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Vážení spoluobčané, 
  
  
konečně jsme se dočkali tolik očekávaného jara. Letošní zima s extrémním množstvím sněhu a silnými mrazy je snad již defi-

nitivně za námi. Dovolte, abych využila této příležitosti a poděkovala všem pracovníkům obecního úřadu a  B. Zbrankovi, kteří se 
pod vedením Mgr. Bělíčka na včasné a  kvalitní zimní údržbě chodníků a místních komunikací podíleli. Byli to oni, kdo zajišťoval 
jejich sjízdnost a schůdnost  tak, abyste se Vy i Vaše děti mohli denně dopravit na svá pracoviště, do škol a za svými záležitostmi. 

  
K blížícím se velikonočním svátkům Vám přeji jejich  krásné a veselé  prožití, hodně zdraví, pohody a štěstí ve Vašich rodinách. 

Studentům  ať se vydaří přijímací zkoušky a všem  ostatním přeji spokojený život v obci Ratiboř.   

Rok 2010
V prvním čtvrtletí letošního roku se opět potýkáme s propa-

dem očekávaných rozpočtovaných příjmů ze státního rozpočtu 
ČR. Nižší výběr daní a následné přerozdělení jejich menší části 
způsobuje výpadky v  příjmové stránky rozpočtu obcí, což zapří-
čiňuje problémy v zajištění bezporuchového chodu obcí. Při tvor-
bě rozpočtu obce na letošní rok bylo přihlédnuto k očekávaným 
nepříznivým ekonomickým prognózám vývoje hospodářství ČR 
pro rok 2010. V návaznosti na tento avízovaný pokles příjmů byl 
schválen rozpočet ve výši  17,6 mil. Kč, což představuje o 2 mil. 
nižší částku proti roku předchozímu. Za první čtvrtletí tohoto 
roku  zůstává předpokládaná příjmová stránka rozpočtu obce opět 
nenaplněna.  Došlo k  poklesu příjmů ze státního rozpočtu. Dal-
ším nepříznivým ukazatelem je rekordně vysoká nezaměstnanost 
občanů obce, která podle údajů Úřadu práce ve Vsetíně přesahuje 
13 %. Tato skutečnost se nepříznivě projevuje v poklesu příjmo-
vé hladiny obyvatelstva, což je zaznamenáno zejména v obchodě 
a službách. Pokles příjmů v rozpočtu obce znamená mimo jiné 
i ztížení cesty k možným investičním aktivitám, neboť u všech 
možných dotačních programů je požadován obvykle 20% finanč-
ní podíl obce a platba předem. I přes tyto nepříznivé skutečnosti je 
obec nucena dostát svým závazkům a splácet půjčku u SFŽP ČR 
ve výši 4 mil. Kč ročně na budovaní kanalizace v obci z minulých 
let. Žádosti obce o její posečkání jsou fondem zamítány jako bez-
předmětné s odkazem na smluvně stanovenou možnou penalizaci. 
I přes výše uvedené skutečnosti jsme připraveni pokračovat v rea-
lizaci investičních záměrů a plnění naplánovaných úkolů směřují-
cích k dynamickému rozvoji obce Ratiboř.

 Kanalizace
Budování dalších tras kanalizace patří každoročně v naší obci 

k prioritním investičním aktivitám, které přispívají ke zlepšení 
životního prostředí a splnění podmínek čištění odpadních vod sta-
novených Evropskou unií. Ani letos tomu nebude jinak. Pro letoš-
ní rok je v plánu realizace tras vodovodu a kanalizace do nového 
stavebního obvodu Hološín. Na tuto stavbu bylo vydáno územní 
rozhodnutí. V současné době probíhá řízení o stavební povolení. 
Po jeho vydání budou stavební práce zahájeny co nejdříve. Stavba 
bude prováděna vlastní hospodářskou činností obce s využitím 
mechanizace a zkušených pracovníků obce pod odborným vede-
ním. Práce budou probíhat v návaznosti na finanční možnosti 
obce. Výstavba kanalizace v obci je pro letošní rok podpořena 

Zlínským krajem částkou 320 tis. Kč. Dále budou pokračovat 
dokončovací práce na odkanalizování menších úseků v intravilá-
nu obce a budování nových přípojek občanů.  

Rekonstrukce MŠ Ratiboř
V letošním roce byla vyhlášena vhodná výzva k předkládání 

žádostí na podporu z programu ROP Střední Morava - sociální infra-
struktura, která je podporována prostředky Fondů Evropské Unie. 
Obec Ratiboř uplatnila do tohoto programu svou žádost o 20 milionů 
Kč na rekonstrukci MŠ v Ratiboři. Součástí rekonstrukce MŠ je cel-
kové přestavění objektu a jeho uzpůsobení soudobým hygienickým 
požadavkům pro provoz předškolních zařízení. Rekonstrukcí je nově 
řešen prostor kuchyně včetně hygienického zázemí. V případě získání 
finančních prostředků a vyřízení všech administrativních náležitostí 
a dodržení poskytovatelem požadovaných lhůt,   včetně  vyhlášení 
veřejné  soutěže na  zhotovitele díla, by mohly být stavební práce na 
rekonstrukci MŠ zahájeny  v roce 2011.   

Místní komunikace a chodníky
Letošní extrémně krutá zima se nelichotivým způsobem pode-

psala na poškození části místních komunikací. Z důvodu nedostatku 
finančních prostředků na rozsáhlejší opravy místních komunikací 
a chodníků bude provedena jejich záchovná údržba a nutné opra-
vy výtluků v návaznosti na finanční možnosti obce a povětrnostní 
podmínky. Z programu MMR ČR byla podpořena sanace sesuvu 
na Dílech vybudováním „Opěrné zdi“. Podaří –li se získat další 
finanční prostředky na odstraňování povodňových škod, budou 
průběžně opravovány komunikace poškozené přívalovými dešti.

Veřejný rozhlas
Rekonstrukce veřejného rozhlasu byla pro letošní rok podpo-

řena Zlínským krajem částkou 150 tis. Kč. Z této částky bude 
uhrazen zvukový doprovod výstražných hlášení a zkoušek sirén a 
budou instalovány bezdrátové ampliony v části obce. 

Dům č.p .  308 stolárna
Plocha stolárny byla v Územním plánu obce Ratiboř změněna 

na plochu pro bydlení. Ve stádiu projekčního zpracování a vyří-
zení všech administrativních náležitostí je rekonstrukce č.p. 308 - 
stolárny na bytový dům s 9 bytovými jednotkami. Žádost o dotaci 
ve výši 5,9 mil. Kč byla uplatněna na MMR ČR.
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Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
● změnu ÚP obce Ratiboř č. 8 a opatření obecné povahy č.3
● zřízení věcných břemen el. vedení NN lokality Hološín na 

pozemku p.č. 3507/2 a p. č. 2750/1 mezi obcí Ratiboř a spol. 
ČEZ Distribude a.s.

● zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2009
● záměr odprodeje části p.č. 2057/1 Ladislava a Jozefy Žam-

bochovým, R. 174
● smlouvu č. 0/0156/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěv-

ku dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
● zpracování dotačních titulů vyhlášených na rok 2010 včetně 

programu družební spolupráce v rámci Operačního programu 
příhraniční spolupráce SR – ČR 2010

● delegaci starostky obce Bc. Sklenské na Valnou hromadu VAK 
Vsetín a.s. dne 3. června 2010 a náhradníka místostarostu obce 
PhDr. Juráně

● zařadit žádosti o přidělení bytu p. L. Bláhy, R. 75, a p. Ž. Bělíč-

kové, Podolí 85, do seznamu žadatelů o byt
● směnu pozemků s Ing. Martinákem, parc. PK 2823/1 - 170 m² 

a obecní parc. č. PK 2748 - 170 m²
● odkup části pozemku o výměře 13 m²  z parc. č. 2813 od p. 

Děckuláčka a S. Havlíkové
● instalaci mříží na okna v přízemí zadní části budovy Ponorky
● pronájem klubovny v Ponorce Dětskému bezbariérovému cen-

tru Březiny – Kateřinice

Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
● zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2009
● zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2009

Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
● žádost p. J. Urbánka o snížení nájmu v provozovně na Svazar-

mu pro rok 2010                                   Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Výpis z Usnesení XIX. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 17. března 2010

Dům č.p. 572
Po dořešení všech potřebných náležitostí, změně územního plá-

nu obce na plochu vhodnou k trvalému bydlení, stavebním dokon-
čením a kolaudací stavby budou již Zastupitelstvem schváleným 
nájemníkům předány do užívání byty vedle sokolovny v č.p. 572.

Veřejné plochy, zeleň
Průběžně budou prováděny výseky křovin a sečení trávy na 

veřejných plochách. Vždy ve čtvrtek jsou odváženy plasty. S 
využitím zdvižné plošina je permanentně opravováno veřejné 
osvětlení a veřejný rozhlas. V jarním období proběhne úklid v 
obci, sběr nebezpečného  a  velkoobjemového odpadu. S velkým 
ohlasem u občanů se setkává opakovaná humanitární  sbírka 
oděvů a šatstva v místním kině. Bude pokračováno v nátěrech 
oplocení, mostků,  zábradlí kolem potoků a autobusových  zastá-
vek. Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy a silniční vpus-
tě.  Pracovníci obce budou pečovat o upravený vzhled hřbitova a 
jeho okolí. Opakovaně bude prováděn výsek křovin a trav v okolí 
místních komunikací v údolích. V obci jsou umístěny kontejnery 
k recyklaci vybraných komodit, které jsou pravidelně odváženy. 

Ve vestibulu obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na 
vyřazené drobné elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru. Za 
poslední léta se nám podařilo vytvořit z pracovníků obce realizač-
ní tým, který pod odborným vedením vykonal kus záslužné práce 
ve prospěch obce a jejích občanů. Do tohoto pracovního kolektivu 
jsou zařazeni jak kmenoví pracovníci, tak pracovníci vykonáva-
jící veřejně prospěšné práce. K údržbě veřejných ploch přispívají 
svou dobrovolnou prací i pracovníci na veřejné službě.

Výčet dalších žádostí o dotaci 
podaných v letošním roce

  
Oprava WC v ZŠ
Výměna oken v budově OÚ  
Oprava MK 
Družební spolupráce s Považskou Teplou v roce 2010 v rámci  
Fondu Mikroprojektů EU

Obec je připravena k realizaci dalších akcí v případě vyhlášení 
nových výzev v rámci programů EU za předpokladu zlepšení stá-
vající finanční situace.             Bc. Jiřina Sklenská

  starostka obce

Základní nabídka
ČT 1
ČT 2
Nova
Prima
Markíza
ČT 4
ČT 24

Nova Cinema
Prima COOL
TV Barrandov
infokanál Kateřinice
infokanál Hošťálková
STV 2
Óčko
Z 1

NOE
Rozšířená nabídka
Eurosport
RTL
Spektrum
Nova sport
Hallmark
DSF

JIM-JAM
KiKa/Telemedial
RTL 2
AXN
BBC World
Pro7

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Nejnovější nabídka kabelové televize platná od 26. února 2010
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Množství komunálního odpadu se oproti loňskému roku 
snížilo o 20 tun, plasty o 5 kg, barevné sklo o 1 kg, ale naopak se 
zvýšilo množství odevzdaného papíru a to o 3 kg na občana. 

