební Plus, Hodonín zahájeny práce na přístavbě
základní školy. Záměrem je přistavět k stávající budově tělocvičny ze
severní strany pět tříd pro odbornou výuku. V současnosti jsou vybetonovány základové pasy a souběžně jsou řešena místa napojení
starých a nových sítí a střech. Po
obnažení původních konstrukcí
a potrubí je přistupováno postupně k dílčí obnově původních prvků v tělocvičně. Jde však o práce,
které by neměly prodloužit termín
dokončení díla. I přes nepřízeň
počasí stavební práce probíhají
dle časového harmonogramu.
PhDr. Radim Šťastný

Vítání jara
s RC Bambino
(strana 17)
Vamp Dance Studio
dobylo Otrokovice!
(strana 22)
Junácká akademie
(strana 23)
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OBEC

Rada obce č. 97
ze dne 26. 2. 2018
Rada obce:
- rozhodla, že funkci TDI a koordinátora BOZP na akci „Přístavba
ZŠ Ratíškovice“ bude vykonávat
Ing. František Minařík,
- souhlasí se zálohováním všech
dat obecního úřadu a s nákupem
nového serveru a software,
- souhlasí s restaurováním pomníku upálených rudoarmějců a pomníku obětí 1. světové války,
- souhlasí s dodatkem ke smlouvě
o poskytování knihovnických služeb mezi Obcí Ratíškovice a Městem Hodonín,
- schválila účetní uzávěrku ZŠ
a MŠ Ratíškovice za rok 2017,
- schválila výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Ratíškovice za rok 2017
a rozdělení hospodářského výsledku,
- schválila účetní uzávěrku Osvětové besedy Ratíškovice za rok
2017,
- schválila výsledek hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za
rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku,
- schválila výsledky inventury majetku Osvětové besedy,
- souhlasí s obsahem dokumentu
„Místní akční plán na území ORP
Hodonín“,
- projednala administrativu výběrového řízení na nákup nového
automobilu CAS pro JSDH Ratíškovice,
- rozhodla, že projektovou dokumentaci pro provedení stavby
„Cyklostezka Ratíškovice – Hodonín“ zpracuje firma PP Projekt Hodonín,
- rozhodla, že výběrové řízení na
dodavatele stavby „Cyklostezka
Ratíškovice – Hodonín, zajistí
Mgr. Pavel Jurečka,
- rozhodla, že projektovou dokumentaci pro akci „My zasadíme, vy
sklidíte III“, zpracuje Ing. Daniel
Matějka,
- souhlasí s finanční slevou za
ubytování v prostorách ubytovny
pro mladší žáky FK Baník Ratíškovice.
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Rada obce...
Rada obce č. 98
ze dne 19. 3. 2018
Rada obce:
- rozhodla o pořízení elektronické
úřední desky, dodavatelem bude
firma BSS Praha,
- rozhodla o pořízení originální
grafiky webových stránek obce,
- rozhodla o nákupu platebního
stacionárního terminálu od České
spořitelny,
- na základě výsledků výběrového
řízení rozhodla, že dodavatelem
nového automobilu CAS pro potřeby JSDH Ratíškovice bude WISS
CZECH, s.r.o., Napajedla,
- souhlasí se smlouvou mezi Obcí
Ratíškovice a Městem Hodonín ve
věci zajištění vybraných sociálních
služeb v ORP Hodonín,
- souhlasí se smlouvou mezi Obcí
Ratíškovice a SMS služby s.r.o.,
Praha ve věci poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních
údajů,
- souhlasí se smlouvou mezi ZŠ
a MŠ Ratíškovice a SMS služby
s.r.o., Praha ve věci poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů,
- souhlasí se smlouvou mezi Obcí
Ratíškovice a společností Husák
Invest Managment s.r.o. ve věci
zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového travnatého hřiště v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z JMK na environmentální projekt „Dúbrava - škola
poznání“
- rozhodla, že žádost na SFŽP o finanční podporu na akci „My zasadíme, vy sklidíte III“ zpracuje Ing.
Libor Stránský, Břeclav,
- souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního titulu
SZIF na projekt „Zvýšení kategorie
stávající lesní cesty ST067 v Ratíškovicích“,
- schválila aktualizaci vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví,
- schválila aktualizaci směrnice
pro evidenci, uložení, příjem a vý-

dej zbraní a střeliva obecní policie
Ratíškovice,
- vzala na vědomí odpisové plány
na kogenerační jednotku a čistící
stroj Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
- rozhodla, že opravu zvonků v bytovém domě č. p. 101 v ulici Ulička
provede firma Velvac s.r.o., Veselí
nad Moravou,
- vzala na vědomí informace o stavu komplexních pozemkových
úprav v katastru obce Ratíškovice,
- souhlasí se zapojením obce Ratíškovice do sdružení obcí D55-jih
řešící dopravní napojení na komunikaci D55.
Rada obce č. 99
ze dne 9. 4. 2018
Rada obce:
- projednala Plán financování obnovy vodovodu v Ratíškovicích na
období 2018 - 2028,
- vzala na vědomí aktualizovaný
Plán činnosti obce při mimořádné
události,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Městem
Hodonín ve věci poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč na
financování výstavby cyklostezky
Hodonín - Ratíškovice,
- projednala poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Obce na dofinancování sociálních služeb v roce
2019 Městu Hodonínu,
- projednala seznam žadatelů –
občanů obce o poskytnutí úvěru
na opravy a modernizaci bytového
fondu,
- vzala na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu komunitního domu seniorů a rozhodla,
že budou provedeny všechny přeložky inženýrských sítí (elektrické
a telefonní kabely a vodovodní řad)
související se zamýšlenou výstavbou toho objektu,
- vzala na vědomí výroční zprávu
o hospodaření spol. Baník Ratíškovice, s.r.o. za rok 2017 bez připomínek,
- schválila výsledek hospodaření
spol. Baník Ratíškovice, s.r.o. za
rok 2017,
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- schválila výsledek inventarizace
majetku spol. Baník Ratíškovice,
s.r.o., za rok 2017,
- na základě havarijního stavu
střešního pláště na části tělocvičny ZŠ rozhodla o jeho rekonstrukci. Práce provede firma Izoltmont,
Bzenec.
- souhlasí s odfrézováním topolových pařezů v lokalitě Jezérko.
Práce provede firma Brablec, Terezín.
- rozhodla o deratizaci kanalizace
v obci,
- projednala seznam poškozených
míst na místních komunikacích
obce, místa budou postupně opravena,

- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Osvětovou besedou Ratíškovice a OSA ve věci poskytnutí finanční hotovosti k propagaci hudební tvorby ve výši 30 000 Kč,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do OPŽP na projekt „My zasadíme, vy sklidíte III“,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky,
- na základě doporučení stavební
komise projednala žádosti občanů
o souhlas k zamýšleným stavebním záměrům,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a JMK ve
věci spolupráce na projektu „100

lip - 100 oslav“ při příležitosti 100.
výročí vzniku samostatného československého státu,
- souhlasí s návrhem Prohlášení
zástupců samospráv z jednání ke
společnému postupu v urychlení
výstavby komunikace D55 v úseku Moravský Písek – Břeclav,
- na základě podaných cenových
nabídek rozhodla, že odlesnění na
pozemcích, na nichž má být vybudována cyklostezka Ratíškovice Hodonín, provede společnost Lesy
Horňácko, která podala nejnižší
cenovou nabídku.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky
Rocha Sebastian
Gajdíková Jana

Uzavření sňatku

Z našich řad odešli...
Ňorková Anežka		
Kundratová Jiřina		
Bílská Helena			
Holečková Marie		
Příkaská Marie		
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Bronislav Fišman a Leona Trefilíková
Petr Nedvědický a Kristina Šebestová

POLICIE

Z deníku obecní policie
LEDEN 2018
4. 1.
Přijetí oznámení ve 13:30 hod. od
Policie ČR Dubňany, že potřebuje poskytnout součinnost v ulici
Vítězná, kde dochází k narušení
občanského soužití vyhrožováním
se zbraní. Po příjezdu hlídky OP
na místo se zde již nacházela PČR
Dubňany a celou záležitost si převzala.
5. 1.
Přijetí oznámení v 19:30 hod., že
v ulici Posvátná se pohybuje žena
romské národnosti. Po příjezdu
hlídky OP na místo byla žena spatřena u hospody Na Smyku, hlídka
OP poté zjistila, že žena požila větší množství alkoholu. Hlídka OP
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vyzvala ženu, aby prokázala svoji totožnost, jednalo se o paní XX
z Hodonína.
6. 1.
Přijetí oznámení ve 12:00 hod., že
v ulici Sportovní před Spolkovým
domem dochází k porušování dopravního značení zákaz stání. Po
příjezdu hlídky OP na místo byly
hlídkou OP následně uloženy blokové pokuty v celkové výši 600 Kč.
13. 1.
V 11:00 hod. při obchůzkové činnosti spatřila hlídka OP v ulici
Zbrodek podezřelé vozidlo značky
Fiat Punto. Hlídka OP poté vozidlo

zastavila a zjistila, že řidič vozidla
pan XY nemá u sebe řidičský průkaz. Hlídka OP o celé záležitosti
informovala PČR Dubňany, která
se poté dostavila na místo a dále
zjistila, že řidič má rozhodnutí od
soudu „zákaz řízení motorových
vozidel“ a dále byl testován na přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem.
Hlídka OP s PČR Dubňany odstavila vozidlo v ulici Zbrodek a řidiče
eskortovala na odběr krve do Nemocnice TGM Hodonín.
15. 1.
Uložení blokových pokut za nedodržení zákazu stání v ulici Sportovní před Spolkovým domem.
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17. 1.
Uložení blokových pokut za nedodržení zákazu stání v ulici Sportovní.
ÚNOR 2018
16. 2.
Přijetí oznámení ve 21:35 hod. od
PČR Dubňany, že přijali oznámení
od pana XY, bytem ul. Posvátná,
kde dochází ke slovnímu napadání mezi ním a slečnou XX. Po
příjezdu hlídky OP na místo již ke
slovnímu napadání nedocházelo.
22. 2.
Přijetí oznámení v 9:50 hod., že na
křižovatce ulic Rohatecká a Hasičská došlo k dopravní nehodě. Hlídka OP po příjezdu na místo řídila dopravu a vyčkala na příjezd
PČR Hodonín, odbor dopravních
nehod.
23. 2.
Přijetí oznámení v 18:18 hod., že
za mateřskou školkou U Jezérka
někdo rozdělává oheň. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že oheň rozdělal pan XY, bytem ul.
Zahradní. Hlídka OP pana XY vyzvala, aby oheň uhasil.

BŘEZEN 2018
2. 3.
Přijetí oznámení ve 14:00 hod.
z operačního střediska, že došlo
k dopravní nehodě na silnici mezi
Ratíškovicemi a Hodonínem a jsou
tam dvě zraněné osoby. Po příjezdu hlídky OP na místo poskytla hlídka zraněným první pomoc
a po příjezdu RZS řídila provoz na
místě události.
9. 3.
Přijetí oznámení v 9:55 hod, že
směrem na Vacenovice asi 40 m za
mateřskou školkou leží v příkopě
sražená srna. Po příjezdu hlídky
OP na místo a po provedení kontroly místa zde hlídka OP již žádnou srnu nenašla.
16. 3.
Přijetí oznámení ve 21:15 hod. od
pana XY, bytem ul. Školní, že mu
pan XZ již druhý den ve večerních
hodinách neustále svítí červeným
laserem do oken. Hlídka OP po
přijetí oznámení se vydala na místo určení a chvíli poté spatřila již
z ulice Dědina, jak z okna pana
XZ vychází červené světlo. Hlídka
OP poté zastavila u domu pana

XZ, který zrovna byl v okně, a na
dotaz, proč svítí laserem do ulice,
odpověděl hlídce OP, že: „On nesvítí, a že si může dělat, co chce“.
Hlídka OP ho poté poučila o náležitém chování a oznámila mu, že
důsledkem neustálého svícení na
cizí pozemky se jedná o přestupek
proti občanskému soužití a může
být jeho projednání předáno na
základě stížnosti sousedů do KVP
v Hodoníně.
24. 3.
Přijetí oznámení v 18:40 hod. od
paní XX, že před Spolkovým domem stojí v zákazu stání zaparkované auto. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení bylo zjištěno, že
v zákazu stání stojí celkem 4 auta.
Hlídka OP následně udělila výzvy
majitelům aut, aby se dostavili na
OÚ k řešení přestupku.
30. 3.
Přijetí oznámení v 15:30 hod.
od paní XX, že jim pan XY rozbil
sklepní okno. Po příjezdu hlídky
OP na místo byla celá událost zdokumentována a ponechána k dalšímu šetření.
TF & PK

Něco málo ze statistiky Spolkového domu Ratíškovice
za rok 2017–
Název akce
Celkem
velký, malý sál
Plesy
10

Celkem 90 akcí
Osvětová beseda Ratíškovice v roce 2017 z toho
uspořádala nebo byla spolupořadatelem 25 akcí,
kterých se zúčastnilo téměř na 5 tis. návštěvníků,
což je v průměru 200 osob na akci.
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka Spolkového domu

Firemní večírky
Rodinné oslavy
Svatby
Výstavy
Divadla, vč. dětského představení
Koncerty (ZUŠ, hody, taneční zábavy)
Školení, semináře, kurzy, degustace
Konference
Ostatní akce (senioři, šachy, stužkovací
večírky, módní přehlídka, vánoční dílničky,
Žehnání vína, Silvestr)

3
16
9
2
5
11
8
4
22

Aktuální kalendář chystaných akcí najdete na

www.spolkovydumratiskovice.cz
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Jezérko bez

Z OBCE

S

končícím obdobím vegetačního klidu proběhla v lokalitě
U Jezérka rozsáhlá kácecí akce.
Kolem tohoto nebeského rybníku
byly odstraněny všechny topoly,
které již byly v mýtním věku. Některé navíc, obzvláště pak v blízkosti elektrického vedení, vykazovaly vysokou míru narušení,
což představovalo situaci veřejného ohrožení. Rovněž prosychající
větve při silných poryvech větru
a vichřicích se stávaly nebezpečnými. Po dohodě s vlastníky některých pozemků, na nichž topoly
rostly, obec zajistila jejich pokácení. V současné době je připravováno odfrézování mohutných
a houževnatých pařezů tak, aby
byly pozemky připraveny k nové
výsadbě stromů, která by se měla
zrealizovat na podzim tohoto roku
či jaro roku příštího, a to v rámci
projektu „My zasadíme, vy sklidíte
III“. Záměrem je zde vysadit stro-

my nižšího vzrůstu, stromy
ovocné a medonosné, osadit
zde herní prvky a vytvořit
tak prostředí pro odpočinek
a relaxaci. Když budou naše
žádosti o finanční podpory vyslyšeny, tak ještě před
výsadbou dřevin by mohlo
proběhnout odbahnění Jezérka při zachování rákosové zóny, čímž by se posílil
význam tohoto prvku ekologické stability.
RŠ