Při recyklaci tří komodit odpadu bylo v roce 2009 dosaženo na 
jednoho obyvatele naší obce těchto výsledků:
■ Směsný plast  16,6 kg
■ Barevné sklo  14,8 kg
■ Papír    7,5 kg

Celkové náklady za odpadové hospodářství v roce 2009

a)   Komunální odpad
- příjem od občanů včetně živnostníků 747.980 Kč
- celkem zaplaceno za odvoz a skládku 819.584 Kč

b)   Nebezpečný a velkoobjemový odpad  
- obec zaplatila za odvoz a recyklaci   78.900 Kč

c)   Tříděný odpad (plasty, sklo, papír)
- náklady na odvoz, skládku, recyklaci 129.288 Kč

- náklady svozu a odvozu plastů    75.600 Kč
- obnova plastových košů    15.000 Kč
- dotace od EKO-KOMu  260.435 Kč
- zůstatek dotace po odpočtu povol. nákladů   50.547 Kč

Z uvedeného vyplývá, že se situace z celkového pohledu odpa-
dového hospodářství v obci zlepšila díky třídění domovního 
odpadu. To se projevilo na menším doplatku obce o 100.000 Kč 
oproti minulému roku a především v menším množství komunál-
ního odpadu za rok 2009 o 20 tun.

Je tedy zřejmé, vážení spoluobčané, že třídit uvedené komodity 
je nanejvýš potřebné a nutné proto, aby se dále snižovalo množství 
domovního odpadu v naší obci a tím se vynaložené finance obce 
za odpad využily pro jiné účely v rámci potřeb občanů.

Vážení spoluobčané, Vaše spolupráce je opravdu nutná a bude 
přínosem pro životní prostředí naší obce.

TŘIĎTE ODPAD!

Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

Rozbor odpadového hospodářství za rok 2009

V posledním loňském Zpravodaji byli občané seznámeni s výší 
poplatků, které budou platit v roce 2010. Jde o oblast, která je na 
veřejnosti předmětem kritiky a různých názorů, i když v porovnání 
s cenovou hladinou v okolních obcích je výše těchto poplatků nižší. 
Zastupitelstvo obce Ratiboř velmi pečlivě zvažovalo, co je možné 
zvýšit a co ponechat na stejné výši. Nejvyšší nákladové položky, kde 
obec doplácí, je vodné a stočné. Dále následuje domovní odpad.

Vodné si jistě každý platí sám. Náklady na poruchy a únik vody 
ze sítě, černé odběry – to nese obec. Stejně tak u položky stočné. 
Zde jsou zahrnuty veškeré náklady provozu kanalizace a čistič-

ky odpadních vod. Domovní odpady jsou odváženy každý týden. 
Občan se na odvozu podílí částkou 400 Kč, což na odvoz popel-
nice činí týdně 7,70 Kč. Částka na odvoz nebezpečného odpadu 
činí 75 tisíc Kč.

Vyzýváme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky 
obci Ratiboř, aby tak učinili k vyhlášenému termínu 
splatnosti do 31. března 2010.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Poplatky splatné k 31. 3. 2010

S platbou daně z nemovitosti 
vyčkejte na složenku

V rámci protikrizových opatření byl novelizován zákon o dani z 
nemovitosti pro rok 2010. Novelou dochází k dvojnásobnému zvý-
šení sazeb daně z pozemků u zastavěných ploch a nádvoří, ostatních 
ploch a stavebních pozemků. Zvýšení se nevztahuje na sazby daně ze 
zemědělských pozemků, orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých 
travních porostů, hospodářských lesů a rybníků. U daně ze staveb se 
zvyšují na dvojnásobek základní sazby daně u všech staveb s výjim-
kou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.

Pokud u Vás nedojde ke změnám ve srovnání s předchozím 
zdaňovacím obdobím, nemusíte podávat nová daňová přiznání. 
Finanční úřad Vám vyměří daň v nové výši a zašle Vám speciální 
daňovou složenku, kterou můžete zaplatit na jakékoliv poště bez 
poplatku. V opačném případě je nutné podat daňové přiznání.

Daň, pokud se jedná o částku do pěti tisíc korun, musí být 
zaplacena nejpozději do 31. května. Doporučujeme všem poplat-
níkům vyčkat na daňové složenky, které budou rozesílány na pře-
lomu dubna a května, na nichž bude vytištěna správná částka k 
uhrazení.          Finanční úřad Vsetín

Pálíte trávu?
Teď už to můžete sdělit hasičům přes web

Zbytečným výjezdům hasičů by měla zabránit speciální webo-
vá aplikace na stránkách www.hzs-zlkraje.cz. Na ni mohou obča-
né předem oznámit plánované pálení trávy nebo klestí.

Nahlášení pálení ve větší míře je pro firmy povinností, pro 
řadové občany pak důrazným doporučením. Firmám jinak hrozí 
pokuta ve výši až půl milionu korun. 

Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona lze v 
otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché 
rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsa-
hujících chemické látky je zakázáno. Ohniště by mělo být rov-
něž vzdáleno alespoň padesát metrů od okraje lesa a v dostatečné 
vzdálenosti od budov a předmětů, které se mohou snadno vznítit. 
Ideální povrch pro rozdělání ohně je hliněný podklad. Rozhodně 
není vhodné jej rozdělávat pod větvemi stromů, na kořenech stro-
mů, v blízkosti suché trávy. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně 
na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. 
Ze zcela nevinného a malého plamínku se totiž záhy může stát 
ničivý požár s fatálními následky.        Zlínský kraj
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Obec hospodaří v obecních lesích dle nového LHP platného 
na roky 2008 - 2017.

TĚŽBA DŘEVA

PÚ - 40 let - těžba výchovná do 40 let porostu - 2,95 ha
    -  38,10 m³
PÚ + 40 let – těžba výchovná nad 40 let porostu - 1,30 ha
  - 29,56 m³
PN - předmýtní nahodilá -  35,12 m³
   
MN - mýtní nahodilá - 1.441,41 m³
MÚ - mýtní úmyslná - 961,71 m³
__________________________________________________
Celkem těžba dřeva - 2.505,90 m³

PĚSTEBNÍ ČINNOST

výchova porostů prořezávkami - 12,73 ha
zalesňování nové  -   2,44 ha
 - zalesňované dřeviny 
 smrk - 7.900 ks
 buk - 5.500 ks
 dub  - 2.000 ks
přirozené zmlazení smrkem - 0,86 ha
vylepšování kultur - 0,66 ha
 - zalesňované dřeviny
 smrk - 3.200 ks
 dub -   200 ks
ochrana kultur proti buření - 14,63 ha
 proti zvěři - 12,20 ha
   proti klikorohu borovému -   1,47 ha
oplocování kultur - nové oplocenky -   0,70 ha
vyvětvování nízké -   1,20 ha
výsek náletových dřevin -   6,50 ha

ostatní pěstební činnost  
 - pálení klestí na vzniklých holinách
 - ochrana lesa proti kůrovci
 - těžba vánočních stromků
 - oprava a údržba lesních cest

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
V OBECNÍCH LESÍCH

  
  Příjem Vydání Zůstatek
Prodej dřevní hmoty 3.228.655,--  
Prodej vánočních stromků 8.146,--
Vlastní spotřeba dřeva  2.025,--
Fakturace výkonů + správní náklady 1.554.360,--
Materiálové náklady  121.148,--

CELKEM 3.238.826,-- 1.675.508,-- 1.563.318,--

Struktura materiálových nákladů
 - sazenice lesních dřevin - 103.060,--
 - repelenty proti okusu zvěře -   18.088,--

CELKEM 121.148,--

Státní dotace na lesní hospodářství v roce 2009

Obnova a zajištění porostu 67.500,--
Výchova lesních porostů 60.200,--

CELKEM 127.700,--

Alois Musil, lesní hospodář

Hospodaření v obecních lesích v roce 2009

platí od 15. 9. 2009
stanovuje nový obsah autolékárniček – viz níže
stanovuje pravidla pro použití původních (starých) autolékárniček 
a autolékárniček (nových) s novým obsahem:

 PŘECHODNÉ OBDOBÍ
 
 

      15.9.2009      1.1.2011
 Vyhláška MDČR 
 283/2009 Sb., která 
 upravuje původní 
 Vyhlášku 341/2002 Sb. 
    

OBSAH NOVÉ AUTOLÉKÁRNIČKY
• 3x obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře 8 cm, savost 800g/m2) 
• 3x obvaz hotový se 2 polštářky (šíře 8 cm, savost 800g/m2) 
• 2x šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 
x 1360 x 960 mm) 
• 1x náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min. lepivost 7 
N/25 mm) 
• 6x náplast s polštářkem (velikost 8cm x 4cm, min. lepivost 2,5 
N/cm) 
• 1x obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 
• 1x maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená 
jako zdravotnický prostředek 
• 1x rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 
• 1 pár rukavic pryžových nebo latexových chirurgickém v obalu 
• 1x nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty 
- délka 15 cm 
• 1x isotermická fólie (rozměry min. 200 x 140 cm) 
• 1x letáček o postupu při zvládání dopravní nehody

NOVÁ VYHLÁŠKA O AUTOLÉKÁRNIČKÁCH

VE VŠECH 
VOZIDLECH 

UŽ JEN NOVÉ
LÉKÁRNIČKY

PLATÍ STARÉ I NOVÉ 
LÉKARNIČKY
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Novou autolékárničku je možné vytvořit pomocí výrobku 
Doplňkový balíček.

V Doplňkovém balíčku jsou všechny komponenty, které nová 
vyhláška předepisuje oproti původnímu obsahu navíc. Doplňkový 
balíček je vhodný pro řidiče, kteří mají starou lékárničku s dlou-
hou dobou expirace (např. až do roku 2013). Pokud si řidič tuto 
lékárničku doplní zdravotnickými komponentami z Doplňkového 
balíčku, vytvoří tak novou autolékárničku vyhovující novému 
zákonu. POZOR! Doplňkové balíčky jsou určeny výhradně k 
doplnění starých autolékárniček!

Výrobky Náhradní náplň určené k nahrazení expirovaných 
komponent autolékárniček.

Tímto si dovolujeme upozornit občany Ratiboře, že: 
NOVÉ AUTOLÉKÁRNIČKY I DOPLŇKOVÉ BALÍČ-
KY JSOU V PRODEJI V LÉKÁRNĚ V RATIBOŘI ZA 
BEZKONKURENČNĚ  NEJNIŽŠÍ CENU 189,- KČ
I pro nové autolékárničky platí, že musí být dodržena expirační 
lhůta. Tedy i autolékárničky vytvořené ze starých autolékárniček 
pomocí Doplňkového balíčku platí do doby exspirace vytištěné 
na původní autolékárničce nebo na Doplňkovém balíčku.
Všem doporučujeme, aby obměnu svých lékárniček nenechávali 
na poslední chvíli.     Mgr. Pavlína Zubíčková

lékárnice

Obecní úřad Ratiboř ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ  NEBEZPEČNÉHO  
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !

PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, 

zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat  odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující 
zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, 
barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemi-
kálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, pneumatiky apod.
Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ
velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, také pneumatiky apod.
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem 
a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:

 datum   místo      hodina
 24.04. 2010  v Hološíně     07.15 – 07.45
    u hřiště     08.00 – 09.30
    u nákupního střediska   09.30 – 11.00
    za obecním úřadem   11.00 – 12.30
    u stavebnin     12.30 – 14.00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu 
s platnými předpisy.
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Každý rok je měsíc březen věnovaný 
knihám a čtení, proto ani naše knihovna 
nezůstala pozadu.

Do knihovny se byly podívat i naše 
nejmladší děti z MŠ a věřím, že se z nich 
do budoucna stanou čtenáři, kteří rádi 

zavítají do knihovny, a já se budu snažit, aby bylo pořád co nabídnout. 
Děti byly šikovné, poznávaly pohádky a pomohly vyzdobit knihovnu 
svými výtvory.

Po nejmladších dětech přišli na řadu školáci. Již pravidelně byli 
prvňáčci pasováni na čtenáře. Obdrželi průkazku do knihovny a celý 
rok ji můžou navštěvovat zdarma. Během návštěvy a při poslouchání o 
historii a vzniku knihoven plnily děti různé pohádkové testíky, starší žáci 
si zkusili i všeobecný test, doplňovačky a křížovky.

Dále jsem pro děti připravila vědomostní soutěž „Kdo je kdo“. Žáci 

měli za úkol během 15 minut uhádnout 39 osobností z kultury, politiky, 
historie. Jak test dopadl, to se dozvíme až na „Noci s Andersenem“, která 
proběhla v pátek 19. 3. 2010. Nejlepší děti byly odměněny dárečkem. 

Při návštěvě knihovny si můžete prohlédnout práci našich dětí. 
Vytvořili jsme krásného pohádkového draka a menší děti lepily obrázky 
na karton.

Nakonec jsem chtěla poprosit, kdyby někdo chtěl vyhodit nebo se 
zbavit např. ještě použitelného pexesa, puzzle, stolních her – člověče, 
nezlob se nebo jiné, jestli by ji nedaroval knihovně. Do budoucna plánu-
ji, že by děti mohly strávit odpoledne v knihovně při různých hrách. K 
dispozici je internet i televize.

Milé děti a návštěvníci knihovny, děkuji Vám za návštěvu a budu těšit 
na další setkání.

Michaela Jakubíková

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil před 160 lety dne 7. března 
1850. Byl prvním prezidentem Československé republiky (1918 
– 1935). 14. prosince 1935 se vzdal svého úřadu – v pětaosmde-
sáti letech. Tehdy v jeho pracovně v Lánech ministerský před-
seda Milan Hodža pravil: „Pane prezidente, chci Vám tlumočit 
dík republiky a národa za všechno, co jste pro národ a republiku 
vykonal. Nejšlechetnější zákon našeho státu zní: Tomáš Garrigue 
Masaryk zasloužil se o stát.“

Také proto si Masaryka připomínáme. Jeho velikost nesouvise-
la však přímo s prezidentským úřadem. On je veliký proto, že jeho 
život byl spjat s pravdou. Však také svůj zahraniční odboj začal 
v Ženevě 6. července 1915 při vzpomínce na 500. výročí upálení 
Mistra Jana Husa. Vděčně vzpomínáme na ty, kdo mu pomáhali 
doma i za hranicemi, zvláště na Eduarda Beneše a Milana Ras-
tislava Štefánika. Velikou posilou mu byla jeho věrná manželka 
Charlotta (narodila se také v roce 1850 v USA).

Co s Masarykem dnes? Přiznejme si, že je pro nás už postavou 
historickou. Nad jeho rakví v roce 1937 tehdejší prezident repub-
liky Eduard Beneš pravil: „Prezidente Osvoboditeli odkazu, který 
jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.“ Jaký je jeho odkaz? 
V čem nám může být posilou a povzbuzením i dnes?

Masaryk nám připomíná, že je třeba být opravdovými, pilnými 
lidmi, kteří přemýšlejí, kteří poctivě pracují, kteří si váží pravdy, 
kteří se pořád učí. Školství má být „naší přední péči národní a 
politickou – to je odkaz Komenského a našich Českých bratří.“

A budeme-li mít brzy volby, slyšme Masaryka: „Nečekám spá-
sy od žádné strany, ale budeme nepřemožitelní, jestliže ve všech 
stranách bude větší počet mužů (a žen) opravdových a myslících, 
kteří budou pracovat za stejným cílem.“ (Česká otázka)

V knize „Naše nynější krize“ praví Masaryk: „Ne mnoho státu, 
tudíž ne mnoho politiky, je heslo politiky moderní, politiky pokro-
kové, světové. I já jsem stát, národ a lid, musí si dnes říci každý, 
kdo politicky myslí, a co tedy žádá od státu, národu a lidu, plniž 
především sám.“

Na konci spisku „Ideály humanitní“ mluví Masaryk o lásce, 
víře a naději. „Láska pravá spočívá v naději. V naději na život 
věčný. Věčnost nenastává teprve po smrti, věčnost jest již teď, v 
každém okamžiku. A proto neodkládat ničeho pro nějakou věč-

nost vzdálenou. Naděje v život věčný je tedy základem naší víry 
životní.“

Masaryk měl rád Valašsko. Roku 1900 založil Českou stranu 
lidovou. Byla to malá strana, měla jen dva poslance. Ale Masaryk 
byl za tuto stranu dvakrát zvolen poslancem do vídeňské říšské 
rady právě na Valašsku (1907 a 1911). Na prázdninách 1905 byl 
i s rodinou na Žabárni v zájezdním hostinci (obec Brňov). V roce 
1911 se účastnil velikého tábora lidu v Jasenicích. To všecko byl 
před 1. světovou válkou. Jako prezident Československé republi-
ky navštěvoval hodně města a vesnice na Moravě. V roce 1929, 
tuším v červnu, projížděl autem z Rožnova přes Meziříčí na Vse-
tín a pak přes Vizovice do Zlína. A zastavil na rozcestí k Jablůnce, 
kde ho přišli uvítat Ratibořané. Pana prezidenta pozdravil dlou-
hou básní dvanáctiletý školák Slávek Sošťák. (Tu báseň mně ještě 
recitoval v roce 2006, žel, odešla s ním do hrobu).

M. Frydrych
ratibořský rodák

Výročí narození Masaryka

Obecní úřad Ratiboř pořádá 
ve spolupráci s Diakonií ČCE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
■ letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
■ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
■ domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
■ peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

od 14. do 24. května 2010
vždy od 13.00 do 17.00 hodin v kinosále

Prosíme, věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby 
se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc potřebným!    
       

Bc. Jiřina Sklenská, starostka obce
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Kulturní, společenské, sportovní a církevní akce v roce 2010
DATUM AKCE

LEDEN
28. 1. Zápis dětí do školy
29. 1. Ples obce Ratiboř
ÚNOR
  6. 2. Dětský karneval
14. 2. Hrátky na sněhu
BŘEZEN
26. 3. Noc s Andersenem
27. 3. Velikonoční koncert
DUBEN
10. 4. Vítání občánků
18. 4. "Jilemnického jarná 25-ka"
KVĚTEN
  7. 5. Vatry
  9. 5. Den matek
14. - 24. 5. Humanitární sbírka kino OÚ, Diakonie ČCE
23. 5. Konfirmace
29. 5. Jarní výšlap, "Gulášový král"
ČERVEN
  5. 6. Cesta pohádkovým lesem
18. 6. Taneční zábava

Turnaj mládežníků v kopané
ČERVENEC

Taneční zábava
SRPEN
  6. 8. Taneční zábava
14. 8. Pohár horských kol hasičský dům OÚ, SK Edie Team
28. 8. Loučení s létem

Ratibořská Jama
ZÁŘÍ
  4. 9. 65. výročí osvobození od fašismu
11. - 12. 9. Výstava drobného zvířectva
11. - 12. 9. Výstava výpěstků
12. 9. Vzpomínková slavnost J. Maniše
18. 9. Podzimní pochod
ŘÍJEN
  2. 10. Vítání občánků
  3. 10. Setkání seniorů
16. 10. Ratibořský hodový jarmark
26. 10. Lampionáda
LISTOPAD
27. 11. Košt pálenek
PROSINEC
  4. 12. Rozsvícení vánočního stromku
18. 12. Vánoční koncert

Změna termínů akcí vyhrazena. Filmová představení v kině průběžně.
Mgr. Bohdana Uhrinová, kulturní komise

OÚ

ČCE, OÚ

SDH, OÚ

ZŠ, MŠ, OÚ

OÚ
OÚ
OÚ
ZŠ, MŠ, OÚ

zahrádkáři
ČCE, OÚ
OÚ

OÚ, klub voj. hist.
chovatelé

SDH

SDH

SDH
TJ Sokol

ČCE, OÚ
OÚ

klub rodičů ZŠ, MŠ

klub turistov Manín

SDH
ZŠ, MŠ, OÚ

evangelický kostel

sokolovna

kino, OÚ

obřadní síň OÚ
Ponorka
střed obce
od MŠ po OÚ

Kobelné
okolí Ratiboře

Hološín

hasičský dům
hasičský dům

OÚ

hasičský dům
hřiště

hasičský dům

hasičský dům

klub rodičů ZŠ, MŠ
skauti

knihovna, ZŠ, OÚ
ČCE, OÚ

OÚ

hasičský dům

POŘADATELMÍSTO KONÁNÍ

evangelický kostel
hasičský dům

obřadní síň OÚ
Považská Teplá

kino
kopec u vysílače

ZŠ

evangelický kostel
knihovna

areál v Červených

hasičský dům

ZŠ Ratiboř
sál ZD

sál ZD
farský kopec
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Letošní již IX. ročník se koná v 
sobotu 29. května 2010. Start Jar-
ního pochodu je u základní školy 
od 9.00 hodin. Trasa A má délku 18 
km, trasa B 8 km. Cíl je u hasičské-
ho domu.

Gulášový festival se opět koná 
v areálu hasičského domu. Kotly 
budou tentokrát zapáleny již v 7.30 
hodin. Tím se uspíší hodnocení 
gulášů a jeho prodej. Předpokládá-
me účast max. 22 soutěžících guláš-
níků. Ve sjednané družební dohodě s 
Považskou Teplou očekáváme opět 
početnou účast slovenských turistů 

na Jarním pochodu a účast dvou soutěžních družstev gulášníků.
Je rovněž připraven bohatý doprovodný program. Při vaření 

guláše bude soutěžícím vyhrá-
vat Malá Polančanka. Hlavní 
odpolední vystoupení bude 
patřit slovenskému lidovému 
souboru POVAŽAN. Vystoupí 
také oblíbené „DUO VERA“ 
a folkový soubor „VRKOČ“. 
Své vystoupení také předvede 
taneční skupina „Štíhlých mužů 
z Kunovic“. Večerní vystoupení 
k poslechu a tanci zůstává ještě 
otevřeno.

Připraven je stánkový prodej občerstvení, nápojů, frgálů, bohaté 
tomboly a jiné. Celodenní akce je součástí družebního programu 
mikroprojektu přeshraniční spolupráce.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Dne 16. ledna 2010 se uskutečnila 120. výroční Valná hromada 
SDH Ratiboř v restauraci Ponorka. Z počtu 47 členů hasičského 
sboru se dostavilo 30, 4 rodinní příslušníci, 2 hosté a 5 hostů z 
SDH Považská Teplá. Schůzi vedl PhDr. Josef Juráň, přítomna 
byla také starostka obce Bc. Jiřina Sklenská.

Hlavní body jednání:
- zpráva o činnosti a hospodaření sboru
- zpráva pokladní a revizní komise
- plán činnosti na rok 2010
- rozpočet na rok 2010
- volba výboru SDH a revizní rady

Kladné hodnocení sboru a jeho činnosti provedl delegát OSH 
bratr Vojtěch Capil a podal informace o akcích Zlínského kraje 
– dotacích, pohárových soutěžích apod.

P. starostka Bc. Sklenská poděkovala sboru za záslužnou práci, 
zejména zásahové jednotce za pohotový zásah při loňském požáru 
a za spolupráci s obcí.