Pustá pláň a KoDuS

P

o odstraněném Komunálu s kinem
zbyla jen pláň a několik
rozvodných skříní. Zamýšlená výstavba komunitního domu seniorů se nám ale o něco
vzdálila, neboť ze 40ti
podaných žádostí o spolufinancování komunitních domů z MMR bylo
vyhověno pouze devíti
žádostem, a mezi těmi
ta ratíškovická není.
Není vše ztraceno, ještě

P

o dlouhé zimě, kdy navíc někdy
mrazy klesly ke dvaceti stupňům pod nulou a kolečka plynoměrů se roztočila rychlostí řetízkových kolotočů, bylo možno v obci
spatřit muže jakoby s minohledačkou, kterážto však byla detektorem úniku plynu. Detekce nebyla zbytečná. V obci bylo určeno
několik míst, kde na plynovodním
potrubí dochází k úniku plynu.
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V těchto místech byly provedeny sondy a narušené
potrubí a spoje byly opraveny. S příchodem jara se
rychlost otáček plynoměrů zpomalila, co je však
podstatnější, že rozvody
plynu v obci jsou bezpečnější a připraveny v dobré
kondici na další zimu.
RŠ

letos bude vypsáno nové kolo podávání žádostí o spolufinancování
a do něj se opět přihlásíme. V mezičase zatím připravíme prostor
pro stavbu, což znamená, že provedeme přeložky elektrických a telefonických kabelů a vodovodního
řadu.
RŠ

Točí se, točí
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Baťovka v okopech

T

ak jako bylo v obci (ulice Dědina, Zelnice, Rohatecká) v minulých letech po etapách uloženo
elektrické vedení do země, tak totéž nyní probíhá na ratíškovické
Baťovce, a to opět ve finanční režii
společnosti E.ON. Uličky jsou rozkopány zákopy, jako by se připravoval přechod fronty. Díky úzkým
uličkám práce probíhají ve stísně-

ných poměrech, nicméně probíhají. Občané mají ztížené parkování
a přístup ke svým nemovitostem.
Vývoz popelnic též vázne. Mimořádná situace vyžaduje mimořádné nasazení jak ze strany realizační firmy Perfect, tak od občanů.
Všem aktérům děkujeme za pochopení a trpělivost.
RŠ

Písková mračna

P

o dlouhé zimě (leden: min.
-6,1°C, max. 13,3°C, průměr
2,3°C, únor: min -12,6°C, max.
5,2°C, průměr -1,9°C, březen:

min. -13,5°C, max. 14,5°C, průměr 2,5°C), která se protáhla až
do dubna, došlo o druhém víkendu k výrazné teplotní změně do-

18. dubna každého roku si připomínáme den osvobození Ratíškovic Rudou
armádou. Osvobození
se neobešlo beze ztrát
na životech sovětských a rumunských vojáků a i našich občanů. Oběti
nejvyšší nám připomínají pomníky, které se nacházejí v obci.
Jedním z nich je i pomník v ulici Spojná, který dříve byl situován za rohem v ulici
Vítězná, a to v místě před domem,
v němž nacističtí okupanti za živa
upálili dva sovětské vojáky. Při
přemístění byl pomník restaurován, avšak časem opět hloubkově
degradoval, texty a hvězda se staly
nečitelnými, kámen začal zarůstat
mechy a lišejníky. Týden před le-

tošním
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provázené silným větrem. Že jde
o trvale mnohahodinový průvan
jsme se mohli přesvědčit pohledem na zvednutá mračna prachu
a písku na čerstvě vysazených polích za drůbežárnou. Písek mezi
zuby a v očích je nepříjemný. Rovněž tak mračna prachu usazující
se na fasádách milotických domů.
Nejhorší však je, že s pískem jsou
odnášeny i jemné částice humusu,
kterého je i tak na našich půdách
poskrovnu. A tak na úbytku životadárného humusu má podíl nejenom přívalová voda z dešťových
průtrží, ale i silný vítr, je-li povrch
velkoplošných polí obnažen.
RŠ

Ratíškovické
pomníky

uctěním památky byl pomník
opětovně restaurován. Pískovec byl hmotově
a barevně konsolidován,
deska byla očištěna, texty
byly obnoveny, a to restaurátorem Josefem Krososkou.
Pomník je tak opět důstojnou
součástí kolektivní paměti
připomínající tragické události 2. světové války a vzdávající čest jejím obětem.
Dodejme ještě, že v důsledku dlouhé nepřízně počasí
nebylo možno stihnout restaurování pomníku obětí 1. světové války. Restaurátorské práce budou zahájeny ještě v měsíci dubnu tak, aby vše bylo připraveno
k oslavám 100. výročí ukončení této války a oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky.
RŠ
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U

Carbon

ctění památky čtyř odvážných parašutistů ze skupiny CARBON, kteří seskočili nedaleko Ratíškovic za
2. světové války bojovat proti německým okupantům. 						
Palis

Kentico Software
v Ratíškovicích

V

areálu Baník s novým
Spolkovým domem postupně vychytáváme provozní nedostatky a snažíme
se dále areál dovybavit. Po
ukončení stavebních prací
bylo patrno, že veřejné zeleně
je poskrovnu, nějak toho asfaltu a betonu bylo přespříliš.
Shodou okolností nám byla
firmou Kentico Software nabídnuta spolupráce, v rámci
níž zaměstnanci této brněnské společnosti přijedou se
svými rodinnými příslušníky
a vysadí nám v areálu Baník
stromy a keře. Jak bylo dohodnuto, tak se i stalo. Více jak 60
převážně mladých lidí, mnozí se
svými malými ratolestmi, vysedlo
v sobotu 14. 4. dopoledne z autobusu a soukromých aut a dalo se
do práce. Bylo vysazeno 20 stromů
s balem a 166 keřů. Stromy byly
zafixovány mezi kůly a byla provedena řádná zálivka. Po výsadbě
následoval zasloužený aktivní odpočinek - opékání špekáčků.

Dodejme, že společnost Kentico
Software vyvíjí Kentico CMS - systém pro správu obsahu, vytváření
a správu webových stránek, on-line obchodů, intranetů a komunitních stránek využívajících technologií Web 2.0. V rámci své činnosti
společnost navíc podporuje smysluplné veřejné projekty, což se stalo i v případě Ratíškovic, za což jí
děkujeme.

Keramická zahrada

V

e dnech 23. 3.- 4. 4. 2018
se v prostorách Spolkového domu v Ratíškovicích konala
výstava keramiky paní Ludmily
Kováříkové. Střední uměleckoprůmyslovou školu vystudovala v Uherském Hradišti v oboru
Užitá keramika. V současné době
se věnuje volné keramické tvorbě
a keramickému designu. Z použí-
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vaných materiálů převládá jemná
a hrubá kamenina. Vedle klasických výpalů používá např. i starou
japonskou technologii Raku. Paní
Ludmila Kováříková je členkou
Uměleckého sdružení Q v Brně
a Sdružení výtvarných umělců keramiky v Praze. Má za sebou několik samostatných výstav např.
v Rakousku, Slovensku, Austrálii

a Švédsku. Její umění mohli návštěvníci obdivovat i v Arabských
emirátech a Německu. Pod záštitou paní senátorky Ing. Bc. Anny
Hubáčkové vystavovala v minulém
roce i v Senátu ČR.
Díky myšlence paní senátorky
a paní Heleně Vybíralové a především velké vstřícnosti našich
seniorů jsme tak mohli umělecké
Strana 7

skvosty vidět i my.
Děkuji tímto především paní
Ludmile Kováříkové za krásnou
výstavu, seniorům za vstřícnost,
paní senátorce za zahájení vernisáže a Jirkovi Hubáčkovi za básně, které byly na vernisáži předneseny.
V sérii výstav ratíškovických
umělců budeme pokračovat. Na
další se můžete těšit již na podzim.
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka Spolkového domu

Cena Klubu Za starou Prahu

A

č základní projekt na Spolkový dům vznikl v roce 2005,
tak se zdá, že byl nadčasový. Po
desíti letech v roce 2015 získal
Spolkový dům cenu odborné poroty v soutěži Dřevostavba roku,
a to v kategorii projektů. V roce
2016, po dostavbě Spolkového
domu, tato novostavba získala
opět cenu Dřevostavba roku, tentokráte v kategorii zrealizovaných staveb. A letos byl Spolkový
dům Ratíškovice nominován Klu-

bem Za starou Prahu do soutěže
za novou stavbu v historickém
prostředí. Okolí Spolkového domu
sice nevykazuje významné kulturně historické hodnoty, nicméně
stavba respektuje původní zástavbu, nenarušuje ji, ani ji neznehodnocuje, ba naopak. Dle zásad
této soutěže nový objekt nahradil
méně hodnotné stavby, zapadá do
daného prostředí, které je charakterizováno řadovou domovou
zástavbou, blízkým průmyslovým komplexem a sportovním
areálem, je kvalitní architekturou a současně novostavba
vyvolala další stavební akce
(parkoviště, rekonstrukce kulturního a sportovního zázemí)
zkvalitňující veřejný prostor.
Do užšího výběru bylo nominováno sedm staveb. Spolkový dům Ratíškovice získal
pomyslnou stříbrnou medai-

li. Vyhlášení výsledků proběhlo 14. 3. 2018 v Mlýnské kavárně na pražské Kampě. Diplom
a láhev vína (Ryzlink rýnský
2015, vinařství Kraus) převzal osobně Ing. arch. Tomáš
Havlíček od předsedkyně Klubu PhDr. Kateřiny Bečkové,
prof. PhDr. Rostislava Šváchy,
CSc., předsedy poroty Ceny Klubu, a PhDr. Richarda Biegla,
PhD., tajemníka Ceny Klubu.		
		 		 RŠ

Operace Anthropoid

O

d večera 4. 4.
2018 mají občané Ratíškovic možnost
v prostoru Hlavní autobusové zastávky zhlédnout venkovní výstavu
mapující dramatické
události operace Anthropoid, jejímž cílem
byla likvidace říšského
protektora Reinharda
Heydricha, a to dne
27. 5. 1942, a události
na tuto operaci nava-

Strana 8

zující - zběsilý hon na parašutisty,
vyvraždění a vypálení Lidic a Ležáků. Autorem myšlenky venkovní
putovní výstavy je Ing. Karel Polata, texty připravil Vlastimil Janík (mj. autor publikace Operace
Spelter Lenka - Jih, jejíž účastníkem byl i ratíškovický Jaromír
Kotásek), fotografie poskytl Jaroslav Čvančara a graficky výstavu
zpracoval Martin Říha. Vše financovala Československá obec legionářská. Vernisáž výstavy proběhla
27. 5. 2017 na pražském Klárově.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

Pak byla ke zhlédnutí ještě na 6
místech České republiky. Osmým
místem jsou Ratíškovice, za což
patří poděkování Liborovi Tomanovi, který zapůjčení a převoz výstavy zabezpečil. Poděkování rovněž
patří Klubu přátel junáka Ratíškovice za instalaci panelů a Papírovému draku za publicitu. Zahájení výstavy proběhlo bez oficialit,

neboť převoz a instalace proběhla
až v podvečerních hodinách, což
však má pozitivní efekt překvapení, které se šíří rychleji, než dlouze
připravované ceremonie. Všechny,
kdo se do organizace výstavy zapojili, těší, že zájem je velký a bezduché chvíle čekání na autobus jsou
nahrazeny seznámením se s těžkými válečnými časy protektorátu

Seniorský výlet na kolách

V

neděli 15. dubna vyjeli senioři
na Vinohrádky. Zastávka na
Nákle u Liliového kříže, kde čekala
skupina seniorů ze Sudoměřic. Helena Vybíralová je seznámila s minulostí Nákla a po chvíli jsme se
všichni přemístili na Vinohrádky –
Horky, místní přírodní rezervace.
Tady nás čekala pěkná podívaná
na stráň plnou rozkvetlých hlaváčků, petrklíčů a fialek. Přírodní
krásou potěšeni jsme se rozloučili
se seniory ze Sudoměřic a pokra-

čovali do Milotic a
Vacenovic. Tady byla
malá občerstvovací
zastávka u Letochů
a senioři pokračovali přes Rúdník do
Ratíškovic. Pěkné
nedělní odpoledne,
bylo strávené projížďkou na kolách
po krásách blízkého
okolí.
Růžena Šeďová

Seniorky
v akci

U

kliďme Ratíškovice, tak zněla
výzva pro obyvatele Ratíškovic na brigádu v sobotu 7. dubna
2018. Nástup v 8:30 hod. u obecního úřadu, kde přítomné přivítala

a statečnými a mnohdy tragickými
osudy parašutistů i těch, kteří jim
byli nápomocni. Putovní výstava
je první významnou součástí řady
společenských akcí ku příležitosti
100. výročí vzniku Republiky československé. Dodejme ještě, že po
Ratíškovicích výstava bude instalována v koncentračním táboru
Mauthausen.			
RŠ

SENIOŘI

a rozdělila úseky pro práci starostka Ratíškovic Anna Hubáčková.
Seniorkám, které se této brigády
zúčastnily, děkujeme.
Růžena Šeďová

Výroční schůze seniorů

V

e čtvrtek 12. dubna zaplnili senioři
Spolkový dům v Ratíškovicích. Konala se
zde výroční členská
schůze seniorů. Senioři děkují starostce
obce Anně Hubáčkové,
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která i pro nedostatek času se zúčastnila zahájení schůze. Pronesla
krátký proslov, seznámila seniory
s aktuálním i plánovaným děním
v Ratíškovicích a poté odjela na
další jednání. Schůzi dále vedla
paní Helena Vybíralová. Nejdříve
bylo zhodnocení roku 2017, pak
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byli zúčastnění seznámeni s programem na celý rok 2018. Dále
byla přednesena zpráva o stavu
členů a jejich důvěrnicích a zpráva o hospodaření. V programu vystoupily malé nadané gymnastky
pod vedením Evy Zemánkové, které předvedly krásnou gymnastickou sestavu. Velký potlesk a malá

sladkost byly odměnou pro malé
hezky cvičící gymnastky. V programu vystoupily také seniorky
se svojí taneční kreací na písničku „Děvčátko z kolonie“, tentokrát
v krásném ratíškovském kroji.
Odměněni byli také jubilanti, kteří v tomto pololetí slaví své kulaté
narozeniny. Byla pro ně nachystá-

6. ročník Koštu utopenců

P

rvní nedělní jarní odpoledne 25. 3. 2018 sa
uskutečnil již šestý tradiční
košt utopenců pod patronátem SPK (zkratka znamená
cokoliv). Letos se podařilo nashromáždit 19 vzorků
různých chutí, vůní i vzhledu, které hodnotilo rekordních 38 hodnotitelů. Systém
hodnocení byl 1 až 10 (10
nejlepší, 1 nejhorší) a výsled-

na růže, přípitek a sólo s tanečnicemi v kroji. Po celou dobu hráli
a zpívali manželé Grufíkovi z Vacenovic. Čtvrteční zdařilé odpoledne pro seniory – tak by se dala nazvat výroční členská schůze.
Růžena Šeďová

ný průměrem všech výsledků.
1. místo obhájil Fill, jehož utopenci Hořčičáci chutnaly nejvíc. Na
druhém místě se umístil Dan Kordula se svými Plameňáky a třetí
místo získala překvapivě Lucka
Šťavíková s klasickými utopenci.
Bramborovú medailu získal Miša
Příkaský. Poděkování patří všem
soutěžícím, ochutnávačům, Restauraci Sport a naší pekárně za
pečivo. Doufáme, že sa příští rok
sejdeme aspoň ve stejně hojném
počtu koštovačů a vzorků utopenců.			
SPK

Konec šlahaček (?)

N

eco sa odehrává. Pozorovat sa to dá už delší čas, ale nigdo a nic nemá silu to měnit.
Nová doba si vybírá svoju daň a ani Ratiškovice nejsú žádnú vyjímkú. Je a ešče bude veliká škoda, že si nedokážeme považovat teho, co
sme dostali do vínku od našich předků. Nekeré
tradice sa ešče jakžtakž držijú nad pomyslnú
hladinú, nekerým už zvóní hrana a s nekerýma
už je amen. Ani nevím, esli má smysl sa tým zabývat, dyž všady okolo chybí chuť a zájem neco
dělat.
A tak je to aj s „choděním po šlahačce“. Ešče to néni tak dávno, ale už je
pryč doba, gdy na Velikonoční pondělí od
časného rána bylo možné potkávat šlaháčú jak
v civilu, tak aj krojovaných, s harmonikú lebo
s huslama, s kytarú lebo enom tak. Starších,

mladých, se žilama, kopisťama
lebo prútkama. Nekeří zpívali,
nekeří nee, ale všecí sa radovali. Dnes sa chovajú všecí stejně:
nedělajú nic a „užívajú si“ prodlúženého víkendu lebo sa důmyslně
vymlúvajú, proč sa jim nechce.
Ráno o půl osméj byly Ratiškovice liduprázdné, Rohatec kolónka
zrovna tak, po Petrově šli dva rozčapýření kluci a ve Strážnici také
nic moc. A tak sa stane, že to bude
všady stejné, jak v Humpolci, tak
v Chebu lebo ve Zlíně. Budeme sa
mět dobře…
Vojta Koten

"POSLEDNÍ DVÁ MOHYKÁNI" - SENDESÁTILETÝ STAŘÍK A PĚTILETÝ VNUK KOTENI

Navštivte obecní webové s tránky
www.ratiskovice.com
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KRASOSPOLEK

Ukliďme Česko- ukliďme Ratíškovice IV

S

talo se snad už tradicí,
že pravidelně jednou do
roka vezmeme pytle a jdeme po dědině a okolí uklízet
a sbírat odpadky. Léta Páně
2018 už po čtvrté. Gruntování okolí zaštiťuje ministerstvo životního prostředí - provozuje webové stránky uklidmecesko.
cz, kde se organizátoři místních
úklidů mohou zaregistrovat a dát
tak o sobě vědět ostatním lidem
ve svém okolí, ať už pomocí sociálních sítí, mapy s místy úklidu nebo vytisknutím a vylepením
předchystaných letáků. My v Raťkách máme výhodu, že máme navíc ještě akční starostku, která na
přírodu dbá, a tak obejde a poprosí místní spolky o pomoc, takže
se těch dobrovolníků najde každý
rok, hm, no tak přesně akorát.

Vzhledem k tomu, že téměř každá rodina má barák, zahrádku, vinohrad,
pole nebo aspoň kus
záhonku, smekám před
všemi, kteří se v tento
den k nám připojili, neboť
vyšlo krásné teplé počasí, příroda
je v rozkvětu a práce je teď na jaro
doma víc než dost. Letos se k nám
navíc připojili i přespolní - mladá
rodina z Hodonína, která se v sobotu na bytě nudí, tak se rozhodla pomoct přírodě někde ve svém
okolí.
Odhodlaní jsme se sešli před
radnicí a rozdělili se na menší
akční skupiny. Tamti šli uklízet
okolo štreky, ti zas Lišinovo (tam
toho bylo požehnaně), malí vedle
základní školy, ti zkušení si vzali na starosti hřbitov, jiní sbíra-

li hlavně nedopalky na dětském
hřišti u knihovny a PET lahve
okolo Hadačového járku. Je třeba
zdůraznit, že v obci toho nepořádku každým rokem ubývá, v okolí
dědiny je to ale takové neveselé,
ne-li horší. O tom svědčí aj množství pytlů, které jsme sebrali - celkem přes 60 kusů. A kolik lidí se
sběru zúčastnilo? Přesně nevíme,
někteří totiž začali uklízet dřív, tak
na sraz k OÚ nedošli, jiní jsou zas
takoví nenápadní mravenečkové,
které jsme možná i lehce přehlédli, ale suma sumárum to vypadá
na počet okolo 80 lidských bytostí.
Tak teď prosím odložte Zvon na
stůl, postavte se do pozoru a všem
uklízečkám a uklízečům z plna
hrdla zvolejte třikrát hurá: "Hurá,
hurá, hurááááá!".
Vedení Krasospolku

Jak vykvetl skořápkovník

B

ylo nebylo, za borovým lesem
Dúbravú, za járkem, co v něm
už neplavú ryby, za úrodnýma
polama, kde roste enom nejedlá
řepka, vyrostl v obecním parčíčku zvláštní strom. Tetka Petřáčka,
když ho viděla, protože měla jakési
škole, nazvala ho Gallus ratkus.
Nikdo neví, co to znamená, ale ani
nikdo nevymyslel nic lepšího, tak
to tak zostálo. Ti, co to neumijú
vyslovit, mu říkajú prostě, po našem - skořápkovník. Předposlední
březnový týdeň na něm vyrašily
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vajca. Šikovné děcka mu pomohly. Ve školkách a školách s trpělivýma pani učitelkama, doma s po
práci unavenýma, ale usměvavýma maminkama, ulepené od lepidla, zmalované od barviček, ufňukané při zavazování mašličky, děti
svojíma šikovnýma ručičkama
žmolily ozdůbky přichystané pro
ten kouzelný stromeček. A ten
stromeček už byl smutný - bál sa,
že dojede obecní četa, uřeže ho
u samej zemi a zasadí místo něho
hrušku z dotací, ale všecko nakoStrana 11

nec dobře dopadlo, dyť je to pohádka! Než odvézli popeláři hnědé
popelnice, už na něm visalo 5 vajíček. Před obědem už sa jich tam
hongalo 14 a po hlášení obecního
rozhlasu dokonca 26. Stromeček
zářil štěstím. Tak přeca na něho

tento rok nezapomněli! Samú radosťú vytlačil pupeny a vyrostl
o dva centimetry. Když ho potom
chtěla starostka po Velikonocách
odstrójit, dokonca sa ho aj pan XX
a paní XY zastali: "Né, nechte ho
eště tak! Šak je pěkný, enom ať

tu dělá parádu". Tož dobře, jeden
týdeň ho necháme eště zářit, ale
enom než rozkvete a provoní svoje okolí - to bude procházka okolo
něho zas krásnější. A na kostele
sv. Cyrila a Metoděje zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Vedení Krasospolku

Přednášky

V

e spolupráci s Obecní knihovnou a posléze i Osvětovou
besedou jsme ukuli pikle a uspořádali dvě cestovatelské přednášky. První byla ještě v listopadu
a Zdeněk Gloz nám na ní svým
jedinečným vypravěčským stylem
povykládal o jeho cestě za polární kruh, pobytu ve Finsku a útrapách a výhodách s tím spojených.
Pro ty - kdo to ještě neví - Zdeněk
je ratiškovský patriot a cestuje zá-

HISTORIE

sadně v kroji. Kdo nevěří, měl přijít - jeho fotky a zážitky byly toho
důkazem. A pobavily!
V půli března jsme též konečně domluvili přednášku s pracovně a rodinně vytíženou doktorkou
Adélou Mackovou. Tato vzácná
osoba zas projela na motorce se
svým partnerem Jižní i Severní
Ameriku. Od Patagonie až po Aljašku. Chápete to? My jsme taky
jenom nevěřícně kroutili hlava-

ma, ale po skončení její přednášky
nám bylo vše jasné. Kdo se bojí,
nesmí do Ameriky. A odvážným
štěstí přeje!
Děkujeme oběma dobrodruhům
za jejich čas a aktivitu. A vy ostatní, ratiškovští cestovatelé, co taky
podnikáte nějaké zajímavé výlety,
ozvěte se nám prosím, rádi o vašich výpravách uslyšíme.
Vedení Krasospolku

Dúbrava odemčená

I

přes velmi nepříznivé povětrnostní podmínky splnili
ratíškovičtí hřibaři svůj plán
a v sobotu 17. března společně odemkli les. Skutečnost, že
Dúbrava nebyla symbolicky přístupná, nebránila v jiných aktivitách. V úterý 13. března zařadilo
brněnské Moravské zemské muzeum do své nabídky přednášku člena našeho mykologického kroužku Romana Maňáka s názvem
Houby Vátých písků. Roman slušně zaplněný přednáškový sál postupně seznamoval s nejvzácnějšími nálezy z říše hub, které rostou
v této specifické oblasti. Mnohokrát vyslovil název naší obce i celé
řady spolupracovníků, a tím se
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aktivity našich hřibařů
dostaly do
širokého povědomí. Na
přednášce
byli posluchači nejen
z
B r n a
a okolí, ale
i Východních Čech a Severní Moravy, Yveta Tomašáková přijela
kvůli těmto novinkám z hlavního
města Slovenska, Bratislavy.

Lze konstatovat, že houbařská
sezóna začala o týden později. To
se na webových stránkách kroužku objevil ohnivec zimní a velmi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

vzácný zvoneček pohárkovitý. Ohnivec rakouský, běžně rostoucí
v okolí naší obce, jaksi už nepočítám mezi vzácnosti. I když ještě
před desíti lety byl označován jako
velmi zřídkavý. Roman koncem
března "zabodoval", když téměř
u zahrádky našeho dvorního fotografa Ladislava Špety našel a vyfotil hodně vzácný ohnivec černý.

Jedlé ucháče obrovské byly nalezeny až 6. dubna prakticky v podvečer další přednášky, která byla
v neděli 8. dubna v sousedních
Dubňanech.
V době psaní tohoto příspěvku
se ratíškovičtí hřibaři připravují
na spolupráci při pořádání Dne
Země, které bude v okolí místní
školy 19. dubna. Díky vstříctnos-

Ratiškovský „komunál“

K

dyž jsem postupně fotila bourání obecního domu, po našem
„komunálu“, a budovy kina, zastavovali se u něj lidé různého věku.
Většina z nich při pohledu na zbořeniště podotkla: „Je to potřeba,
ale nemožu sa na to dívat…“ Protože skoro každého z nás k němu
váží vzpomínky. Na hospodu,
na kino a hučení v kamnech, do
kterých se při promítání přikládalo, na divadlo, junácké akademie, zkoušky souborů, koncerty
ZUŠky, maňáskové divadlo,
zmrzlinu v oplatku a nejlepší ratiškovské solky…
Budova už měla svoje
roky a ustoupila novějším
účelům. Obecní úřad a hostinec stály na tomto místě
už za Rakouska-Uherska.
Byla to patrně stará budova, protože podle zápisu
ratíškovského
kronikáře
a učitele Jana Nikla ze třicátých let minulého století
„obecní hostinec byl palčivou otázkou již delší dobu.“
Na budově se prováděly
různé opravy a dostavby,
které pohltily velkou část
peněz z obecního rozpočtu,
ale stále nevyhovovala.
Hned po vzniku republiky,
podle zápisu „po převratu“,
se obecní zastupitelstvo
usneslo, že budovu prodá
a peníze použije k umoření
válečných půjček. Tehdejší
starosta František Nedůchal sice povolení k prodeji od zemského výboru získal, ale
byla u něj podmínka, že zisk z prodeje se musí uložit ke kmenovému
jmění obce. S tím obec nesouhlasila, takže původní budova stála
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dál a náklady na její opravy rostly.
Musela se postavit nová porážka
s uzenářskou dílnou, dát nová
okna do kuchyně a do nálevny, vybudovat nová ledovna. Do nálevny
a do pokoje pro hosty za deště teklo a v hostinci proto nemohly být
zábavy a svatby.
Situace už byla neúnosná, takže obecní rada a zastupitelstvo
začaly v roce 1929 projednávat,
co dál. 30. dubna t.r. proběhla
prohlídka při znovupronajímání

hostince a při ní už byla nařízena generální oprava. Bylo „usnešeno dáti zhotoviti dva náčrtky
a rozpočty, jeden ve starém slohu
a jeden stavbu na patro, zároveň

ti radnice připravujeme ještě další
aktivity a slibujeme, že o nich budeme nejen ratíškovickou veřejnost s předstihem informovat.
Takže nejen hřibaři, ale i vinaři
a pěstitelé na zahrádkách čekají
na tolik potřebný déšť, aby rostly
nejen houby, ale i mnoho dalších
plodin.
Vašek Koplík

připomíná obec. zastup. by při zadávání rozpočtu, tento byl vypracován přesně by nebyl překročen
pak při stavbě.“ Přišlo pět nabídek a oprava byla zadána staviteli
Sedlářovi z Hodonína, který podal
nejnižší částku. V září 1929 „odhlasováno opravit hostinec za následujících podmínek: Obec staví
vlastně zároveň s hostincem obecní dům, poněvadž v pádu prodeje
obecního hostince byla by obec nucena stavěti radnici, která by stála
asi 100 až 120 000 Kč.“ Náklady
se zdály stále vysoké, proto v listopadu „rozpředla se delší
debata a starosta navrhuje,
…aby po dohodě s okresním
úřadem obecní zastupitelstvo
vypracovalo ofertní [návrhové] řízení na provedení těchto oprav jednotlivě na každý
obor řemeslnický zvlášť, tak
že by se snaď docílilo snížení
nákladu.“
Průtahy ohledně financování oprav byly i po celý rok
1930. Mezitím se v celé Evropě zhoršovala ekonomická
situace a v důsledku hospodářské krize se zvyšovala
nezaměstnanost. Proto na
schůzi obecní rady 17. ledna 1931 „starosta [Jan Macek] rozpřádá debatu ohledně přestavby ob. hostince
při čemž poukazuje na nezaměstnanost zdejšího dělnictva obecní zastupitelstvo
dává k tomu souhlas aby
starosta se informoval bude-li umožněno k tomu použíti
statní příspěvek, aby se se
stavbou započalo co nejdřív.“ O dva
dny později se „radnice usnáší…
aby starosta s náměst. Kadlčíkem
zajeli na okresní úřad do Hodonína a informovali se o statní podStrana 13