Zdravici pronesl předseda sboru z družební obce Považská Tep-
lá. Další v diskuzi vystoupili:  

- bratr Josef Juráň s příspěvkem o zajímavostech v hasičstvu, 
např. o pomoci při záplavách

- bratr Jan Kovář vysvětlil, proč se nekonala loňská JAMA a 
podal informaci o vyznamenání a čestných uznáních udělených 
při loňských oslavách u příležitosti 120. výročí založení sboru

- bratr Jan Čablík vyzýval mladé hasiče, aby více pomáhali při 
akcích

- Svatopluk Juráň podal kritiku k nezabezpečení požárních 
vozidel – snadno přístupné dětem a další náměty

Výsledky voleb SDH a revizní rady:

Starosta    Jan Kovář

Místostarosta   Svatopluk Juráň
Předseda revizní rady  Robert Skalický
Hospodář    Miroslav Kovář
Velitel zásahové jednotky  Libor Čablík
Zástupce velitele   Rostislav Javořík
Pokladník   Ludmila Děckuláčková
Jednatel    Miroslava Slováčková
Preventista   Stanislav Staněk 
Strojník    Petr Rafaj
Členové revizní rady  Stanislav Mareček ml.,  
    Iveta Juřičková
Členové výboru   Martin Horníček, Jana
    Nevolová, Ladislav Lu- 
    káš, Zdeněk Mrlina st.

Po ukončení schůze proběhla soutěž o nejlepší slivovici:

Trnková   
 1. místo   Rostislav Javořík
 2. místo   Ladislav Lukáš
 3. místo   Petr Rafaj

Jablková   
 1. místo   Ladislav Lukáš,
 2. místo   Jan Kovář
 3. místo   Libor Čablík

Hrušková 
 1. místo   Jan Kovář    
 2. místo   Jan Kovář

V roce 2010 zahajuje SDH Ratiboř společenskou sezónu první 
akcí VATRY, které se konají dne 7. května 2010

Miroslava Slováčková

Pozvání na „Gulášový festival a Jarní výšlap“

Valná hromada hasičů
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1. Kdy bylo zřízeno okresní hejtmanství Vsetín?
 V roce 1909.

2. Byli ratibořští kazatelé Jan Lány st. (1785 – 1824) a Jan Lány ml. 
(1821 – 1878) ve vzájemném příbuzenském vztahu otec a syn?
Ne, Jan Lány ml. byl synovcem Jana Lányho st.

3. Jmenujte alespoň 3 druhy ptáků, kteří hnízdí v okolí obce 
Ratiboř.
Kachna divoká, káně lesní, poštolka obecná, rorýs obecný, puštík 
obecný, rehek domácí, kos černý, sýkora koňadra, sýkora mod-
řinka, straka obecná, stehlík obecný, čížek lesní, zvonek zele-
ný, dlask tlustozobý, vrabec polní, vrabec domácí, hýl obecný, 
volavka popelavá, čáp bílý, čáp černý, jestřáb lesní, ostříž lesní, 
jeřábek lesní, křepelka polní, koroptev polní, chřástal polní, holub 
doupňák, ledňáček říční, strakapoud bělohřbetý, skorec vodní, 
kos horský, pěnice vlašská, lejsek malý, ťuhýk obecný, krkavec 
velký, datel černý, luna šedá, bramborníček hnědý, linduška luč-
ní, cvrčilka říční, rehek zahradní, kukačka obecná aj.

4. Kdy byla postavena modlitebna?
Roku 1782.

5. Kdy se sloučilo ratibořské JZD Mír s JZD Hošťálková v 
jeden celek?
V roce 1986.

6. Kdy byl otevřen nový obchodní dům v Ratiboři a kdo byl 
jeho vedoucím?
V únoru roku 1975, vedoucím byl pan Důbrava.

7. Kde byl panský dvůr pod čp. 91? Jak skončil?
Nacházel se na Nivce kolem hájenky, v roce 1935 vyhořel a byl 
zbořen. V roce 1936 se z materiálu postavila hájenka.

8. Kdo měl v Ratiboři první autobus?
Karel Sušeň, čp. 3, pořídil si ho v roce 1939.

9. Kdy byl odhalen pomník padlým u základní školy?
9. srpna 1931.

10. Kdo měl první motocykl v Ratiboři?
V roce 1927 Miloslav Dvořák – učitel, čp. 250.
V roce 1931 Josef Macháček – obchodník, čp. 227.

11. Kdy vznikl soubor „Hlahol“? (tolerance + - 10 let). Jme-
nujte 4 jeho členy.
Vznikl v roce 1970. Členové: Ladislav Kulhánek, Stanislav Kulhánek, 
Vladimír Kovář, Lubomír Hnátek, Vlastimil Pala, Zdeněk Zbranek, 
Jan Sušeň, Jiří Kulhánek, Eduard Žabčík, Stanislav Staněk a další.

12. Jmenuj 5 nejznámějších osobností Červeného kříže v 
Ratiboři.
Tomáš Hurta, Jan Zápalka, Štěpán Baletka, Josef Horák, Jan 
Sušeň, Karel Sušeň, Marie Hurtová, Olga Štefková, Jarka Hahno-
vá, Anna Gabryšová, Jaroslav Sošťák, Anežka Horecká, Milosla-
va Žabčíková, Svatava Juchelková, Ludmila Slováčková.  

13. Jaká byla jedna z první akcí Svazu žen? Jmenujte 3 jeho 

členky.
Akce: zřízení elektrické pračky.
Členky: Anna Baletková, Božena Gabryšová, Anna Petrová, Fran-
tiška Škrlová, Františka Baletková, Božena Frydrychová, Anna 
Marečková, Marie Mrlinová, Jarmila Dančáková, Irma Malučká, 
Jarka Hahnová a další.

14. Jmenujte nejméně 2 představitele skautu v Ratiboři z 
minulých let.
Vladimír Dvořák, Zdeněk Žabčík, Josef Macháček, Josef Hlin-
ský, Miroslav Stodůlka.

15. Kdy byla v Ratiboři založena knihovna? Kolik svazků 
knih má nyní? Kdo ji nejdéle vedl?
Založena byla v roce 1921, knihovní fond má nyní kolem 6.000 ks 
knih, nejdéle ji vedla paní učitelka Františka Malučká.

16. Kolik je v Ratiboři světel pouličního osvětlení? (tolerance 
+ - 10%)
170 světelných bodů.

17. Vyjmenujte místa, kde byly budovány v Ratiboři kluziště.
1. fotbalové hřiště, 2. za starým obecním úřadem, 3. na Chmelní-
kách, 4. u Vojvodíků, 5. naproti ZD (nyní Vaculík).

18. Kolik žije v Ratiboři občanů se jménem Kovář – Kovářová?
Celkem 40.

19. Průměrný věk lidí v Ratiboři?
 39,5 roku.

20. Kolik je v Ratiboři chovných kozlů?
Žádný.                PhDr. Josef Juráň

místostarosta obce

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři?

Letošní rok s rovným číslem 2010 nám začal v dobré náladě, už 
proto, že do té doby bylo hezké počasí. Žádná velká zima, téměř 
bez sněhu, dobře se chodilo, což je hlavně pro nás seniory důležité. 
Mimoto ještě jedna naše členka u příležitosti svých narozenin nás hned 
při prvním setkání překvapila dobrým nápadem a dárkem v podobě 
pozvání mladého hudebníka, Pavla G., který nám zahrál na harmoniku 
známé písně, které jsme si s jeho doprovodem s chutí zazpívali. Za to 
patří dík jak oslavenkyni, tak interpretovi. Jenže tu zimu jsme z počát-
ku zřejmě přechválili, protože potom udeřila v celé své síle, se sněhem, 
mrazy a náledím, takže pro seniory nastal problém s pohybováním se 
na cestách buď do obchodu nebo za jinými účely. Ještě, že náš OÚ dbá 
na to, že stále byly udržovány i chodníky tím, že je zaměstnanci OÚ 
pravidelně odklízeli, takže dík za tuto péči, moc si toho vážíme.

Ale zima už je za námi a před námi vyhlídka na krásné jaro. Už se 
těšíme, až se všechno zazelená a rozkvete a my se budeme radovat z 
krásy přírody jak na zahrádkách, tak i v okolí. Škoda, že nám tu radost 
zkalila nedávná smrt naší dlouholeté členky Olgy Děckuláčkové. Vel-
mi se nás to dotklo, moc nám chybí a připojuji za všechny vzpomínku 
na ni.

A nakonec přeji našim spoluobčanům všech věkových skupin, aby 
si to nastávající jaro hezky ve zdraví užili!

Z klubu seniorů I. a II. skupina
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Loučení bývá těžké, a to, které je navždy, je nejtěžší. Zvláště s 
člověkem, kterého jsme nejen znali, ale s kterým jsme se i stýkali 
a měli ho rádi. A taková byla pro nás Olga. Od začátku založení 
klubu seniorů až do propuknutí její nemoci mezi nás pravidelně 
chodila a svou veselou povahou uměla vždy navodit dobrou nála-
du. A když se rozezpívala, nad její hlas nebylo! Rozdávala pohodu 
- nejen nám. V knize „Květy myšlenek“ je psáno: Do hrobu si 
nevezmeš nic jiného, než to, cos tu rozdal! A jistě je každému 
jasné, že se nejedná o věci materiální. A ona svým povoláním 
porodní asistentky, lidově řečeno BABKY, rozdávala péči s lás-
kou novorozencům i rodičkám vrchovatě! Brala tuto činnost ne 
jako povolání, ale jako poslání. V době, kdy ona sloužila, tak se 
po porodu chodilo ještě týden do domu koupat a radit mamin-
kám. A ona ochotně objížděla dědiny i paseky na kole i pěšky. To 
se od padesátých let už chodilo rodit do nemocnice, předtím se 

rodilo normálně doma. Jistě se ještě najdou lidé, kteří si pamatují 
i předchozí „babku“ starou paní Karolovou, která měla na staros-
ti rodičky z Ratiboře a Kateřinic. A ta nejednou, když viděla, že 
je v chalupě u rodičky hodně dětí a málo jídla, donesla ke kou-
pání mnohdy i pecen chleba. Říkala, že u Karolů v pekárně se 
ten chybějící pecen ani nepozná a chudákom to pomože. Takové 
byly valašské „babky“ odedávna a Olga byla jejich zodpovědnou 
pokračovatelkou, však se o ní také říkalo, že: „Taková babka hned 
tak někde není!!!“ K tomu my se taky přidáváme s poděková-
ním:

Děkujeme Ti za cestu a dobu, kterou jsi šla s námi!
Děkujeme Ti za ruku, která všem ochotně pomáhala!
Děkujeme Ti za to, ŽE JSI BYLA!!!

Františka Halmazňová

Vzpomínka na Olgu Děckuláčkovou

BB a oslava MDŽ
.... Příjemné odpolední posezení s chutným obědem v kateři-

nické hospůdce „Na hřišti“, kde nechyběly domácí sladkosti ani 
tradiční dárečky pro ženy, zpívání za doprovodu harmoniky Rudy 
Hradila, pohoda, veselí a také zábavný turnaj v kuželkách o láka-
vé ceny..... tak probíhala již 2. společná oslava Mezinárodního 
dne žen v našem  BÁJEČNÉM BABINCI.
   Anna Kulhánková
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RYS OSTROVID
Ve jménu rysa se jako u jednoho z mála našich zvířat objevuje 

charakteristika některé jeho vlastnosti. Tou je v tomto případě 
výborný zrak. Přičteme-li k tomu ještě dokonalý sluch, dostává-
me základní podmínky dobrého lovce, kterým rys bezesporu je. 
Na lov se vydává především večer za soumraku a v noci, kdy je 
mu dopřáno naplno využít výborných smyslů. Při lovu využívá 
různých metod, triků a úskoků, kterými byl vybaven přírodou i 
výchovou. Lovu se učí především od matky formou hry, podobně 
jako naše domácí kočky. Nejdříve je to hra se živým hrabošem, 
pak různé plíživé pohyby a prudké výpady. Kromě nich musí rys 
ovládat tiché vyčkávání a přikrčení v případě blízkosti kořisti. Na 
tu pak vyráží několika prudkými skoky a pokusí se ji chytit. 