poře ministerstva sociální
péče a státní záruce na
tuto stavbu.“ Na schůzi
obecního zastupitelstva
24. ledna se konečně
rozhodlo starý hostinec
zbourat do základů a na
jeho místě postavit nový.
S likvidací budovy se začalo 27. ledna a během
14 dní byl hostinec úplně rozebrán, „v což největší zásluhu mají nezaměstnaní.“ Podle zprávy
obecní rady „stav nezaměstnaných nemajetných dělníků
stoupl v měsíci lednu na 150… jest
odkázáno čistě na poukázky na
odběr potravin, kterážto podpora
100 kusů byla vyplacena v jednom
týdnu, což není jistě možno, aby
taková rodina s touto podporou 10
Kč celý měsíc vydržela.“ Proto jim
při těchto pracích byla vyplácena
mzda 2 Kč/1 hod. a nemocenské
pojištění si hradili dělníci napůl se
zaměstnavatelem, tedy s obcí Ratíškovice.
Aby i v době bourání a stavby nové budovy nadále fungovala
hospoda, dohodla se obecní rada
s nájemcem hostince Šťastným,
že „tomuto upraví s malého obec.
kancel. nálevnu, k čemuž navrhuje
přibrati, bude-li zjednána dohoda
ze správou školy, kolnu pařící ke
staré škole.“
Byly vypracovány dva projekty.
První byl od architekta Františka
Kadlece z Brna, podle něj nebylo zřizováno podkroví, byl v něm
i prostor pro poštovní úřad, hostinec měl 3 místnosti a bylo v něm
jenom pár drobností k úpravám.
Projekt zednického mistra Augustina Sedláře měl pro poštovní
úřad k dispozici jen jednu místnost a poměrně malý sál. Oba
však byly podle vyjádření vrchního stavebního rady
Ing. Mrkvy z Uh.
Hradiště přípustné.
Obecní zastupitelstvo se 21. dubna
1931 „usnáší setrvati na původním
plánu p. stav. Sedláře“ a „usnáší se
zadati stavbu obecního domu veřejnou
soutěží.“ Nabídky
podali stavitelé Augustin Sedlář z HoStrana 14

donína ve výši 202 880 Kč, Antonín Zach z Hodonína za 220 836
Kč a vítěznou byla nejnižší od Vojtěcha Wiltsche z Čejče za 193 702
Kč.
Smlouva byla sepsána 14. května a obecní úřad si v ní vymiňuje,
že „stavbu provádějící použije ke
stavbě jenom dobrého materiálu,
nad čímž obecní zastupitelstvo vyhražuje si dozor.“ Veškeré stavební
práce mohl obecní výbor dát prohlédnout odborníkem a zhodnotit
kvalitu provedení a použitého materiálu. Protože bylo období hospodářské krize, kvůli snížení jejího dopadu na místní občany podle
smlouvy „použije stavbu provádějící výhradně zedníků, dělníků atd.
jenom z Ratíškovic. Pouze v případ.
nedostatku jich má právo přibrati zedníky odjinud.“ Stejně tak se
jednalo o zadání prací řemeslnických místním živnostníkům. Obec
se zaručila uhradit 80 % nákladů za skutečně provedené práce
podle stavebního deníku, dalších
20 % bude vyplaceno po kolaudaci
stavby. Stavební firma se zavázala, že práce budou provedeny do 5
měsíců, v případě nedodržení termínu vyhradila si obec strhnout
za každý další týden 500 Kč jako
penále. Po ukončení stavby firma

slíbila zaplatit opravu
případných shledaných
nedostatků svými financemi.
25. června dostala
obec od okresního stavebního úřadu povolení
ke stavbě a ihned bylo
také započato s pracemi.
V tomto roce se dláždila
cesta v ul. Dědina, a tak
byla výška přízemí budovy „stanovena 30 cm nad
nově postavenou silnicí
proti p. Zemánkovy.“ Během stavby docházelo také k některým úpravám plánů. Například
jeviště bylo rozšířeno a postaveno
na ledovně a ta byla navíc lépe
izolována, stará skřidlice z obecní
hospody se prodala, střecha nové
budovy byla pokryta „azbesto cementovou kritinou značky (eternit).“ 8. září pak „usnáší se ob.
rada zaříditi elektrické vedení do
nového ob. domu.“ „Kde uznano
bude stavitelem za správné“ se
postavily žumpy pro záchody, „do
záchodů budou dány… cementové
roury, aby záchody byli řádně proplachovány.“ Ratíškovický malíř
a natěrač František Toman pak
provedl emailování obecní jatky.
Byly pořízeny „ventilační kanale
pod parkety aby tyto se nezdůvali“, ovšem již v lednu 1932 byla
na parketovou podlahu podána
reklamace, jejíž okamžitou odbornou opravu stavitel Wiltsch zařídil
u místního stolaře s dodatkem, že
„nesnese nedostatečného vytopování a větrání sálu“.
Při úpravě vjezdu do obecního
domu obecní rada postavila dva
pilíře, které později doplnila zdí,
pod sporákem v obecním domě
a v nálevně byly položeny cementové dlaždice. Jeviště upravil a divadelní nápovědní budku vyrobil
František Slezar,
který měl v Ratíškovicích „stavební a nábytkové stolařství.“
V průčelí nové budovy v ul. Dědina byl
nápis OBECNÍ DŮM
a z Uličky nad okny
sálu OBECNÍ HOSTINEC. Měděná patinovaná písmena o výšce
35 cm vyrobil hodonínský malíř a natěrač Josef Lesquier
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a 50 % z účtované částky 1 104
Kč hradil po dohodě s obcí stavitel
Wiltsch. V říjnu byla zakoupena
kamna do sálu, do obecní kanceláře, zasedací síně, nálevny a hostinské místnosti, do podkroví a do
jedné šatny. Začátkem listopadu
„usnáší se ob rada zakoupiti pro
ob dům a sice na některá okna záclony.“ Celkové náklady na stavbu
se tak vyšplhaly na 247 000 Kč,
čímž byl rozpočet překročen o více
než 53 000 Kč. Některé položky víceprací na stavbě byly projednávány přímo se stavitelem Wiltschem,
protože s nimi obec nesouhlasila,
a kvůli navýšení rozpočtu uzavřela krátkodobou výpůjčku ve výši
50 000 Kč.
Už v průběhu stavby přicházely obecní radě žádosti o pronájem
nové budovy. Například Spolek

katolických žen žádal o propůjčení jeviště v novém sále za roční poplatek 500 Kč, ale žádosti
nebylo vyhověno, protože již bylo
pronajato čtenářskému spolku
Pokrok. Oproti tomu „k žádosti vedoucích zdejší raifaisenku ohledně
pronajmutí místnosti v ob. domě
usnáší se ob. rada stanoviti nájemné ročně Kč 1 000.“ Na začátku
října se obecní rada „usnáší dáti
do hostinských lystů inzert o pronajmu ob. hostince a jatky, zároveň
stanoví den veřejné dražby 31/10
31.“ Prvním nájemcem se pak stal
po výběru Jaroslav Šťastný, který
zde měl jatka a prodejnu „řeznictví
a uzenářství“, svoji místnost tu měl
také poštovní úřad. V roce 1937
získala Jednota Orel kinematografickou licenci a promítalo se v sále,
kde „ jest od hostinských místností

uplně a trvale oddělen jak přichod
tak odchod atd.“ V květnu 1950
pak ženy z Čs. svazu žen přeměnily svépomocí „porážku“ na obecním domě na družstevní prádelnu
a od roku 1955 byla v místnostech
v patře zřízena lékařská ordinace.
Kolaudační prohlídka nové budovy obecního domu a hostince se
konala v sobotu 7. listopadu 1931
ve 2 hodiny odpoledne. Byli na
ní přítomni zástupci obecní rady
v Ratíškovicích, zástupci Společenstva hostinských v Hodoníně
a technického oddělení okresního
úřadu v Uherském Hradišti.
Hody tak byly toho roku
oslavovány „již v novém sále za
hojné účasti domácích i přespolních hostí.“
Irena Bařinová

Dúbrava XX
Místopis pokračování
Rúdnícký mlýn. Starý mlýn.
(51)
Jeho poloha a existence je zanesena i v nejstarších historických
mapách. Zbudovat jej nechala
s největší pravděpodobností bzenecká vrchnost a pak jej pronajímala. První zmínky o něm jsou
už ze 16. století, o několik desetiletí dříve než na panství přišli
novokřtěnci, "habáni". Podle pamětníků tam vozili obilí mlet až
z podhůří Chřibů. Dostatek vody
zajišťovaly tři rybníky. Dolní, ten
sloužil jako zásobárna vody, která
do něj přitékala z Ratíškovického
potoka (Járku). Nad ním v místě
dnešního ovčína byl menší, kterému říkali Panský. A pod dvorem
Rúdník byl Horní, který shromažďoval vodu z Červeného blata. Bylo
to dost vody, ta ale byla nutná pro
celoroční provoz a sloužila také
k chovu ryb. Z neznámých důvodů
byly tyto vodní nádrže vypuštěny
a nebyly používány, o čemž svědčí
vojenské mapování z roku 1841,
z nichž lze vyčíst, že ve zmiňovaných místech je už zaznačena bažina. Posledním mlynářem na něm
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byl Cyril Doležal. Pro zajímavost
uvádím, že pěkný obrázek současného stavu budovy najdete na
webu vodní mlýny. Možná stojí za
zmínku i to, že vlastně na Ratíškovickém potoku stojí i mlýn na Soboňkách, takže voda z tohoto potoka poháněla vlastně dva mlýny.
Rúbanice, Rubanice i staročeské Roubanice (52)
Tak se označovala zemědělská
půda získaná vykácením a vykučováním lesa. Je možná pozoruhodné, i když logické, že polních
tratí s tímto pojmenováním najdeme v našem okolí celou řadu. Stejně tak na mapách najdeme spoustu Padělků i Židovin a také lesních
pozemků s názvem Odměry.
Salón i Kaiserpavilon (53)
To jsou názvy pro dnes už neexistující budovu vedle Lužického
chodníku. Je zaznačena na vojenských mapách až v roku 1872.
A traduje se, že sloužil tento místně nazývaný Salón k občerstvení lovících na císařském majetku
a tudíž tam snad odpočívala a ob-

čerstvovala se i zbožňovaná císařovna Alžběta Bavorská nazývaná
Sisi.
Později, po II. světové válce,
sloužila jako skladiště lesákům
a myslivcům. Bývávala tam
i skautská klubovna, jež postupně
chátrala, a tak byla po roce 1985
zbourána.
Skočná (54)
To je název lesní cesty vedoucí
z vojenského cvičiště na Pánově
směrem na Roztrhánky a vojenské
cvičiště ve Bzenci. Je souběžná
s Třetí, Druhou a První jezdeckou.
Stará hodonská i Starohodonská, Alt Gödinger Weg (55)
Je pojmenování asi nejstarší
lesní cesty z Ratíškovic do Hodonína. Opačným směrem nejen do
Ratíškovic. Podle pověsti po ní jezdili krčmáři z hodonínských šenků
pro víno do Kyjova. Protože jaksi
nechtěli platit poplatky a cla, tak
jezdili v noci a před Hodonínem
(dnešním Pánovem) uviděli v lese
tajemné světlo. To se doneslo vrchnosti (ta zpráva o tajemném světle)
Strana 15

a majitel panství našel v těch místech nejmladší hnědé uhlí - lignit.
Kdo to tam trochu zná, tak ví, že
v těch místech je výchoz uhelné
sloje a je docela možné, že lignit se
samovznítil a hořel. Potud pověst
o prvonálezu uhlí na Hodonsku.

Skřítkova noha (56)
Vedle již zmiňované Ratíškovické cesty na Bzenecku byl až strašidelný útvar připomínající nohu.
Byl to zbytek obrovitého stromu,
který měl mít spíš název Obrova
noha. Ale lidová obrazotvornost

Jak jsme v MŠ U Jezérka
vítali jaro

Z

ima byla jak pro děti, tak i pro
nás všechny velmi dlouhá
a únavná. Jara jsme se nemohli
dočkat. Od března jsme si začali
povídat o jaru, četli jsme nejrůznější jarní pohádky, zpívali písničky. Sluníčko se objevovalo snad
na každém obrázku, které děti
kreslily. Ale když jsme se podívali
z okna ven nebo si hráli na zahradě, počasí jaro opravdu nepřipomínalo.
Tak jsme se rozhodli jaro přivolat. Byli jsme moc rádi, když nás
jedno odpoledne navštívila školní
družina se svou Morenou představující zimu, nemoci a bídu a za doprovodu krásně nacvičených písní
a tanečků se spolu s námi loučila
se zimou. Pro naše předky byl tento rituál vynášení zimy a vítání jara
významnou událostí. Na Smrtnou
neděli zhotovila svobodná děvčata nebo mládež ženskou figurínu,
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kterou lidé pojmenovávali jako Smrt,
Morena, Morana
apod. Morena se vyráběla z materiálů,
které již nebyly potřeba – roští, stará
sláma nebo suché
větve. Oblečena bývala v bílé barvě, na
krku jí nejčastěji
visela
vyfouknutá
vajíčka nebo šnečí
ulity symbolizující smrt a zmar.
Smrtka se následně vynesla ven
z vesnice, kde byla spálena nebo
hozena do potoka. Pro přivítání
jara se naopak do vesnice přinesly
větvičky ze stromů, které se barevně zdobily a měly představovat život.
Toho dne, kdy nás děti a paní
učitelky z družiny navštívily, bylo
počasí tak nepřející, že jsme se
všichni obávali, že tento rituál budeme muset odložit na později, ale
nakonec Morena skončila v ohni
a my doufali, že se konečně počasí
trochu umoudří a oteplí se.
Další dny jsme však žádnou
změnu počasí nepozorovali, a tak
jsme se rozhodli, že vyneseme
i Morenu, která si vesele odpočívala u nás ve školce na výstavce.
Jedno dopoledne jsme se tedy vypravili k Jezérku, zazpívali písničky a Smrtku hodili na hladinu. Ta
byla bohužel zmrzlá, a proto Morena ležela na ledu a snažila se
u nás zimu s vypětím sil udržet.
Děti však každý den při cestě do
školky Morenu sledovaly a podávaly nám informace o tom, zda je
Smrtka stále na hladině. Asi za týden se oteplilo a Morena se v Jezérku ztratila. Vypadá to, že nás
zima už konečně opustila a nás

si prostě pod tímto artefaktem
představovala obrovského skřítka,
který měl svůj rajón v Bzenecké
Dúbravě.
Vašek Koplík