Rys je, dá se říci, univerzální lovec. Uloví celou škálu živo-
čichů od hraboše, přes králíka, zajíce, pernatou zvěř, toulavé 
psy a kočky, lišky, menší divočáky až po zvěř srnčí, muflony a 
kamzíky. Obzvláště srnčí a mufloní zvěř vyhledává s oblibou. 
V případě, že se v některé oblasti objeví rys po dlouhé době, 
nepozná zvěř, jaké nebezpečí jí od něj hrozí, a ten může zpočátku 
napáchat značné škody. Po čase si však okolí na rysa přivykne a 
ten začíná plnit svoji sanitární úlohu – napadá především slabší, 
nemocné a postižené kusy, čímž vytváří přirozenou selekci v 
daných populacích zvěře.

V našich podmínkách byl původně rys vyhuben do konce 19. 
století, nicméně po druhé světové válce se několik jedinců znovu 
objevilo v lesích severovýchodní Moravy. Dá se říci, že konec 
dvacátého století byl ve znamení návratu této největší evropské 
kočkovité šelmy do naší přírody. Celá řada rysů byla v tomto 
období vypuštěna na různých místech České republiky, přede-
vším však v pohraničních horách, odkud se postupně rozšířili i 
do některých přilehlých míst v zemědělsky využívané krajině. 
Jejich návrat byl na mnoha místech přijat s rozporuplnými pocity 
a budoucnost nalezení odpovídajícího vztahu mezi člověkem a 
rysem je určitě prozatím otevřená.

Alois Musil
lesní hospodář

„Velký kocour slídí lesem,   
slídí roštím, slídí vřesem.   
Když se plíží ke kořisti,
životem si nejsou jisti,
srnci, lišky, zajíci,
mufloni i králíci.
Ba ani jeleni statní,
ostrovid je lovec zdatný.“
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Ze soutěže „O gulášového krále“ v Ratiboři z let 2006 a 2007
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Velikonoční masová roláda

rozpis: 60 dkg bůčku (plát na roládu), ¼ kg mletého masa, 10 
dkg klobásy, 10 dkg čerstvé papriky, 2 natvrdo uvařená vejce, ½ 
hrníčku majoránky, sůl, pepř, kmín, česnek

postup: Plát bůčku naklepeme, okořeníme a potřeme česnekem. 
Naneseme mleté maso, nakrájená vejce, papriku, klobásy pokrá-
jené na plátky a nasekanou čerstvou majoránku. Roládu pevně 
zavineme a zavážeme. Osolíme a za občasného podlévání pečeme 
v troubě doměkka.

Velikonoční nádivka

rozpis: 500 g uzeného masa, 6 housek, 6 žloutků, sůl, pepř, 6 
bílků, nadrobno nasekaná pažitka

postup: Vařené uzené maso nakrájíme nadrobno. Housky nakrá-
jíme na kostičky, vsypeme do mísy a zvlhčíme vývarem z masa, 
v němž jsme promíchali žloutky. Vše necháme pěkně prosáknout. 
Vmícháme maso, nadrobno nasekanou pažitku nebo omyté mla-
dé kopřivy a lehce vmícháme sníh z bílků. Nádivku vyrovnáme 
na vymazaný plech a pečeme asi 45 minut. Upečenou nádivku 
rozkrájíme na čtverce a podáváme s vařenými bramborami a 
salátem.

Uzené koleno v chlebovém těstě

rozpis: 1 větší uzené koleno, 20 dkg hladké mouky, 10 dkg vaře-
ných prolisovaných brambor, 2 žloutky, 20 g droždí, sůl, tuk na 
plech, mléko

postup: Koleno uvaříme doměkka. Z mouky, brambor, jednoho 
žloutku a kvásku z mléka a droždí vymícháme tuhé těsto, z něhož 
vytvarujeme bochánek. Těsto necháme vykynout. Vychladlé 
koleno vykostíme, maso položíme na plát těsta, které kolem 
něj zabalíme do tvaru bochánku a vložíme na vymaštěný plech. 
Bochánek potřeme žloutkem a upečeme. Studenou pečeni nakrá-
jíme na plátky.

Marinované jehněčí špízy

rozpis: ½ kg jehněčího masa, 2 zelené papriky, 2 citrony, 2 cibule, 
pepř, sůl; marináda: 1/5 dcl olivového oleje, 3 lžíce octa, 1 lžička 
oregána, 1 stroužek česneku, pepř, sůl

postup: Maso nakrájíme na stejně velké kousky, osolíme a ope-
příme. Cibule a citrony oloupeme, nakrájíme na osminky, papriky 
na čtverečky a střídavě napichujeme na grilovaní jehly. Za stálého 
potírání marinádou grilujeme doměkka. Marinádu připravíme 
tak, že do oleje prolisujeme česnek a vmícháme ostatní suroviny. 
Je také možné maso den předem do marinády naložit.

Velikonoční věnec

těsto: 500 g polohrubé mouky, 50 g cukru, 150 g  másla, 30 g 
droždí, 250 ml mléka, trochu soli a citrónové kůry, 2 žloutky

náplň: 50 g másla, 50 g cukru, 50 g rozinek, 50 g vlaš. ořechů, 
½ lžíce mleté skořice

postup: Zpracujeme těsto a necháme vykynout. Z těsta uděláme tři 
válečky dlouhé jako plech. Potom vytvoříme po celé délce do váleč-
ku rýhu a vložíme do ní náplň. Válečky zabalíme a upleteme copá-
nek. Spojíme do věnce. Pomažeme vejcem a pozvolna upečeme.

Jidáše

rozpis: 500 g polohrubé mouky, 100 g másla, 70 g cukru, sůl, 2 
žloutky, 30 g droždí, ¼ l mléka, 1 vejce na potření, med a máslo 
podle potřeby

postup: Máslo utřeme s cukrem a žloutky do pěny, osolíme 
špetkou soli, přisypeme mouku, vlijeme vykynutý kvásek a mlé-
ko a zaděláme tužší těsto. Vykynuté těsto krájíme na kousky a 
vyválíme z něj dlouhé proužky, které stáčíme do spirály. Potřeme 
vejcem, necháme ještě chvíli kynout na plechu a pečeme v dobře 
vyhřáté troubě. Hotové pečivo mažeme medem a máslem.

  DOBROU CHUŤ!!!

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ
Můžeme mít všechno, co chceme – pokud chceme jen to, co 
můžeme mít.      (Moritz von Schwindt)

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví svůj 
názor.              (Ch. Morgenstern)

Očekávané štěstí je motorem lidského života.          (Makarenko)

Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící.                   (Šalda)

Největším štěstím je moci žít pro toho, pro koho jsme ochotni 
zemřít.

Každý člověk něco miluje, něco nenávidí a za něco bojuje.
                        (I. Olbracht)

Inteligence nás odlišuje od zvířat – avšak cit z nás dělá člověka.

Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena dokáže 
vytvořit domov.

Lepší je být smutný z lásky než veselý bez ní.                (Goethe)

Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.                        (Swift)

Nejztracenější ze všech dnů je den, kdy jsme se nezasmáli.
                                                                  (N. Chamfort)

     Jana Nevolová
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JUBILANTI - SENIOŘI
V 1. čtvrtletí roku 2010 jsme poblahopřáli 29 jubilantům – senio-

rům, kteří dovršili 70, 75, 80 a více let.
Jeden manželský pár, manželé Fojtíkovi, oslavil 60 let společného 

života „Diamantovou svatbu“.
Všem oslavencům jsme popřáli hodně zdraví, štěstí, lásky a spous-

tu prosluněných dnů.

Vítání občánků
V sobotu 10. dubna 2010 v odpoledních hodinách se v obřadní síni 

obecního úřadu uskuteční milá slavnost – do našeho svazku obce při-
vítáme naše nejmladší občánky Ratiboře. Rodičům dětí narozených 
od září 2009 do února 2010 pošleme písemné pozvání. 

Těšíme se na společně prožité příjemné odpoledne.
Miroslava Slováčková, sociální komise

Komise životního prostředí v Ratiboři vyzývá všechny občany, 
kteří chovají psy, že jedna z povinností spočívá v odstraňování 
psích výkalů z veřejného prostranství. Velmi často se stává, že 
občané venčí své psy na bočních komunikacích, kde jim umožňují 
volný pohyb, ale už se nestarají o to, kde vykonávají svou potře-
bu. V obchodech jsou k mání mikrotenové sáčky, kterými by měl 
být vybaven každý chovatel a při svých procházkách své miláč-
ky pozorovat a okamžitě případné exkrementy odstraňovat. Není 

trapnější situace, než kličkovat při odcházející zimě mezi těmito 
výkaly, natož do nich šlápnout. Nezapomeňte, že se zde pohybují 
také malé děti, maminky s kočárky a ostatní občané. 

Odstraňujte proto bezpodmínečně po svých psech 
jejich výkaly!!!

 Alois Musil
 za komisi životního prostředí

Výzva občanům, chovatelům psů

Výměna řidičských průkazů
Odbor správních agend vsetínského městského úřadu opětovně upozorňuje majitele řidičských průkazů vydaných v době od 1. 
ledna 1994 do 31. prosince 2000, že je potřeba si tyto do konce roku povinně VYMĚNIT!

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

Prezident České republiky vyhlásil dne 5. února 2010 svým rozhodnutím pod č. 37/2010 Sb. 
volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky na dny

28. a 29. května 2010
V naší obci bude volební místnost v Sokolovně. 

Voliči budou moci odevzdat hlasovací lístky v uvedených dnech takto:

PÁTEK 28. května     14:00 – 22:00 hodin
SOBOTA 29. května    8:00 – 14:00 hodin

                    Obecní úřad
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Základní  škola
Pololetní vysvědčení, které si děti přinesly koncem ledna domů, 
bylo zhodnocením úspěšnosti jejich práce za 1. pololetí a s chutí 
jsme se pustili do práce další. Připomeňme si některé další aktivi-
ty, které ve škole i mimo ni uskutečňujeme.

Zápis do 1. třídy
Pro všechny budoucí prvňáčky je zápis do 
1. třídy den s velkým „D“. V naší škole byl 
tímto dnem čtvrtek 28.1.2010. Zápis proběhl 
v klidné atmosféře v 1. třídě zdejší základ-

ní školy. Při všech aktivitách dávaly paní učitelky pozor také na 
správnou výslovnost dětí, na schopnost navázat kontakt s dospě-
lými a na soustředění se na plnění daných úkolů. Odměnou za 
předvedené výkony byly dárky, které pro ně připravily děti ze 
školní družiny. Letos přišlo k zápisu 14 dětí, pro 3 požádali rodiče 
odklad školní docházky. Do 1. třídy tedy nastoupí 11 prvňáčků. 
Budeme se na ně v září moc těšit. 

Ovoce do škol
Naše škola se zapojila do projektu EU a České 
republiky „Ovoce do škol“, jehož cílem je pod-
pora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce. 
Žáci 1. – 5. tříd mají nárok na dotované ovoce a 
zeleninu zcela zdarma, a to 1 – 2x týdně. Doda-
vatelem pro naši školu je společnost Laktea, 

která nám také zajišťuje dodávky dotovaného školního mléka. 
Děti budou dostávat pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny i 
100% ovocných a zeleninových šťáv, vše bez konzervantů, přida-
ného cukru, soli, tuků a sladidel. Zatím jsme obdrželi 2 dodávky 
– jablka a pomeranče zpestřily dětem svačinu.