ŠKOLSTVÍ

čekají už jen teplé dny a další nové
zážitky zalité sluníčkem.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ U Jezérka

Maminka

Vídáme ji každý den,
odmala je nám oporou,
pro holky je to velký sen,
stát se dobrou maminkou.
Vaří, pere, uklízí,
je to ona, kdo se stará,
sama se nám nabízí,
že je šťastná, když je s námi,
my ji máme také rádi.
Pomáhá nám s úkoly,
rozesměje při smutku,
je mi líto všech těch dětí,
které přišly o matku.
Děkuji i svojí mámě,
že se můžu spolehnout,
že v každé těžké chvíli hlavně,
budu mít s kým usednout.
A tak teď tu mluvím
za všechny,
kteří mají také matky,
děkujeme za vše hezké,
přeje vám spousty lásky.
Martina Janková,
žákyně 6. A
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

Dětská pěvecká soutěž Svatobořice – Mistřín

R

atíškovice prezentovalo 9 dětí, z toho 6 ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Dany Mokré.
Děkuji rodičům a dětem, že vydrželi od 15 do 19 hodin soutěžit, zpívat, poslouchat své soupeře a užívat si pohodovou atmosféru soutěže.
Adam Tomeček 			
1. místo
(postup do soutěže Zpěváček Slovácka)
Alžběta Mokrá 			
1. místo
Erik Toman 				
1. místo
Karolína Korvasová 			
2. místo
Marek Vyšinka 			
2. místo
Michaela Slezáková 			
1. místo
Samuel Oleszkiewicz
1. místo
Vojtěch Sasinek 			
3. místo
Anežka Sasinková 			
1. místo

Vítání jara s RC Bambino

N

aši prarodiče honili káču, dědečkové a babičky cvrnkali
kuličky, my skákali gumu a dnes
je nejlepším kamarádem téměř
každého dítěte počítač nebo cokoli, s čím se dá připojit na internet.
Prakticky neustále děti ovlivňujeme svým vlastním vzorem, děti
se učí pozorováním a opakováním. Mnoho rodičů se ve výchově
spoléhá hlavně na rady expertů
a odbornou literaturu, zapomínají
však, že nejdůležitější je pro dítě
jejich vlastní příklad. Věříme, že
stále existuje spousta rodičů, kteří jdou dětem příkladem  a  ví, kdy
je správná doba k vypnutí wi-fi či
odložení telefonu.
Velká část z nich krásného
slunečného 8. dubna zavítala do
Spolkového domu v Ratíškovicích,
kde se již tradičně konal dětský
karneval. Tentokrát v duchu vítání jara. O úvod se postaral vlk,
který zlobil kůzlátka, ale naštěstí mu děti ukázaly cestu, jak být
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poslušný. Žezlo po pohádkovém
příběhu převzaly berušky, včelka
a její pomocníci Ferda s Broukem
Pytlíkem. Program byl skutečně
nabitý. Děti s úsměvem a nadšením plnily úkoly, za které je vždy
čekala sladká odměna. Dvouhodinový rej masek utekl jako voda.
Opět bychom rády poděkovaly
všem těm, kteří svůj volný čas obětovali přípravám karnevalu. Byli
jimi především paní učitelky ZŠ

Ratíškovice, žáci 4. tříd, kteří se
s dětmi protancovali až do úplného konce, dále pak žákyně 7. a 9.
tříd, kterým není zatěžko obětovat
nezištně svůj volný čas pro potěšení druhých. A to se cení!!! Poděkování patří i panu řediteli Josefu
Hanákovi, který nás nenechal na
holičkách a celou akci na profesionální úrovni ozvučil a paní Janě
Příkaské, která nás svou pomocí
nejen finanční, ale i tvůrčí provází
při organizování všech námi organizovaných akcí. Nesmíme však
zapomenout na Osvětovou besedu Ratíškovice, protože bez jejich
přičinění bychom se mohli prohánět se svým programem pouze po
místních luzích a hájích.
Jedině díky vstřícnému přístupu všech výše zmiňovaných, jejich
ochotě a neutuchajícímu nadšení
je totiž možné karneval pořádat.
Mgr. Simona Měchurová,
Mgr. Irena Konštandová,
RC Bambino
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Den Země 2018

V

e čtvrtek 19. dubna 2018 se
konal na školním hřišti již
3. ročník oslav Dne Země. Stejně
jako v minulých letech byla připravena pro děti stanoviště, na
kterých plnily úkoly, které prověřovaly jak jejich znalosti o přírodě a třídění odpadů, tak také
pohybové dovednosti. Soutěže se
zúčastnilo 50 žáků ZŠ (2.- 6. ročník). Některá stanoviště si přišly
vyzkoušet také děti z prvních tříd,
přípravné třídy a MŠ U Jezérka.
Krásně prosluněné dopoledne bylo
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zakončeno vyhodnocením soutěže
s oceněním nejúspěšnějších soutěžících a předáním pamětních
listů všem zúčastněným.
Vítězové jednotlivých kategorií:
2. ročník- Vojtěch Sasinek
3. ročník- Petr Zdařil
4. ročník- Adam Tomeček
5. ročník- Tomáš Herka
6. ročník- Klára Vacenovská
Mgr. Kristýna Kotásková,
učitelka ZŠ Ratíškovice
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I

Zručnost a odbornost je výhodou
pro budoucnost

ntegrovaná střední škola (ISŠ)
Hodonín ve spolupráci s OHK
Hodonín uspořádala 5.4.2018
akci, kdy si žáci 8. ročníku mohli vyzkoušet v prostorách dílen
a učeben střední školy praktické činnosti (drobné kovoobráběcí
práce, základy 3D programování,
ukázka 3D kreslení, výroba dřevěného krmítka, instalace a zapojení
elektrického obvodu apod.)
Žáci si mohli vybrat z těchto výukových programů:
- Zaměření kovo
- Zaměření dřevo
- Zaměření elektro
- Zaměření kadeřník, sociální činnost
Postřehy a názory žáků
osmých tříd:
- Byla jsem na oboru kovo. Vyučující nás učili, jak na počítači vytvořit něco do CNC strojů. Dále nám
ukázali, jak fungují různé stroje.
Na jednom jsme si to mohli vyzkoušet. Líbilo se mi to, ale rozhodně to
není obor, který bych si vybrala.
- Ve čtvrtek jsme na ISŠ navštívili program dřevo. Nejprve nás
seznámili s tím, co jak dělat a pak
jsme šli vyrábět krmítka. Měli jsme
i své pomocníky – žáky 3. ročníku
tamější školy. Vyrábění ptačího krmítka mě moc bavilo, i když bych
se na tento obor učit nešla.
- Já jsem byl ve skupině KOVO.
První část, což byla práce s CNC
stroji, nebyla nic moc. V druhé části
nás provázel pán z Ratíškovic, který byl vskutku příjemný a zábavný, takže to bylo lepší.
- Vynikající škola s uměním pro
naučení oboru elektro.
- Moc mě to nezajímalo, ale byla
to sranda.
- Byl jsem se podívat na obor
elektro. Tento obor se mně líbil, ale
tuto práci bych v budoucnu nechtěl

dělat.
- Bylo to super.
- Nevíte, na jakou školu jít, nebo
se rozhodnout mezi oborem sociálním a kadeřníkem? Jeďte se podívat na ISŠ Hodonín na Den řemesel, kde si můžete vyzkoušet, co
by vám sedělo víc, jestli kadeřník
nebo sociální činnost. Podle mě, je
lepší obor kadeřník, kde si můžete
vyzkoušet holení vousů, barvení,
žehlení vlasů a zaplétání copů. Ale
jestli chcete jít na maturitní obor,
tak to 100% jděte na obor sociální činnost, kde si můžete vyzkoušet, jaké by to bylo, kdybyste byly
jakkoli postižení a také si můžete
vyzkoušet první pomoc. Celkově to
byl super den, který jsem si moc
užila.
- Den na škole v oboru Mechanik-seřizovač se mi líbil. Nejprve
jsme byli na počítači a programovali jsme, potom jsme si ukázali
stroje v praxi. Pro mě to bylo trochu náročnější na pochopení a byla
tam složitější technika. Tohle není
nic pro mě, ale tenhle den jsem si
užila.
- Z oboru mám smíšené pocity.
Moc se mi tam nelíbilo, ale když to
bylo místo školy, tak to bylo super.
- Byla jsem na elektru. První část
mě zaujala nejvíc. Zapojovali jsme
žárovku podle schémat. Druhá
část, která byla hlavně o povídání, mi nepřipadala vůbec zábavná.

Celkově se mi to líbilo, ale na tento
obor bych jít nechtěla.
- Nemohl bych dělat elektrikáře
vůbec. Ale byl jsem rád, že jsem to
vyzkoušel, mě to nebavilo.
- Moc se mi tam líbilo.
- V truhlářské dílně jsme dostali
úkol – sestavit si ptačí krmítko. Trvalo nám to celkem dlouho, dřevo
jsme měli nachystané v různých
útvarech a nevěděli si s tím rady,
ale kluci, co se tímto oborem zabývají, nám pomohli. Všichni jsme nakonec odcházeli s krmítkem v ruce
a úsměvem na tváři.
- Na oboru kadeřník se mi líbilo.
Byly tam příjemný holky, se kterými jsme si popovídaly. Učily nás
holit vousy, plést copy, barvit vlasy apod. Určitě bych si dokázala
představit, že bych chodila s takými holkami do škole. Podle mě jsme
si to tam všichni užili.
- Na ISŠ jsem navštívila obory
Kadeřník a Sociální činnost. Na
prvním z uvedených oborů jsme si
mohly nabarvit vlasy omyvatelnou
barvou, vyzkoušet si holení břitvou,
zaplétání vlasů či barevnou typologii. Na oboru Sociální činnost jsme
si mohly vyzkoušet, jaké to je být
handicapovaný. ISŠ na mě udělala
dobrý dojem.
Mgr. Blanka Kotásková,
učitelka ZŠ Ratíškovice

Školní poradenské pracoviště ZŠ Ratíškovice

V

zhledem ke stále probíhajícím
sociálním změnám ve společnosti, nárůstu sociálně-patologických jevů a rizikového chování
dětí přenáší stát stále více řešení
následků nesprávné výchovy i nefunkčních rodin paradoxně do
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základních škol. I když se každá
škola (mateřská, základní i střední) může při řešení kázeňských
a vzdělávacích problémů opírat
o podpůrnou spolupráci odborníků specializovaných institucí
(PPP – Pedagogicko-psychologická

poradna, SPC – Speciálně pedagogické centrum, SVP – Středisko
výchovné péče, OSPOD – Odbor
sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR atd.), přesto konkrétní řešení problémů zůstává v rukou pedagogů přímo ve školách. I proto
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novela školského zákona a zejména § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, nařizuje
řediteli základní školy zabezpečit
poskytování poradenských služeb
přímo ve škole, a to prostřednictvím Školního poradenského
pracoviště (ŠPP), ve kterém působí zpravidla výchovný poradce
a školní metodik prevence, kteří
spolupracují primárně s třídními učiteli. Ve větších školách tyto
poradenské služby zajišťují školní
psychologové nebo školní speciální pedagogové, popř. etopedi.
Proto i ZŠ Ratíškovice
musí zajištovat poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu
a výchovně-vzdělávacím potřebám
žáků, které jsou zaměřeny na:
poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
sledování a vyhodnocování
účinnosti zvolených podpůrných
opatření,
prevenci školní neúspěšnosti,
kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě
vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného
kulturního prostředí a s odlišnými
životními podmínkami,
podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
průběžnou a dlouhodobou péči
o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého
sociálního klimatu pro přijímání
kulturních a jiných odlišností ve
škole a školském zařízení,
včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých
žáků a třídních kolektivů,
předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů
uskutečňovaných školou,
metodickou podporu učitelům
při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve
vzdělávací činnosti školy,
spolupráci a komunikaci mezi
školou a zákonnými zástupci,
spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školStrana 20

skými poradenskými zařízeními.
Mezi nejzávažnější a nelehké
činnosti ŠPP patří řešení konfliktů
výchovného charakteru mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli a účinná pedagogická intervence, a to
vše v intencích platné legislativy.
Veškeré postupy, metody a opatření musí být v souladu s Programem poradenských služeb, který
zpracovává každá základní škola
a jenž zahrnuje popis a vymezení
rozsahu činností pedagogických
pracovníků, jež tvoří odborné kolegium ředitele, který nese veškerou odpovědnost za uskutečňování poradenských služeb a činnost
ŠPP koordinuje. Program je součástí interní směrnice o ŠPP, která je volně stažitelná z webových
stránek školy.
Dalším nástrojem řešení krizových situací na školách všech
stupňů je Krizový plán, který má
škola vypracovaný pro zvládání
a řešení náhlých kritických situací, jakými jsou úraz nebo šikana.
Tento plán je povinnou součástí
Školního řádu, jenž upravuje kromě jiného:
podrobnosti výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných
zástupců i pedagogických pracovníků,
podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků,
podmínky zajištění před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí.
Školní řád je sice nejvýznamnější legislativní dokument každé
školy, avšak jeho sebelepší právní
aplikace nedokáže zabránit vzniku
náhodným provokacím mezi žáky
mimo školu i ve třídě, zkratovitému jednání žáka trpícího depresemi, úzkostmi či jinými psychickými traumaty, vzniku psychické
či fyzické šikany atd. Každé dítě,
každý žák školy je individualita,
tzn. nelze řešit stejně vyhlížející problém stejným (paušálním)
způsobem – nelze tzv. měřit jedním metrem. Identicky postupují
podle stejného zákona Policie ČR,
OSPOD či soudy, přesto výsledek
řešení konkrétního, nikdy ne stejného, ale pouze podobného případu, je individuální (osobitý) a zcela
jistě procesně rozdílný.
Každá sociální skupina dětí
(parta, třída, zájmový kroužek,

sportovní oddíl) má svá specifika,
každý jednotlivý žák má svá specifika, a proto je zákonnou povinností každého pedagogického pracovníka (zejména třídního učitele)
školy ve spolupráci s výchovným
poradcem, školním metodikem
prevence a ředitelem školy objektivně, pečlivě a detailně nejdříve
poznat příčiny vzniknuvšího konfliktu (krizové situace), který ve
škole nastal, najít možnosti řešení a přijmout adekvátní opatření.
Rodiče většinou doma používají
jediné opatření, kterým je fyzický
trest. Základní škola má k dispozici například pro zastavení násilí
agresorů dopouštějících se šikany
(a dnes je šikanou úplně všechno) v době dané rozvrhem hodin
výchovná opatření: napomenutí,
důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. V závažnějších případech použije škola po projednání
v pedagogické radě v rámci hodnocení závadného chování žáka za
celé pololetí školního roku snížení známky z chování. V případě
žáka, který plní povinnou školní
docházku na základní škole, nelze uplatnit podmíněné vyloučení
a vyloučení ze školy!!!
Výzkumy v oblasti sociálně-psychologického klimatu školy jednoznačně ukazují na podstatný
fenomén současné doby – chování žáka ve škole i mimo školu
je důsledkem výchovy rodičů:
korektní výchova vede ke korektním dětem, špatná výchova vede
k sociálně nefungujícím dětem. Co
rodiče svým nesprávným přístupem do asi šesti let věku dítěte pokazili, velmi těžko v budoucnosti
napraví. Odpovědnost za chování
dítěte mimo školu zcela náleží rodičům, chování ve škole je pouze
částečně ovlivněno přístupem pedagogů. To, že dítě mladší 15 let
kouří, bere drogy, pije alkohol,
chová se vandalsky, má nezdravé
stravovací návyky, je agresivní,
je závislý na moderních technologiích není přece chybou školy!!!
Základní škola získávání, podporu
či rozvoj takovýchto „dovedností“
nemá ve svém Školním vzdělávacím programu, škola se naopak
pedagogickou intervencí snaží na
tyto věci poukazovat a nabízet žákům i jejich rodičům řešení, jak
rizikovému chování jejich dítěte
předcházet. Proto je známým spoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

lečenským omylem, že za všechny
projevy zlovolného chování dítěte školního věku ve škole i mimo
školu může škola!!! Podobným
omylem, vycházející z neznalosti
školské legislativy, je situace, že
škola přece nemusí darebáka přijmout. Tím je však upíráno právo
zákonného zástupce dítěte vybrat
si kteroukoliv základní školu pro
plnění povinné školní docházky,
popř. je takové dítě vystaveno diskriminaci, což je zcela v rozporu se
zákonem č. 561/2004 Sb., školský
zákon, zákonem č. 198/2009 Sb.,
antidiskriminační zákon, a dále
s Listinou základních práv a svobod a Ústavou ČR. Pouze kapacitní důvody školy jsou jediným
legislativním argumentem, proč
nemůže být žák přicházející z jiné
školy přijat.
Má-li škola plnit (bohužel čím
dál častěji) i funkci „výchovně-ná-

pravného zařízení“, musí na prvním místě spolupracovat rodiče
se školou – každá základní škola
má eminentní zájem na vzájemné
spolupráci s rodiči, ne však každý
rodič. Konkrétní zkušenosti potvrzují, že pokud je rodič nakloněn aktivní spolupráci se školou
a chce u svého dítěte něco změnit,
byť je již žákem devátého ročníku
základní školy, má stále jedinečnou příležitost. Většina učitelů
s dlouholetou pedagogickou praxí a především výchovný poradce
a školní metodik prevence, kteří absolvovali desítky odborných
vzdělávacích kurzů a řešili desítky
rozmanitých situací, spolupracují s výše uvedenými institucemi
a dokáží rodičům pomoct. V opačném případě se problémy dítěte
jen zhoršují, dítě se stává delikventem a struktura „učitel – dítě
– rodič“ je existenčně narušena,

ve většině případů zcela ztracena.
Pedagog má jedinečnou příležitost
v rámci třídy i celé školy včas rozpoznat prvotní příznaky rizikového chování žáka (dítěte), na což
velká část rodičů reaguje slovy:
„Co zas proti tomu našemu klukovi
máte!!!“ nebo „Proč jste si na naši
holku zasedla!!!“ Přitom pedagog
pracuje se závěry a doporučeními
odborníků, na které je škola povinna reagovat, a každá škola má
několik preventivních programů,
technik a opatření, kterými eliminuje rizikové chování jednotlivého
žáka nebo skupiny žáků již v samém počátku.
A co škola určitě nemůže? Převychovat rodičům dítě a změnit jeho
„nešťastnou“ povahu.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel ZŠ Ratíškovice

Základní škola
telegraficky…

Z

ástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Ratíškovice Mgr. Iveta
Kudrová byla spolu s dalšími pedagogy mateřských
a středních škol ORP Hodonínsko oceněna ke Dni učitelů
starostou města Hodonín Mgr. Milanem Lúčkou. Slavnostní akce se konala v reprezentativních prostorách hodonínské radnice.

Ve škole probíhal první týden v dubnu úspěšný Anglický týden s rodilým
mluvčím Jonatasem, lektorem angličtiny z Jihoafrické republiky, kterého se
zúčastnili žáci 5. až 9. tříd. Všichni žáci měli jedinečnou příležitost si otestovat svoje konverzační
dovednosti a slovní zásobu s lektorem Jazykové školy JS Moravia
a ověřit svoje předpoklady pro další jazykové studium. Jonatas,
který má již zkušenosti
z několika jiných států, kde angličtina není
rodným jazykem, si
naše žáky chválil.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018
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Česká školní inspekce opět vybrala ZŠ Ratíškovice k realizaci a spolupráci na dvou mezinárodních dotazníkových šetřeních – PISA a TALIS, které byli povinni se účastnit žáci narození v roce 2002 (tedy pouze
někteří patnáctiletí žáci dvou devátých tříd) a pedagogové, kteří tyto žáky vyučují. Bližší informace i výsledky dřívějších šetření lze nalézt na www.csicr.cz. Výsledky z letošního šetření budou k dispozici nejdříve za
šest měsíců.
V 9. ročníku proběhl v měsíci prosinec 2017 a duben 2018 pedagogický výzkum, jehož cílem je podrobné zkoumání výukových strategií učitelů českého jazyka a literatury se zaměřením
na jejich komunikační postupy se žáky. Výzkum probíhal ve spolupráci s týmem výzkumníků Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně pod vedením doc. Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D. a Mgr. Romana
Švaříčka, Ph.D, kteří jsou předními českými odborníky na kvalitativní pedagogický výzkum.
Žákyně 9. ročníku úspěšně složila přestupové zkoušky na prestižní výběrovou školu OPEN GATE v Babicích u Prahy (www.opengate.cz). Paní zástupkyně této školy byla velmi mile překvapena, že zájemce
o přestup na jejich školu přichází z běžné základní vesnické školy, neboť na školu se hlásí převážně žáci
prestižních gymnázií s vynikající znalostí anglického jazyka, ve kterém je vedena veškerá výuka.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel ZŠ Ratíškovice

Listování s Lukášem Hejlíkem

V

březnu za našimi žáky zavítal herec Lukáš Hejlík s jeho
Listováním. Projekt Listování má
za šíření čtení a čtenářství záštitu
ministerstva školství. Za mimořádný přínos v oblasti propagace
čtenářství získalo Listování cenu
Nadace Český literární fond.
Jedná se o scénické čtení, neboli divadelní představení s knihou v ruce, které se snaží divákům
obohatit zážitek z četby. Hlavním
cílem tohoto projektu je probudit
u žáků zájem o knihy a četbu. Našim žákům Lukáš Hejlík společně
s kolegyní Věrou Hollou představili dvě knihy. Žáci prvního stupně
zhlédli scénické čtení knihy Šmodrcha, pro žáky druhého stupně
měli herci připravenu knihu Jak
být holkou/klukem.

Vamp Dance Studio
dobylo Otrokovice!
Venku konečně začíná jaro,
a to znamená jen jedno. Začala taneční sezóna!

V

sobotu 15. dubna 2018
se tři ratíškovické taneční skupiny z Vamp Dance Studia vydaly na každoroční Mia Festival, tentokrát
do Otrokovic. Samotná Gabriela Koudelová, zakladatel-
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Obě představení se hercům
povedla ztvárnit velmi poutavou
a vtipnou cestou.
Mgr. Lucie Adamcová,
učitelka ZŠ Ratíškovice

ÚSPĚCHY
ka tohoto úspěšného tanečního
studia, které se velmi rychle rozrůstá, se nechala slyšet, že podle
ní to byla doposud nejúspěšnější
soutěž, jakou kdy zažila. Všechny
skupiny si totiž dovezly pohár!
Jako první vystoupily Holky
na parketu. Jedná se o skupinu
dospělých žen, které se po dvou
letech společného tréninku vydaly na svou první soutěž. Spolu
s dvěma muži předvedli taneční
vystoupení s názvem „Nejsem tvá
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

máma“, kde dali jasně najevo, že
žena nepatří jen za plotnu. I přes
obrovskou trému podali úžasný
výkon a stali se miláčky publika.
Za tuto odvahu a nádherné taneční představení si nakonec vysloužili 3. místo.
Jako další si zasoutěžila skupina děvčat ze Základní školy v Ratíškovicích vystupující pod názvem
Happy Dancers. Děvčata ve věku
10 – 13 let se postavila velmi dob-

rým soupeřkám a rozhodně svůj
boj o medaili nevzdala. Do poslední chvíle jela na 110 %, a tím si,
stejně jako ženy, vybojovala bronz.
Pro ně však taneční sezóna nekončí. Ba naopak, začíná teprve tvrdý
trénink, protože je ještě čekají další soutěže a vystoupení.
Ovšem svůj největší dosavadní
úspěch slaví skupina Sweeties. Ta
si za svůj výkon odvezla zlato! A co
víc. Svým vystoupením okouzlila

diváky i porotu, čímž se z celkově
143 týmů (!!!) stala bodově nejlépe
ohodnoceným tanečním kolektivem celé soutěže v Otrokovicích!
Ani pro ně však soutěže nekončí
a budou bojovat o další medaile.
Všem skupinám velmi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při
dalších soutěžích.
Jitka Koudelová

PIŠKVORKY-áda 2018

SKAUT

Tato tradiční akce určená na rozhýbání mozkových závitů proběhla v sobotu 24. 2. 2018 od 14 hod. na junácké klubovně za účasti 30 soutěžících.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
kategorie
(počet 		
1. místo		 2. místo			 3. místo
		
soutěžících)
1. - 3. třída (9)		
Vojta Sasínek		
Bali Koubek			
Agáta K.
4. - 6. třída (11)
Tom Koplík		
Matěj Michenka		
Jáchym L.+Vítek K.
7. - 9. třída (4)		
Adam Michenka
Anička Hnilicová		
Tom Lunga+Roman Novák
15 +
(6)		
Anička Hubáčková
Palis Hnilica + Op Ondříšek Ešli Macková
Palis

17. Junácká akademie
neděle 11. března 2018
(poprvé na novém)

Původní obavy z nového prostředí
velice rychle zmizely (přeca enom
sme byli zvyklí na staré kino - proti
novému kulturáku úplný „underRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

groud“). Na krásné
prostředí a moderní
techniku jsme se rádi
a rychle adaptovali.
Pro diváky jsme si
nachystali 12 vystoupení - zapojily se všechny ratíškovické oddíly včetně KPS, a dokonce i náš jeden přespolní oddíl
z Čejkovic a jeho družina z Mutě-

nic - viz. níže na seznamu scének.
Celé dvouhodinové pásmo moderovala Maruška Hnilicová z oddílu
Squaw a Vlastimil Haluza zvaný
Krtek z oddílu Tuláci.
Oddíl Trojka:
- 4 roční období - pestré taneční
představení družiny Indiánky
- Popoluška – svižný exkurs do
slovenského jazyka - družina ToStrana 23

pinky
- YMCA - taneční vystoupení Družina Pandy – zde kouzlo nechtěného - Kotel improvizovaně předcvičoval na galerii, což budilo větší
zájem mezi publikem než samotné
představení.
Oddíl Tuláci:
- Pražák na návštěvě
- Zloděj v bance
- Kóta 937 - zajímavé zvukové
efekty, kulisy a masky
Oddíl Squaw:
- Zombie – repríza plesového předtančení – tentokrát bez líčení družina Draci
- Operka - Červená Karkulka
Oddíl TSK:
- Táborové ráno - družina Jižní
kříž - Mutěnice - zdařilá mutace
zhudebněné známé záchodové situace
- Dopis z tábora - Čejkovice
KPS - Klub přátel skautingu:

- reinkarnovaný pěvecký sbor písně: Džungle ztichla, Rodné
údolí (sbor: Šakal, Libor, Palis,
Fill, Jirci, Dědek a hudební doprovod v podání Dušana a Peťky Mokrášových - banjo a dvanáctistrunná kytara)
- hudební clip - kapela ZZ-TOP píseň: La Grange (Palis, Šakal,
Fill) dobré masky, trochu hlučná
tečka.
Výsledky hlasování na inter-

netu: 1. místo Trojka 22 % (18
hlasů), dvě 2. místa KPS a Tuláci
21 % (17 hlasů), 4. místo moderátorská dvojice Maryje a Krtek 14 %
(11 hlasů), 5. místo Squaw 12 %
(10 hlasů), 6. místo přespolňáci
TSK 10 % (8 hlasů).
Junák Ratíškovice DĚKUJE
všem zúčastěným: účinkujícím,
divákům, Spolkovému domu
a zvukařům Bobovi a Delfovi
Palis

Výsledky turnaje

v RATÍŠKOVSKÉ KUŽELKÁŘSKÉ LIZE 2017 – 2018
která se hrála mezi 8 mančafty ve 14 kolech po celou zimu.
místo název mančaftu
průměr
body max. výkon
1.
SPK
		
1444 		
24
1532
2.
GAMA OCEL 		
1507 		
22
1559
3.
HASIČI 		
1479 		
18
1562
4.
JUNÁCI		
1373 		
14
1510
5.
FEŠÁCI 		
1396 		
10
1455
6.
FAMILY		
1372 		
10
1458
7.
JEDNOTA OREL
1377		
8
1462
8.
ORELSKÉ
1354 		
6
1474
Pro Junák Ratíškovice 4. místo zatím historicky nejlepší umístění
v celém našem sedmiletém působení v této soutěži. To budou asi
ty nové drese (bílý balet) : - )
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Sběr papíru

Sběrna papíru informuje

TOP TEN
2018

Aktuální pořadí v soutěži ve sběru papíru k dubnu 2018
1. Kosík Viktor

3. A

25064

2. Kobylková Marie

5.A

14227

3. Lokaj Zachariáš
4. Luňák Šimon

3.A
5.B

7788
7586

5. Toman Jan

7.A

4554

6. Ingr Matěj

5.A

4426

7. Slezarová Monika

4.A

2860

8. Kordula Pavel

1.A

1826

9. Kotásková Bára

6.A

1405

Soutěž žáků ZŠ Ratíškovice ve
sběru papíru je v plném proudu.
- průběžné pořadí viz. přiložená
tabulka, aktuální info o soutěži
a výkupech na:
www.junak-ratiskovice.cz
Vykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír, a to pouze v době výkupu:
v sobotu od 15 do 17 hod. 5. května a 9. června 2018
Individuální (velkoobjemové)
výkupy jen po domluvě.
tel. 606 14 28 48

10.Košuličová Natálie

2.A

1339

Palis

KNIHOVNA
V březnu - měsíci čtenářů navštívily knihovnu děti z MŠ u Jezérka.