Seznamování po anglicku
 Naši nejstarší, žáci 5. ročníku, se začali 

netradičním způsobem seznamovat se svými 
budoucími spolužáky z Kateřinic. V hodi-
nách anglického jazyka každý z nich napsal 
krátký dopis o sobě, své rodině a o tom, co 

má rád. Tento dopis pak všichni odeslali do ZŠ Kateřince a brzy 
se dočkali odpovědí. Zahájili tak projekt, který bude pokračovat 
společnými kulturními  a sportovními akcemi (divadelní předsta-
vení, filmová představení a fotbalový turnaj), při kterých mohou 
začít budovat nová přátelství ještě před tím, než se poprvé usadí 
ve společných lavicích v ZŠ Hošťálková. 
    

Návštěva Obecní knihovny 
v Ratiboři

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli 
moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho    dosáh-
nout? Čtěme dětem! 

Právě březen – měsíc knihy byl ideální k podpoře této myšlenky. 
Žáci naší školy navštívili Obecní knihovnu v Ratiboři, kde byli 
seznámeni s její historií  a dozvěděli  se, jak se dělá a co všechno 
má mít dobrá kniha. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře, obdrželi 
průkazky, čímž jim byla otevřena cesta do kouzelného světa knih. 
Starší děti pracovaly ve skupinách a zapojily se také do vědo-
mostní soutěže KDO JE KDO, která byla vyhodnocena a nejlepší 
řešitelé byli odměněni dárky z rukou paní starostky Jiřiny Sklen-
ské na Noci s Andersenem.  Velký dík patří paní Jakubíkové, která 
vždy pro děti připraví pestrý a hodnotný program, kterým přiláká 
k pravidelné návštěvě knihovny další  čtenáře.

„Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“

Noc s Andersenem
Kolik je na světě pohádek? Tolik, že nevejdou se 
do řádek. A přece – jako sametová sluncem září-
cí kuřátka, každý den vylíhne se nová pohádka. 
Máme-li dosud tajná přání, žijí i víly z mořských 
pěn. Proto k nám jako na pozvání přichází i pan 
Andersen.

(napsal k obrázku Jiřího Fixla básník Josef Brukner pro NsA 
2010)
Školní budova, žijící ve dne svým všedním čilým ruchem, ožila 
tentokrát i po setmění. Jeden páteční večer se tak stal časoprosto-
rem pro setkání všech dětí, které si nechtěly nechat ujít příležitost 
poznat školu v situaci zcela odlišné od běžné zkušenosti. Konala 
se již čtvrtá Noc s Andersenem, letos s názvem Pohádky tisíce a 
jedné noci. Program byl věnován spisovateli Františku Hrubínovi, 
připomněli jsme si jeho 100. výročí narození. V průběhu večera si 
děti poslechly úryvky z knih Františka Hrubína, soutěžily, kresli-
ly, letos i velikonočně tvořily. Vyvrcholením byla večerní výprava 
za Andersenem a ti starší a odvážnější hledali navíc tajnou zprávu 
v tmavé knihovně. 

„Každým rokem svátek mají knížky -  slaví svoji noc.
Každý rok pohádky čteme, těšíme se moc a moc…“

Zdravé zuby
Tento výukový program péče o chrup je 
primárně určen pro prevenci zubního kazu 
dětí na 1. stupni ZŠ. Jeho cílem je zlepšit 
zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvo-
řit předpoklady k zajištění zdravých zubů 

i u dospělé populace v budoucích letech. Zdravé zuby – to není 
jen každodenní čištění, ale také racionální výživa, pravidelné pre-
ventivní prohlídky a správná technika čištění. S tím vším sezná-
mila žáky všech ročníků dentální hygienistka Lenka Budayová 
Dis., která v rámci tohoto programu navštívila naši školu. Děti 
se dozvěděly základní údaje nejen o stavbě zubu, ale také velké 
množství informací o péči o chrup (správné čištění zubů, důležitost 
fluoru, volba správného kartáčku a pasty na zuby …). S velkým 
nadšením si žáci vyzkoušeli indikaci zubního plaku speciálním 
barvivem. Protože si všichni přinesli své kartáčky, mohli provádět 
správné čištění zubů pod profesionálním dohledem.

„Úsměv sluší každému, zvláště pokud je to úsměv doplněný 
celou řadou zdravých zubů.“

Kolektiv ZŠ Ratiboř
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Mateřská škola
- Lednová sněhová nadílka přichystala našim předškolákům 

veselé radovánky na školní zahradě. „Hurá, sníh! Konečně 
sněžííííí!“- tyto radostné výkřiky doprovázely koulování, stavění 
sněhuláků, klouzání a sportovní hry dětí na školní zahradě.

- Ladovská zima nám vhodně navodila únorové téma škol-
ního vzdělávacího programu „Povídám, povídám pohádku“ se 
sérií maňáskových představení „O malém mrazíku, O pejskovi a 
kočičce, Krtek a skřítek“ v režii profesionálních souborů. Rovněž 
paní učitelky zahrály dětem pohádky „O Budulínkovi, O pyšné 
noční košilce, Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Pohádkový blok 
završily děti   povídáním o jejich nejoblíbenější knize s výstavkou 
knih v mateřské škole  a následnou návštěvou místní knihovny. 
Seznámily se s prací knihovnice s využitím počítačové techniky. 
Paní Michaela Jakubíková a paní Pavla Hollá připravily pro malé 
návštěvníky hádanky s četbou úryvků z pohádek  a odměnou na 
závěr.

- Rodiče mateřské a základní školy zorganizovali ve spolupráci 
s OÚ Ratiboř a ZD Ratiboř dětský karneval v prostorách ZD Rati-
boř. Bohatá tombola, výborné občerstvení a perfektní organizace 

již neodlučitelně patří k této úspěšné a dětmi netrpělivě očekáva-
né akci. O zábavu, tanec, soutěže se letos úspěšně postaral Rum-
cajs (pan Petr Zubíček). Hudební doprovod zajistil pan Jaroslav 
Urbánek. 

- Rej masek pokračoval  v následujícím týdnu v mateřské škole. 
Tanec, soutěže, hry, slavnostní pohoštění, ovocné dobroty, zákus-
ky, obložené chlebíčky si děti užívaly pod dohledem pěti  fotba-
listek (paní učitelek), které měly co dělat s hladkým průběhem 
celodenní akce. 

- Koncem měsíce března jsme uskutečnili pro rodiče a děti 
odpolední velikonoční  zdobení. 

Vyrobené velikonoční zápichy byly úžasné, určitě by je ocenili 
i profesionální výtvarníci.

Ředitelství mateřské školy děkuje tímto panu Karlu Říhovi 
za finanční dar 5 000,- Kč, který věnoval na zakoupení hraček a 
pomůcek. Dále děkujeme všem sponzorům, rodičům a  zaměst-
nancům, kteří přispěli finančně, věcně, osobně při organizaci výše 
uvedených akcí nebo při opravách v areálu mateřské školy.

Zdeňka Březovjáková
ředitelka školy

Berušky

Koťátka

Medvídci

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2010/2011 (s nástu-
pem  od  1. 9. 2010) se uskuteční v úterý 4. května 2010 od 9:00 
do 14:00 h. v ředitelně mateřské školy. Přineste si s sebou rodný 
list dítěte. Tiskopis potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte 
obdržíte při zápisu v mateřské škole.
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Zahrádkáři v Ratiboři
Zahrádkaření nezaniká, jen se mění. Je to velmi oblíbený koní-

ček. Krátí se jím volný čas mnoha z nás. Práce na zahrádce při-
náší potěšení a zdravý životní styl. Každý z nás pocítí tu radost 
a krásu, když se podívá na svou opečovanou zahrádku nebo i na 
zahrádku souseda, kde to hýří všemi možnými barvami, díky nej-
různějším nádherným květinám. Zahrádka nám přináší nejen ono 
barevné krásno, ale i zdravé potraviny, především ovoce a zeleni-
nu. Seniorům pomůže vyplnit jejich volný čas a zároveň poskytne 
tolik potřebný pohyb.

Smyslem zahrádkaření už není samozásobení rodiny. Člověk 
se dnes už nejde na zahrádku sedřít, ale odpočinout si. Mizí velké 
zeleninové záhony, mění se ovocné sady. Dnes již nikdo nesází 
brambory na celý rok, ale jen pár řádků, aby měl nové a nemusel 
hned kupovat. Možná někde v rohu je záhonek s mrkví a hráš-
kem pro vnoučata. Přibývá travnatých ploch s pěkným posezením 
a místem pro odpočinek. Ale i tak je na zahradě spousta práce. 
A když nás to baví, tak nám dřina nevadí a na práci se těšíme.

V naší organizaci zahrádkářů chybí mladí lidé. Většina z nás 
je už jen pár starších nadšenců. Ale to se může změnit. Vyzývá-
me všechny, které tento koníček baví, aby přišli mezi nás. Na 
schůzkách se mohou podělit o své zkušenosti, radosti z pěstitel-
ských výsledků i o své nezdary. Mohou si poslechnout rady star-
ších a zkušenějších. Poradit se, jak na škůdce v zahrádce. Naše 

představa o činnosti organizace je pořádat častá setkání, uspořá-
dat výstavu svých výpěstků, uspořádat burzu, kde si nabídneme 
a vyměníme přebytky výpěstků, skalničky, trvalky a vše, co už 
nepotřebujeme, ale druhému to udělá radost. Mnoho z nás pěstuje 
zajímavé rostliny, keře, ovocné stromy a rádi bychom se s nimi 
pochlubili. Prosím, ať je v době rozkvětu či zralosti nafotí, uscho-
vá a fotky pak poskytne na výstavku a pro potěšení druhým. 

V této organizaci se nabízí mnoho činností, jak se podílet na 
zkrášlování svého okolí a obce, ve které žijeme.

Anna Gerlíková

Pohled na upravený břeh potoka u hřbitova pod Zahradníkama.