Každý čtvrtek dopoledne probíhá
pod vedením Mgr. Magdy Janečkové „Knihovnička“, setkávání
maminek s dětmi, které ještě nechodí do MŠ.
Cestovatelská beseda
Márových o Japonsku.

manželů

Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

Strana 25

Dětské rybářské závody 2018

D

ruhá dubnová sobota na Hliníku patřila mladým rybářům. Celkem se zúčastnilo 41 dětí.
Nejen díky úlovkům, ale i slunnému počasí proběhly závody v dobré náladě. Všichni rybáři byli odměněni za účast.
Největší rybou závodů byl kapr
s mírou 67,5 cm.
Chtěli bychom poděkovat všem
sponzorům, PS MRS Ratíškovice
za skvělou organizaci a Rybářské
baště za ochotu a občerstvení.
PS: Věříme, že se v příštím roce
sejdeme v hojném počtu.
Vedoucí kroužku

Markéta Koplíková

D

robná, skromná holčina, kterou učaroval sport,
který - dá se říci - je sportem ryze
mužským. Proto jsem si ji dovolila
požádat o rozhovor, aby se s námi
podělila o své zážitky, které získala při startech za reprezentační
tým České republiky ve futsale. Co
tomu předcházelo, čemu se naplno
věnuje, jaké má plány do budoucna vystihují následující řádky.
Markétko, jaké byly tvoje začátky, resp. ty a fotbalový míč?
Asi v 5 letech jsme s bráchou
a klukama z naší ulice snad každou volnou chvíli
běhali za balonem. Ulic byla
bohužel, nebo
spíš bohudík
převážně plná
kluků a mně tak
nějak nic jiného,
než hrát s nimi
fotbal, nezbývalo. K fotbalu mě
taky táhlo to, že
ho hráli všichni
mí bratři, vč. tatínka. Doma se
tak nic jiného neřešilo než fotbal.
O prázdninách
před nástupem
do 1. třídy naši přihlásili bráchu
Lukáše do fotbalu a já se chodila ze
začátku jen dívat. To mi však ne-
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stačilo, a tak jsem si tak nějak „vybrečela“, že chci hrát fotbal taky.
Rodičům se to zpočátku nelíbilo,
přece jen ve mně viděli (hlavně teda
mamka) tu jedinou holčičku mezi
tolika kluky a ne jednou jsem také
poslouchala, že fotbal pro holky
není, já se však odradit nenechala
a fotbalu se nevzdala. V 6 letech
jsem tedy začala hrát fotbal oficiálně s kluky za Ratíškovice, kde
jsem postupně prošla přes fotbalovou přípravku za mladší a starší
žáky. Fotbalové
základy jsem se
učila pod trenéry Karlem Stokláskou a Rudou
Svozilem, kterým
jsem za ně moc
vděčná.
Jaká byla tvoje další fotbalová dráha, co
se týče už ryze
dívčího fotbalu?
Ve 12 letech jsem
odešla do dívčího týmu na hodonínský Nesyt.
Hned v prvních
zápasech jsem poznala, jak velký
rozdíl je mezi chlapeckým a dívčím
fotbalem, a jsem moc ráda, že jsem

své fotbalové začátky absolvovala právě s chlapci, kde
vše bylo rychlejší, dravější a bojovnější. V hodonínském Nesytu jsem
nejprve nastupovala za starší žákyně, kde jsme hrály 1. celostátní
ligu žákyň a postupem času jsem
se ve 14 letech začala pomalu připojovat k týmu žen. V 15 letech
jsem se už stala úplnou součástí
ženského týmu a postupně se opět
sžívala s vyšším fotbalovým tempem, než na které jsem byla dosud
zvyklá. S kamarádkami z fotbalu
jsem v Hodoníně prožila spoustu
vydařených i nevydařených zápasů, nezapomenutelných fotbalových momentů, zábavy, ale jak se
říká, vše pěkné jednou končí.
Slyšela jsem, že v současné době
hraješ ženský fotbal i na Slovensku?
Ano, o prázdninách v roce 2015
jsem dostala nabídku jít si zkusit
1. fotbalovou ligu žen na Slovensko, kdy mě oslovily holky z Myjavy a po velkém rozhodování jsem
tuto nabídku přijala. Od roku
2015 tedy pokračuji ve své fotbalové kariéře na Myjavě a věřím, že
ještě nějaký ten rok budu.
Kromě fotbalu se věnuješ ještě
futsalu, kde jsi s tímto sportem
začala?
V Hodoníně začal vznikat ženský
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

futsalový tým a jelikož mě vždy halové turnaje bavily, neváhala jsem
a souhlasila, že to půjdu s holkama z Hodonína zkusit. V roce
2015/2016 jsme tedy naskočily
jako nováček do futsalové soutěže na jižní Moravě, která měla 5
týmů a hrála se systémem několika turnajů v rámci zimní fotbalové
přestávky. První z těchto týmů si
pak zajistil postup na Mistrovství
České republiky ve futsale žen. To
se vždy hraje v červnu po skončení
všech fotbalových soutěží a účastní se ho vítězové jednotlivých futsalových soutěží, které se odehrávají v několika oblastech naší
republiky.
Takže futsal. Prozraď, jak je to
s reprezentací?
Vzhledem k tomu, že jsme sice
skončily na druhém místě, ale
Hodonín byl pořadatelem tohoto
MČR, měly jsme účast jistou. Souběžně s futsalem za Hodonín jsem
také začala hrát futsal na Slovensku, kde se v sezoně 2015/2016
rozjel první ročník futsalové ligy,
který se nám podařilo vyhrát a kde
jsem také získala spoustu dalších
cenných futsalových zkušeností.
Na MČR v Hodoníně, kterého se
účastnilo 10 ženských futsalových
týmů, jsem po jeho skončení byla
oslovena trenéry ženského futsalového reprezentačního týmu a následně pozvána na reprezentační
soustředění. Neváhala jsem a odsouhlasila, že se určitě zúčastním,
protože taková šance se neodmítá.
Soustředění jsem si moc užila, ale
nějak jsem dál nepočítala, že bych
se mohla na nějakou další reprezentační akci ještě dostat. Opak
byl však pravdou a už v prosinci
2016 jsem byla v nominaci pro
turnaj v Ostravě, kde jsem získala
první zkušenosti s reprezentačními futsalovými zápasy, a to proti
Slovenkám a Polkám, kterým jsem

také vstřelila svůj první reprezentační gól. Za tuhle šanci jsem byla
moc vděčná a s napětím vyhlížela další reprezentační akci a tajně
doufala, že se do nominace opět
dostanu.
V minulém roce jsi odehrála několik zápasů za futsalovou reprezentaci. O jaké zápasy šlo?
V únoru 2017 to byly 2 přátelské
zápasy s Ruskem (hrálo se v České Lípě a Teplicích) a až tady jsem
pořádně poznala, jak obrovské
futsalové rozdíly mezi jednotlivými
státy existují, kdy jsem po prvním
zápase s Ruskama doslova koukala s otevřenou pusou, jak jsou ty
holky dobré a co vše s tím míčem
dokážou. V prvním zápase jsme
trošku zaspaly a ten bohužel rozhodl o jasné výhře Rusek. Ve druhém utkání jsme se však na Rusky lépe připravily a dlouho držely
nerozhodný stav 1:1, ale i v tomto
zápase se na samém konci ukázala síla a kvalita Rusek, které
dotáhly i tento zápas do vítězného konce. Následující akcí byl pro
nás v květnu 2017 turnaj v Rusku
(v Moskvě), který byl pro mě asi
zatím největším futsalovým i fotbalovým zážitkem. Postupně jsme
se zde utkaly s týmy Rusek, Španělek a Iránek a snažily se svou
bojovností a nasazením těmto týmům vyrovnat. Rozdíly však mezi
námi a ostatními týmy byly velké,
ale my byly i tak rády za možnost si
na takovém turnaji zahrát a získat

Kluk, který sa tu našel

N

ež dojdu ke „klukovi“, půjde
sdělování jedno za druhým.
Už brzy bude zahájena nová sezona v ratíškovském Muzeu ve vagonu, kde si zájemci i letos „možú“
vypůjčit některou z trojice drezín.
Všechny je vyrobil šéf Stoklásků

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

Svaťa - jen pro pořádek ve sdělování. Všechna šlapadla nechala
obec generálně opravit - vždyť za
předchozí dobu došlo služby využít více než pět tisíc návštěvníků
a za více než třináct let přepravily drezíny přes pětadvacet tisíc

další cenné zkušenosti, které nás
můžou posunout dál. Další reprezentační akce následovala v prosinci, kdy jsme vyrazily na turnaj
do Budapešti, kde jsme se utkaly
se Slovenkami a Polkami. Zápas
se Slovenskem se nám nepovedl,
ale poučily jsme se z chyb a Polky
jsme následně porazily. Dosud poslední akcí, které jsem se s reprezentací zúčastnila, byla dvě přátelská utkání ve Švédsku (v Örebro),
jež jsme odehrály o Velikonocích,
kdy jsme v prvním utkání přišly
o vedení 7 sekund před koncem
a bohužel jen remizovaly a ve druhém smolně prohrály. Ve Švédsku
se mi také povedlo vstřelit druhý
gól za reprezentaci.
Markétko, jaké jsou další plány,
co se týče futsalové reprezentace a fotbalu samotného?
V tomto roce nás dále čekají dvě
přátelská utkání se Slovenkami,
která odehrajeme na konci června, následně v srpnu kvalifikace
na Mistrovství Evropy, na začátku
prosince přátelská utkání v Holandsku a na konci prosince tradiční turnaj v Ostravě a já pevně
věřím, že se mi podaří do nominací
pro tyto akce probojovat, protože
stát v dresu České republiky, slyšet českou hymnu a reprezentovat českou zemi je přesně to, proč
tento sport dělám. Chci dál v tomto sportu pokračovat za brněnský
tým Nástěnky, se kterým již vyhlížíme červnové MČR, na které jsme
se letos probojovaly a chceme zabojovat o co nejlepší umístění. Dál
chci hrát fotbal i futsal na Myjavě, kde se nám povedlo po třetí za
sebou vyhrát futsalovou ligu a ve
fotbale se držíme na třetím místě.
Děkuji za rozhovor, přeji hodně
úspěchů na fotbalovém i futsalovém hřišti.
Jana Koplíková

KRONIKA
návštěvníků!!! Muzeum ve vagonu bylo rozšířeno také o dva historické exponáty z éry Rakouska–Uherska – jde o cisternu z r.
1916 a plošinový vůz, který zřejmě
používal i Tomáš Baťa. Nesmíte
zapomenout na vagon o přírodě
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u nás a okolí, rovněž tak na to, že
už slouží důstojné WC. Můžeme
se těšit na vagon dobytčák, který
bude mapovat historii parašutistů
za II. světové války. Nebude zapomenuto hrdinství čtyřčlenného výsadku skupiny Carbon, ale i těch,
kteří se narodili tady či na Moravském Slovácku.
Přeji zdar do práce, které je ještě
MOC, i když od jara 2002, kdy byl
založen Mikroregion Nový Dvůr,
hodně z turistických cílů, které
si osvícení starostové a zastupitelé tehdejší doby dali, naplno žije
a slouží.
Přejdu k nové sezoně,
která už je na spadnutí, jak jsem nahoře napsala. No a k ní vždycky
patří průvodce. A ten,
kdo „sa tu našel“, bude
začínat už svoju devátú
sezonu. Je to Mirek Toman, původní soustružník v dávné Sigmě. Než
Mirka trošku víc rozeberu, z úcty vzpomenu
těch předchozích lidí
„slova ve vagoně“ - bez
ohledu na dobu zaměstnání. Byli to Jar-

ka Kundratová, její dcera Marcela, Zdeňka Ilčíková, pan Forman,
hódně je technicky po ruce Mirkúj
syn Mirek ml.
Mirka Tomana je radost poslúchat, hned na začátku je Vám
jasné, že jeho srdce je celé ušité
z Ratiškovic. Je znalý naší historie,
je zvučný, zábavný a umí krásně
mluvit o našich krojích, vinných
sklepech, zpívání, o nedalekém
Nákle. Umí přesvědčit o nadsázce, je-li to pro řeč potřeba…
Na závěr jsem vybrala od Mirka,
co Vás jistě bude také zajímat.

Nezodpovědní
pejskaři
„Do p*dele,“ vyletělo mně, když
jsem vylezla z auta a noha mi ujela po něčem kluzkém… Bydlet na
místě, kde chodí venčit celá ulice
a spousta páníčků je nezodpovědných a bobky nechávají ležet, kam
je jejich pes upustí, je fakt paráda.
Přemýšlela jsem, jestli tohle není
náš Bermudský trojúhelník, který
stahuje všechny bobky z Ratíškovic na jedno místo, protože i přes
snahu naší mamky, která by se
mohla už sběrem po těchto nezodpovědných kynolozích a jejich
čtyřnohých miláčcích živit, nacházíte denně nové a nové exempláře,
na které vám někdy nestačí jen sáček, ale chtělo by to už i pytel na
plasty…
Jsem taky pejskařka, a to až
taková, že některým ležím i v žaludku, ale sáčky mám snad i v pyžamu, protože vím, že psi mají
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potřeby stejně jako lidi. Pijí
a z toho čůrají a taky potřebují
jíst a tím pádem to musí vytlačit
i ven. My lidé víme, kam musíme,
když to na nás přijde, ale pochybuju, že je tady v Raťkách nějaký
pes, který ví, jak hodit zadek nad
mísu a pak si po sobě spláchnout.
A právě v tomto okamžiku nastupujeme my - jejich majitelé a když
to pejsek prostě venku udělá, vytáhneme sáček a bobana zvedneme a hodíme při nejbližší příležitosti do koše, nebo popelnice.
Oprava. Tak to to udělá zodpovědný majitel pejska. Ta druhá skupina dělá, že nic nevidí a pokračuje
v chůzi, nebo telefonování anebo
v rozhlížení, zda je nikdo nevidí.
Vždyť to přece není před naším
domem, tak proč se tím zabývat.
Před naším mám hezkou předzahrádku, hezký trávník a hlavně
žádné hovno.
Několikrát jsem pár lidí upozor-