          

Ratibořský pingpongový turnaj 
– 1. ročník na Nový rok

Dne 1. ledna 2010 se uskutečnil 1. ročník Ratibořského pingpon-
gového turnaje v místní sokolovně. Zúčastnilo se ho 14 kvalitních 
hráčů (registrovaných i amatérů) a měl velmi dobrou úroveň. Hrálo 
se fyzicky náročným systémem – 13 zápasů na 2 vítězné sety. Spon-
zory a pořadateli byli a ceny pro všechny účastníky připravili Gustav 
Zubík a Jiří Vaculík – SVOD (Cyklosport, hračky) z Ratiboře.
Výsledky:
1. místo Jiří Vaculík 11 bodů
2. – 4. místo Zdeněk Halmazňa, Jan Mynařík, 
 Standa Zátopek (Praha) 10 bodů
5. místo Jiří Halmazňa 9 bodů
6. místo Gustav Zubík  9 bodů
7. místo Pavel Šebesta (Kateřinice) 8 bodů
8. místo Petr Zubík 6 bodů
9. místo p. Uhrin 6 bodů
10. místo Petr Barvík 4 body
11. místo Filip Zátopek 3 body
12. místo Martin Mynařík 3 body
13. místo Pavel Macháček 2 body
14. místo František Zátopek

Ratibořský šachový turnaj - 1. ročník 
v sobotu 2. ledna 2010 (putovní pohár)

Dne 2. ledna 2010 se uskutečnil 1. ročník Ratibořského šacho-
vého turnaje v Motelu Zátopek. Zúčastnilo se 17 hráčů, většinou 
registrovaných a mladých. Úroveň i účast byla velmi dobrá. Hrál 
se rapid šach na 15 minut, pro každého švýcarským způsobem na 
7 kol. Sponzory a pořadateli byli a ceny pro všechny účastníky 
připravili Jiří Vaculík – SVOD (Cyklosport, hračky) a Filip Záto-
pek (Motel Zátopek). Rozhodčím byl Aleš Krmela z Hošťálkové. 
Výsledky:
  1. místo Ondřej Karlík (Kateřinice – 15 let) 6,5 bodu
  2. místo František Veselský 5,5 bodu
  3. místo Jiří Vaculík 4,5 bodu
  4. místo Pavel Plšek 4,5 bodu
  5. místo Lubomír Vaculík 4,5 bodu
  6. místo Zdeněk Vaculík 4,5 bodu
  7. místo Karel Kachtík 4,0 bodu
  8. místo Jakub Krajča 4,0 bodu
  9. místo Jiří Halmazňa 4,0 bodu
10. místo Jaroslav Surý 3,5 bodu
11. místo Josef Bednařík 3,5 bodu
12. místo Karel Vraj 3,0 bodu

Výsledky novoročních turnajů
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13. místo Adam Březina 3,0 bodu
14. místo Jakub Gálik 2,5 bodu
15. místo Filip Maňák 2,5 bodu
16. místo Jakub Zubíček 1,5 bodu
17. místo Jan Sluštík 1,5 bodu
- viz. tabulka

Poř. St. č. Jméno FED Body

  1   6 Ondřej Karlík CZE 6,5
  2 16 František Veselský CZE 5,5
  3 12 Jiří Vaculík CZE 4,5
  4   9 Pavel Plšek CZE 4,5
  5 14 Lubomír Vaculík CZE 4,5

  6 15 Zdeněk Vaculík CZE 4,5
  7   5 Karel Kachtík CZE 4,0
  8   7 Jakub Krajča CZE 4,0
  9   4 Jiří Halmazňa CZE 4,0
10 11 Jaroslav Surý CZE 3,5
11   1 Josef Bednařík CZE 3,5
12 17 Karel Vraj CZE 3,0
13   2 Adam Březina CZE 3,0
14   3 Jakub Gálik CZE 2,5
15   8 Filip Maňák CZE 2,5
16 18 Jakub Zubíček CZE 1,5
17 10 Jan Sluštík CZE 1,5

Jiří Vaculík

Volejbal
Dne 20. 3. 2010 se v Ratiboři konal „Chlebíčkový“ volejbalový 

turnaj žen. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Ratiboř „A“, Ratiboř 
„B“, Hošťálková, Jablůnka, Bystřička, Valašské Meziříčí, Vsetín 
a Liptál.

Celkem se odehrálo 28 zápasů po dvou setech do 15 bodů. Na 
průběh zápasů dohlížela rozhodčí paní Eva Olšáková a její asis-
tent Lukáš Machálek.

Vítězem turnaje se stalo družstvo z Liptálu - 13 vyhraných setů, 
2. Hošťálková - 12 výher, 
3. Bystřička - 8 výher, 
4. Ratiboř „B“ - 6 výher, 
5. Ratiboř „A“ - 6 výher, 
6. Jablůnka - 6 výher, 
7. Val. Meziříčí - 3 výhry
8. Vsetín - 0 výher.

O umístění družstev rozhodovalo:
- počet vyhraných setů
- vzájemné zápasy 
- rozdíl skóre

Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za propůjčení 
tělocvičny a přípravu turnaje.
  ratibořské volejbalistky

 

Ratiboř „A“
Horní řada zleva: Mrlinová Dana, Kamasová Marie, Blizňáková 
Mirka, Češková Marcela
Dolní řada zleva: Blizňáková Aneta, Kamasová Barbora
Na snímku schází: Zbranková Mirečka

Ratiboř „B“
Horní řada zleva: Machalová Marcela, Marečková Kateřina, Staň-
ková Aneta, Šimková Lucie, Pohořanská Petra
Dolní řada zleva: Palová Anna a Špačková Dana
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Zimní přípravu na sezónu začal tým mužů koncem ledna. Tré-
ninky probíhají každé úterý a pátek za sokolovnou na umělé trávě 
a přilehlých kopcích. O víkendu od 12.2. do 14.2. hráči absol-
vovali kvalitní soustředění v krásném areálu v Trnavě u Zlína. 
Na soustředění se hráči věnovali posilování a hlavně vylepšování 
fyzické zdatnosti. V rámci soustředění odehráli jedno přátelské 
utkání na umělé trávě ve Zlíně, kde zvítězili s týmem Bartošo-
vic  5 : 2. Na soustředění si hráči z části přispěli sami a zby-
tek se doplatil z klubové kasy. Všichni účastníci byli s kvalitou 
soustředění moc spokojeni. V přípravě ještě tým absolvoval ve 
Zlíně na umělé trávě tři přátelská utkání. V prvním zvítězil nad 
dorostenci Slušovic 4 : 1, poté podlehl Novému Hrozenkovu 3 : 

4 a v posledním zápase přípravy remizoval s týmem Veselé 4 : 4. 
„A“ tým nastoupí do jarní části sezóny beze změn. Do „B“ týmu 
přibyly dvě nové tváře -  náš odchovanec Ferdics Martin a na půl-
roční hostování s Kateřinic přišel Macík Tomáš. Jarní část sezóny, 
pokud dovolí počasí, by měla začít již za týden. Béčko hostí v 
sobotu 27.3. v 15 hodin Študlov. Áčko zajíždí k prvnímu utkání 
do Loučky, kde utkání začíná v 15 hodin. Odjezd autobusu je ve 
13.30 hod. Touto cestou bychom chtěli poděkovat OÚ Ratiboř, 
sponzorům a všem fanouškům za jejich podporu a pozvat je na 
všechna mistrovská utkání našich týmů.         

  ODDÍL KOPANÉ 

RATIBOŘSKÁ KOPANÁ

Starší přípravka 
(ročník narození 1999 - 2000)

  
Během zimní přestávky hráči starší přípravky trénovali 2krát 

týdně v místní tělocvičně. 
Hráči, kteří na jaře končí v přípravce a od podzimu půjdou do 

ml. žáků, trénovali i s mladšími žáky, to znamená že týdně mají 4 
tréninkové jednotky, což zaručuje kvalitní výkonnostní růst hráčů. 

Umístnění na halových turnajích:  
Datum      pořadatel          umístnění 
10.01.      Vsetín              5. místo   (v tomto silně obsazeném
    turnaji jsme dokázali porazit celky  
   Přerova a slovenské Žiliny!)           
16.01.     Všechovice       3. místo   (v zápase o třetí místo  
   výhra nad Hranicemi na Moravě 4:2)
23.01.     Bystřice p. H.    3. místo   (remíza s celkem Kromě- 
   říže nás stála 1. místo) 
07.02.      Hranice na M.    8. místo    
13.03.     Kateřinice         3. místo   (slušný výkon omlazeného  
   kádru) 
  

Změny v kádru během zimní přestávky:  
- odchod - na hostování Štěpán Daněk (FC Vsetín) 
- příchod - přestup Dominik Trávníček (Hošťálková) 
 - nové registrace: Válek Jakub, Žamboch Michal 

První jarní zápas 4. 4. 2010 doma s celkem Valašských Příkaz. 

Mladší přípravka 
(ročník narození 2001 - 2004)

Během zimy se scházeli taktéž jako starší přípravka 2krát týdně 
s tím, že někteří hráči trénovali i se starší přípravkou (3 tréninky 
týdně). 
Umístnění na halových turnajích: 

Datum pořadatel   umístění
05.12.     Lipník n. B.         2. místo 
12.12.    Bystřice p. H.      4. místo 

13.12.    Lipník n. B.         3. místo 
10.01.      Lipník n. B.         6. místo 
06.02.      Val. Klobouky     3. místo 
13.02.      Všechovice         6. místo 
  

Hráči mladší přípravky měli hrát od podzimní části sezony sou-
těž okr. přeboru ml. přípravek. Bohužel celek Valašských Příkaz 
si účast na poslední chvíli rozmyslel a tak se tuto novou soutěž 
nepodařilo rozjet pro malý počet týmů. V součastné době vedeme 
jednání se čtyřmi celky,  se kterými se chceme domluvit na uspo-
řádání 4 turnajů během jarní části sezony tak, aby naši hráči ode-
hráli co nejvíce zápasů ještě před přechodem do st. přípravky. 
  
Nové registrace: Čablík Jan, Škrabánek David 
  

Mini přípravka 
(ročník narození  2004 a mladší)

  
Od září trénujeme každou středu mezi 16. a 17. hodinou v 

sokolovně nebo na umělce za ní. Doposud máme za sebou cca 35 
tréninků. Po počáteční euforii, kdy přišlo 14 a dokonce 16 dětí, 
zájem poněkud opadl a počet se ustálil 7 - 9 dětech. Po domluvě 
jsme od ledna přidali i nedělní hodinu od 10.00 do 11.00 hodin. 
Velice stabilní docházku mají David Halmazňa, Verunka a Hon-
zík Hastíkovi, Míša a Marek Gajdošovi, Kryštof Hynek a Adriana 
Bělíčková. Na těchto dětech je vidět opravdu veliký pokrok ve 
srovnání s jejich začátky. Jsme rádi, že za námi přijdou Tobiáš 
Třetina, Zuzka Strbačková a Maxík Růžička a že se k nám znovu 
připojil David Žabčík se svým kamarádem Vašíkem Macháčkem. 
Budeme pokračovat až do prázdnin - nebojte se věnovat malým 
chvilku času, vezměte přezůvky a pojďme na to. Zapojíme neje-
nom rodiče, ale i dědečky a babičky. 

  
Na závěr bych rád poděkoval OÚ Ratiboř za možnost trénování 

v místní tělocvičně, všem sponzorům a rodičům při zajišťování 
dopravy dětí na zápasy. 

Hlavní dík patří trenérům Stančíkovi K., Špačkovi P., Karolovi 
O., Čablíkovi M., Hynkovi P., Makyčovi J. a Mikulovi J., kteří 
zdarma věnují svůj volný čas výchově naší fotbalové mládeže 
- (během sezony to činí 200 - 250hod.). Poděkování patří také 
našim manželkám za tolerantnost, bez které bychom tuhle práci 
dělat nemohli. 

                                                      Josef Mikula a Karel Stančík
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Po krátké pauze přes Vánoční svátky jsme hned počátkem ledna navá-
zali na započatou poctivou přípravu z prosince loňského roku. Tréninky 
zůstaly beze změny a to dvakrát týdně  v naší tělocvičně, popřípadě, když 
nám to počasí dovolilo, tak na umělém povrchu venku. 

Snažili jsme se pro kvalitní přípravu a optimální naladění formy 
všech hráčů udělat maximum, proto jsme také v měsících lednu a 
únoru přihlásili řadu halových turnajů, jak pro mladší žáky, tak i pro 
žáky starší , včetně březnového soustředění mladších žáků, o kterém 
se ještě zmíníme v průběhu článku. První, pro nás vítězný, turnaj na 
Horní Bečvě byl již popsán v minulém čísle Zpravodaje. Na další jsme 
zajížděli 16. 1. do Hranic n. M.. V konkurenci divizních celků a týmů 
župního přeboru jsme obsadili krásné 3. místo. 