Nejvíce k nám jezdí Pražáci, pomohly asi seriály o víně a také tu
máme pro kola hodně roviny, říkajú cyklisté. Drezíny jezdí po býkárnu a zpět. V létě od 10 - 17 hod
je to až 24 drezín, které rozdajú
radost. Na jedno šlapadlo sa vejde
šest lidí. Trať patří Ing. Zdeňkovi
Gajdíkovi. Expozice hornictví firmy Baťa v našem regionu i ta po
II. světové válce velmi všechny
poutají.
Dále Mirek říká - náš ratiškovský písek má stejné složení jak
písek pouště Gobi - je křemičitý
s obsahem jílu a železa…
(!?)
Co Muzeum ve vagonu
začalo existovat, tak snad
před tolika lety udělal na
kraji blízkého lesíku ratíškovský - dnes už bohužel
nežijící - Peťa Kovařík pro
děti houpačky. Co ty už
přinesly celorepublikové
radosti…! A zrovna v tak
dobrém pokračuje jeho syn
Jirka, který pečlivě houpačky pro ty další děti udržuje.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

nila, aby si po svém psu uklidili.
Nedávno to byla jedna paní (nebudu nikoho jmenovat) a její pes
to udělal naproti u sousedů a ona
se podívala, jak její pejsek krásně tlačí a šla dál. Tak jsem na ni
zavolala a ptala jsem se, jestli to
nechce zvednout, zarazila se a prý
ano, já to zvednu a vrátila se o dva
baráky zpět, vytřepala rohlíky do
igelitky a bobana zvedla. Tohle
je příklad toho slušnějšího. Když
jsem u mamčiného napomenula
jednoho pána z ulice, který bydlí
směrem k Vrbkám, tak mi nadal,
co se prý starám. A tak jsem mu
řekla, že vím, kde bydlí a mám
taky psy a že půjdeme jen tak náhodou kolem… O jednom týpkovi, kterého můžete denně potkat
s jeho velkým psem a vidět, jak
jeho pes očůrává auta a on ho nechá, nebo ho nechá udělat hromadu a pokračuje nevzrušeně dál, se
vyjadřovat ani nebudu…
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

Tohle je věčný problém.
Uvědomte si vy, kteří poklady po
svých psech nesbíráte, jak by se
vám líbilo mít denně naděláno
před domem, jak by bylo příjemné
vylézt z auta a botu mít celou od
tohoto dárečku, který čeká jen na
to, až přijedete a rozmáznete si ho
na botě, nebo jak vám ho Vaše děťátko přinese na botičkách až do
chodby?
Pořídili jste si psa, ať už jen jako
doplněk, nebo kamaráda či parťáka. Neste za něj veškerou odpovědnost, on sám nemůže, vy ano…
Lidka

Srdečně vás zveme na jubilejní
XXXV. ročník

POCHODU KOLEM RATÍŠKOVIC
v úterý 8. května 2018, start 7– 10 hodin

pro všechny účastníky letošního polokulatého ročníku
 na startu jubilejní placka
 možnost výhry jízdního kola
 odpoledne živá hudba
 v cíli keramická medaile a diplom
více informací od 1. května 2018 na www.ratiskovice.com,
mapy a popisy tras za výlohou bývalé drogerie U Jansů

Kyjovské Slovácko
v pohybu

M

áte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení
prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu
a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět
a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci
spolek Kyjovské Slovácko v pohybu. Působíme v regionu již patnáct
let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli, či se jich přímo
účastnili.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři na Masarykově nám. 13 v Kyjově (vedle
lékárny „U zlaté koruny.), kde vás
rádi s naší činností seznámíme.
Aktuálně vyhlašujme dotační
program na podporu Dětských

skupin a připravujeme další výzvy
k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova, Operačního
programu Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního
programu. Připravujeme i zapojení se do Operačního programu Životní prostředí, abychom podpořili
zeleň v obcích.
Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima.
Provozujeme Centrum služeb pro
obce a jsme zapojeni do Turistické
asociace Slovácko.
Pořádáme ale také vlastní akce,
výstavy, semináře, soutěže, konference. Publikujeme.
Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách www.kyjovske-slovacko.com
Zapojit se můžete i prostřednictvím našeho FB profilu - Kyjovské

Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za
společnou věc jejich obyvatel, tedy
nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka
v pohybu
Anna Čarková,
předsedkyně spolku

Pozvánka do kuželny Ratíškovice:

INZERCE

Sobota 5. května od 10:00 do 19:00 hod.
kvalifikace 36 účastníků
Neděle 6. května od 8:00 do 14:00 hod finále
na 120 hodů sdružených 24 finalistů


Ke koupi hledám
dům na Hodonínsku. Tel:
604 641 463

Mistrovství ČR Orla
jednotlivců a družstev


Hledám ke koupi byt
v Hodoníně a okolí. Tel:
739 823 546

Mistrovství ČR seniorů ( 50-59 let)

Sobota 19. května od 9:00 hod
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018
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Zámecká konírna - společné informační místo
Mikroregionu Nový Dvůr - otevřeno!

P

rosluněná sobota 7. 4. 2018
byla prvním letošním návštěvním dnem v zámecké konírně
v Miloticích, která už několik let
plní funkci společného informačního místa Mikroregionu Nový
Dvůr. Sezóna se ale začala připravovat už dlouho před ním. Základní otázkou bylo, čím má být jiná
než ta předchozí. Místo zámecké
konírny má své kouzlo a doplnit ho tak, aby se tady návštěvník zámku, cyklista nebo turista,
domácí nebo přespolní, zastavil,
není úplně jednoduché. Cílem je
vždy zachovat původní myšlenku,
ze které expozice v konírně vznikla

– ukázat krásu našich krojů, vznik
a význam tradic, udržování lidových zvyků v našich obcích. Letos
se kromě velkých figurín obleklo
do našich krojů témě dvacet různých panenek. Dokonalost detailů
krojů v miniaturním provedení je
obdivuhodná. K tradicím se postupně časem přidaly zábava, hry,
naučné prvky pro děti i dospělé.
Kromě tradiční formy přibyla letos elektronická – na interaktivní
tabuli čeká návštěvníky řada informací o mikroregionu a okolí,
pro děti zábavnou formou. I letos
budou stálou expozici po celou sezónu doplňovat zajímavé výstavy.
Ta úvodní je jakoby protipólem lidových krojů s pevnými pravidly
materiálů, střihů, doplňků. A to
proto, že představuje originální
modely šatů vytvořených studenty Střední školy Strážnice. Různé
techniky, barvy, střihy, aplikace
dávají vyniknout nápadu, talentu
a šikovnosti mladých tvůrců. Navíc si mohou návštěvníci vyzkoušet nakreslit a vytvořit svůj vlastní
model.

Oblíbenými stálicemi konírny
jsou i letos dračí sluj s dráčkem,
hrací koutky pro děti, kvízové tabule, od loňska jsou v zámeckém
brodu dva koně v životní velikosti.
V malém obchůdku si každý návštěvník může koupit originální
suvenýr nebo dárek - je skutečně
z čeho vybírat, většinu tvoří ruční
práce šikovných lidí z mikroregionu a okolí. K zapůjčení jsou jízdní
kola včetně bezpečnostních doplňků. Konírna na zámku je i letos
otevřena v dubnu a říjnu o víkendech, od května do září vždy od
úterý do neděle od 10 do 17 hodin.
Během sezóny budou nepravidelně
oblíbené dílničky pro děti. O dění
v konírně se nejrychleji dozvíte na
Facebooku a webových stránkách
mikroregionu nebo obcí. Stále si
lze pořídit na obecních úřadech
členských obcí mikroregionu výhodné vstupenky pro 10 vstupů,
které mají neomezenou platnost
a určitě se vyplatí. V každém případě je lepší (ne)jednou vidět, než
stokrát o tom číst nebo slyšet!
Vladimíra Motlová

Turistické Slovácko na jednom místě.
Vzniká databáze cestovního ruchu.

J

edinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na Slovácku mají
nyní podnikatelé v cestovním ruchu okresu Hodonín a podlužácké
části Břeclavska. Shromažďování
dat začalo už na konci
minulého roku a pokračuje v roce 2018.
P o d n i k a t e l é
k pasportizaci mohou
využít velmi jednoduchý formulář, který je
navede a vše potřebné
se zeptá. Odkaz na něj
je možné si najít na
webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku,
Kyjovsku, Veselsku
a Podluží působící TuStrana 30

ristická asociace Slovácko. Informace se stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který letos
čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s.
vznikla v loňském roce, aby vytvo-

řila destinační management pro
okres Hodonín s cílem jednotné
propagace cestovního ruchu. Založili ji místní akční skupiny, mikroregiony a také podnikatelé. Hlavním posláním asociace je podílet
se na společné organizaci cestovního ruchu vycházející z historického, kulturního
a přírodního dědictví
kraje, a tak přispět
k ekonomickému rozvoji místních komunit
a kvality života místních obyvatel.
Zdeněk Šmýd,
koordinátor cestovního
ruchu Turistické asociace Slovácko, z.s.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2018

V

ážení občané,
ráda bych informovala o situaci, která se týká rozvozu obědů,
kdy tuto službu v obci Ratíškovice nabízí a zajišťuje Charitní pečovatelská služba Hodonínsko. Na
základě zpřísnění pravidel a zavádění nových požadavků na provoz
pečovatelských služeb z Jihomoravského kraje, došlo od začátku
roku 2018 k přehodnocení všech

individuálních plánů uživatelů,
kterým pečovatelská služba poskytuje pouze dovoz obědů. Pokud
byla s uživatelem smlouva ukončena (momentálně z celkového počtu
28 dovozů obědů pouze 2 ukončeny), byly nabídnuty jiné rozvozové
firmy, které již v obci působí.

Charitní pečovatelská služba
Hodonínsko nadále zajišťuje službu Dovoz nebo donáška obědů,
a to lidem, kterým jejich životní situace a zdravotní stav nedovoluje
obstarat si tuto službu sám a využívá další pečovatelské služby.
Jitka Koperová, vedoucí služby

ODPADY KOLEM NÁS: 1. DÍL

Třídění odpadů je v současné době pro 72 % Čechů běžnou praxí. Většina z nás ví, jak správně třídit odpady,
a jak s nimi nakládat. Věděli jste ale, co všechno je odpad, co se dále děje s odpady z barevných kontejnerů
a proč má smysl třídit odpady? Vše se dozvíte v našem čtyřdílném seriálu. V následujících čtyřech číslech
zpravodaje Ratíškovický zvon navíc můžete získat zpět roční poplatek za odpady a na závěr roku také chytrý telefon!
JAK VZNIKÁ ODPAD?
Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. slupky od banánů, láhve od limonády nebo
také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro
nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.
CO JE KOMUNÁLNÍ ODPAD?
Chceme-li s odpady správně nakládat, musíme o nich také něco vědět. Začněme u komunálních odpadů. Za komunální odpady jsou považovány odpady vznikající v domácnostech, tj. domovní odpad a dále odpad z údržby veřejných
prostranství, kam patří odpady z odpadkových košů, z údržby zeleně, uliční smetky a jiné.
Největší část komunálních odpadů představuje domovní odpad. Ten rozlišujeme na odpad objemný, nebezpečný,
využitelný, výrobky podléhající zpětnému odběru a zbytkový, směsný komunální odpad. Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? Můžete je buď třídit do barevných kontejnerů nebo odnést na nejbližší sběrný
dvůr.
Objemný odpad je takový odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické popelnice nebo kontejneru a je zastoupen zejména kusy nábytku, podlahovými krytinami a sanitárním vybavením domácnosti.
Nebezpečné odpady jsou takové odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a v případě neopatrné
manipulace s nimi může dojít poškození zdraví lidí, zvířat, nebo k ohrožení životního prostředí.
Výrobky podléhající zpětnému odběru, jako elektrospotřebiče nebo pneumatiky, jsou takové výrobky, které po
ukončení jejich životnosti můžete zdarma odevzdat v místech zpětného odběru.
Velkou skupinu tvoří odpady využitelné, papír, plasty, kovy, nápojové kartony, případně textil ale také bioodpady,
které po uložení na zvláštní místa lze dále využít, např. na materiálovou recyklaci, nebo energetické využití.
Pokud z našeho domovního odpadu vytřídíme všechny výše uvedené druhy odpadů, zůstává konečný zbytek,
tzv. směsný komunální odpad.

Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete již nyní na stránkách www.jaktridit.cz
V příštím díle se budeme věnovat cestě odpadů od jejich vzniku až po jejich využití a zpracování.

SOUTĚŽ: ROZUMÍTE ODPADŮM? ZÍSKEJTE ZPĚT POPLATEK ZA ODPADY A CHYTRÝ TELEFON

Ukažte, že rozumíte odpadům! Pošlete nám správnou odpověď na soutěžní otázku a vyhrajte výši ročního poplatku
za odpady 580 korun! Pošlete správnou odpověď na otázku JAKÁ SLOŽKA KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ TVOŘÍ JEJÍ
NEJVĚTŠÍ ČÁST?
a) domovní b) nebezpečný c) objemný
Ze všech správných odpovědí zaslaných na e-mail soutez@tridime-jihomoravsky.cz do 31.5.2018 vylosujeme 1 výherce, kterému zašleme zpět celou výši ročního poplatku za odpady za 1 osobu, tj. 580 Kč. Do soutěžního e-mailu uveďte
jméno, příjmení, adresu a telefonický kontakt. Do předmětu e-mailu uveďte ODPADY RATÍŠKOVICE. Soutěž je určena
pouze pro občany Ratíškovic starší 18 let, jeden občan může poslat pouze jeden soutěžní e-mail. Výherce uvedeme
v následujícím čísle Ratíškovického zvonu a budeme jej kontaktovat telefonicky v červnu.
NAVÍC všechny přijaté soutěžní e-maily se správnou odpovědí zařadíme do celoroční soutěže o chytrý telefon Samsung. Losování a její vyhlášení proběhne v podzimním čísle Ratíškovického zvonu.
Následující souhlas je udělován správci údajů (dále jen „správce“) MamiArt s.r.o., IČ 28611390: Soutěžící (dále jen „Subjekt“) souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro účely soutěže ROZUMÍTE ODPADŮM a s jejich publikováním v případě
výhry. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku odeslání soutěžního e-mailu obsahující osobní údaje. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. Subjekt může
poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejnou formou, jako byl udělen.
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8. 5. 2018
Pochod kolem Ratíškovic
od 7:00 do 10:00 hod.

POZVÁNKY

13. 5. 2018
Den matek, Spolkový dům, 14:30 hod.
26. 5. 2018
Beseda u cimbálu s CM Petra Šrahulka
z Milotic, Spolkový dům, 20:00 hod.

Připravujeme
3. 6.

Divadlo Popudinské Močidlany
Diagnóza život

7. 6.

Malování ornamentů

9. 6.

Zpívání pod Náklem,
areál vinných sklepů na Slavíně

14. 6.

Školní akademie,
Barevný týden pro Afriku

19. 6.

Koncert ZUŠ Ratíškovice

20. 6.

Divadlo pro děti
Červený bubínek, 10:00 hod.

8. 7.

50. mezinárodní festival
dechových hudeb Ratíškovice
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