Krátce z výsledků: Ratiboř-Val. Mez. 0:1, Rat.-Juřinka 4:0, Rat.-
Kohoutovice 3:1, Rat.-MS Brno 5:0, o 3. místo-Rat.-Slatina Brno 3:0, 
nejlepší střelec turnaje náš Zubík Filip 7 branek. 

Další z turnajů, nyní ale šlo o starší žáky, pořádal 30.1. TJ Mrlínek, 
hrálo se v překrásné hale v Bystřici pod Hostýnem a v převaze přede-
vším celků župního přeboru náš tým získal 16 bodů, skóre 16:2 a jen 
díky horšímu vzájemnému zápasu s Nedakonicemi obsadil medailové 
3. místo. Nejlepším střelcem se stal opět Zubík Filip. 

První únorovou sobotu jsme s ml. žáky jeli opět do Hranic n. M.. 
Čekaly nás souboje zase jen s celky župního přeboru s výjimkou Ústí u 
Vs.(okres.přebor) a divizních Hranic. Podle předpokladů turnaj vyhrá-
ly, bez ztráty bodu, již zmiňované Hranice na Moravě. Naši žáci obsa-
dili překrásné 2. místo s 18 body a skóre 32:2. Hořkost porážky jsme 
okusili pouze od vítězných Hranic. Z individuálních ocenění nám byla 
přidělena opět soška pro nejlepšího střelce, se 17 brankami ji získal sta-
rý známý kanonýr Filip Zubík, zmínit se musíme i o dalších střelcích: 
Ostřanský Jakub 7 branek, Baletka Ondřej, Daněk Štěpán, Škrabánek 
Tomáš a Ordelt Adam dali shodně po 2 gólech.

Poslední turnaj, který nás před startem jarní části čekal, se usku-

tečnil 20. února v Zašové. Jelikož zde byly přihlášeny celky pouze z 
okresních přeborů, přijeli jsme zde s jasným cílem - uspět a pokusit 
se celý turnaj vyhrát. Měli jsme k tomu ty nejlepší předpoklady, tým 
byl kompletní až na Štěpána Daňka, jenž hrál za výběr okresu Vsetín 
na turnaji na Slovensku. Od prvního zápasu jsme plnili roli favorita 
a do finálové skupiny jsme postoupili z prvního místa. Ve finálových 
zápasech se všichni naši hráči potkali s výbornou formou a s jasnými 
výsledky jsme dokráčeli k toužebnému prvnímu místu. 

1. Ratiboř, 2. Zašová, 3. Choryně.
Abychom neporušili tradici nejlepších střelců, stal se jím opět rati-

bořský Zubík Filip se 6 úspěšnými zásahy, ale tentokrát mu až do 
poslední minuty dýchal na záda také náš hráč Ostřanský Jakub s 5 
brankami. Toto vítězství bylo pěkným vyvrcholením naší dlouhé pří-
pravy a píle všech hráčů. Jménem trenérů chci všem hráčům poděko-
vat za předvedené výkony a kázeň, všem rodičům, kteří byli ochotni 
spolu s námi zajišťovat dopravu na všechny turnaje a doufám, že takto 
budeme společně fungovat i nadále.

V krátkosti se je nutno ještě zmínit o soustředění mladších žáků, 
které jsme naplánovali na druhý březnový víkend a uskutečnilo se ve 
zdejší tělocvičně. Sraz byl v pátek 12.3. v 17:30 hod. a ještě tento večer 
proběhl lehčí trénink venku na umělém povrchu. V sobotu pak už 
měli žáci naordinován třífázový kondiční trénink včetně dopoledního 
výběhu do části Hološín a Kobelné a odpoledního přátelského utkání s 
Jablůnkou na umělé trávě. V neděli ještě následoval ranní lehčí výběh 
do Červených a znovu trénink na „umělce“. Pak už jsme se všichni 
těšili domů na nedělní oběd. Doufáme, že všem zúčastněným se tato 
akce líbila a v budoucnu ji ještě několikrát zopakujeme. 

Závěrem patří velký dík Obecnímu úřadu Ratiboř za poskytnutí kva-
litního zázemí na toto soustředění a panu Jaroslavu Kovářovi (restaura-
ce Ponorka) za sponzorský dar na tuto akci.

Trenéři: Karola O. a Špaček P

Zimní příprava - mladší + starší žáci
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„OP“ STARŠÍ ŽÁCI

Kolo  Datum   Soupeř      Začátek    Odjezd
16.  Ne 4.4.   Hutisko-Solanec - R    13.00hod.   11.45hod.
17.  So 10.4.   R - Ústí      13.30hod.
18.  Ne 18.4.   VOLNO
19.  So 24.4.   R - FC Zubří     14.00hod.
20.  Ne 2.5.   Val.Polanka - R     14.00hod.   13.00hod.
21.  So 8.5.   R – Hošťálková    14.00hod.
22.  Ne 16.5.   Lidečko - R     14.00hod.   12.45hod.
12.  Ne 23.5.   Lačnov - R     14.00hod.   12.45hod.
13.    R - Fr.Lhota 
Hlášenky
15.  So 5.6.   R - Hovězí     14.00hod.
14.  Ne 13.6.   Val.Bystřice - R     10.15hod.     8.45hod.
11.  Ne 20.6.   R - Lidečko     14.00hod.

ROZPIS MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ JARO 2010
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 „OP“ MLADŠÍ ŽÁCI sk.“A“
Kolo  Datum   Soupeř      Začátek    Odjezd
11.  Ne 28.3.   V.K.+Karolínka“B“ - R %%%   10.00hod.     8.30hod.
16.  So 3.4.   R - Kateřinice     13.00hod.
17.  Ne 11.4.   Střelná - R     13.00hod.   11.45hod.
18.  So 17.4.   R - Huslenky     13.30hod.
19.  Ne 25.4.   Hovězí- R     13.30hod.   12.30hod.
20.  Ne 2.5.   VOLNO
21.  Ne 9.5.   Jablůnka - R     14.00hod.   13.00hod.
22.  So 15.5.   R -V.K.+Karolínka“B“    14.00hod.
12.  So 22.5.   R - Ústí      14.00hod.
13.    Val.Příkazy - R 
Hlášenky
15.  Ne 6.6.   Leskovec - R     14.00hod.   12.45hod.
14.  So 12.6.   R - Val.Senice     14.00hod.
%%% - V.K.+Karol.“B“ - hřiště N.Hrozenkov , Nahr.hřiště - Karolínka

„OP“ STARŠÍ PŘÍPRAVKA sk.“A“
1.  Ne 4.4.   R - Val.Příkazy     10.00hod.
16.  Ne 11.4.   R - Val.Příkazy     10.00hod.
17.  Ne 18.4.   N.Hrozenkov - R     10.00hod.     8.30hod.
18.  Ne 25.4.   R - Val.Polanka     10.00hod.
19.    V.K+Karolínka“B“ - R !!! 
Hlášenky
20.  Ne 9.5.   R - Halenkov     10.00hod.
11.    Val.Příkazy - R 
Hlášenky
12.  Ne 23.5.   R - N.Hrozenkov     10.00hod.
13.  So 29.5.   Val.Polanka - R     10.00hod.   9.00hod.
14.  Ne 6.6 .   R - V.K.+Karolínka“B“    10.00hod.
15.  So 12.6.   Halenkov - R     10.00hod.   8.45hod.
!!! - V.K.+Karol.“B“ - Hřiště V.Karlovice

„OP“ MUŽI - RATIBOŘ „A“ 
14.  Ne 28.3.   Loučka - R     15.00hod.   13.30hod.
18.  Ne 4.4.   R - Jablůnka     15.30hod.
19.  Ne 11.4.   R - Halenkov     15.30hod.
20.  Ne 18.4.   H.Bečva - R     16.00hod.   14.30hod.
21.  Ne 25.4.   R - Lhotka nad Bečvou    16.00hod.
22.  Ne 2.5.   Kateřinice „B“ - R     16.30hod.   15.30hod.
23.  Ne 9.5.   R - Huslenky     16.30hod.
24.  So 15.5.   Hošťálková - R     16.30hod.   15.30hod.
25.  Ne 23.5.   R - Střítež nad Bečvou    16.30hod.
26.  Ne 30.5.   Prlov - R      16.30hod.   15.00hod.
15.  Ne 6.6.   R - Fr. Lhota     16.30hod.
16.  Ne 13.6.   Liptál - R     16.30hod.   15.30hod.
17.  Ne 20.6.   R - Vsetín „B“     16.30hod.

IV. TŘÍDA MUŽI - RATIBOŘ „B“
15.  So 27.3.   R - Študlov     15.00hod.
16.  So 3.4.   R - Lhota u Vsetína „B“    15.30hod.
17.  Ne 11.4.   Střelná - R     15.00hod.   13.30hod.
18.  So 17.4.  R - Huslenky „B“     16.00hod.
22.  So 24.4.   R – Zděchov    16.00hod.
20.  So 1.5   R - Lačnov     16.30hod.
21.  Ne 9.5.   Huslenky „B“ - R %%%    10.00hod.     9.00hod.
19.  Ne 16.5.   Zděchov - R     16.30hod.   15.15hod.
23.  Ne 23.5.   Lačnov - R     16.30hod.   15.00hod.
24.  Ne 30.5.   Lhota u Vsetína „B“ - R    13.30hod.   12.30hod. 
25.  So 5.6.   Semetín - R     16.30hod.   15.30hod. 
26.  Ne 13.6.   VOLNO
27.  So 19.6.   Lidečko „B“ - R     16.30hod.   15.00hod.
%%% - hřiště Střelnice, náhradní hřiště hlavní
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JILEMNICKÉHO JARNÁ 25-KA dne 18. dubna 2010
Zájezd do Považské Teplé na Slovensku

Autobus bude přistaven u Obecního úřadu v Ratiboři v 7.00 hodin, návrat do 18 hodin
Pochod vede krásnou přírodou Strážovských vrchů v chráněné krajinné oblasti přes Manínskou úžinu
Pro rodiče s malými dětmi a starší účastníky je připravena nenáročná trasa 10 km po státní silnici, další trasy jsou 15 km, 25 km 
a cyklotrasa
Cena jízdného včetně startovného je 150 Kč, děti do 15 let 100 Kč
Platný občanský průkaz nebo cestovní pas nutný. Děti do 15 let, které nejsou zapsány v cestovním dokladu rodičů, musí mít pas
 
Zájemci se mohou přihlásit u p. Miroslavy Slováčkové tel. 721 978 841  a u p. Anny Kulhánkové tel. 777 227 611.
         Zastupitelstvo obce Ratiboř

V Ratiboři se odjelo několik cyklistických závodů pořádaných 
Sportovním klubem EDIE TEAM Vsetín. Letos se pojede finálo-
vý závod tohoto Poháru horských kol 14. srpna 2010.

V Ratiboři startovali např. mistr světa Roman Paprska nebo 
juniorská mistryně Evropy Barbora Machulková. V cyklistice v 
Ratiboři máme mnohé talenty. 

Jak se k organizované cyklistice dostat:
V souladu se stanovami, jaké má Sportovní klub EDIE TEAM 

Vsetín, se musí založit cyklistický oddíl. Potřebný počet osob 
pro založení a registraci jsou 3 členové. Dále je možnost stát se 
členem sportovního oddílu cyklistiky EDIE TEAM. Tento oddíl 
se schází na společných tréninkových jízdách vždy v úterý a ve 
čtvrtek na parkovišti u zimního stadionu na Vsetíně. Zde se roz-

dělí do skupin a odjedou na terénní trasy. Kola si vozí zpravidla v 
autech. Trénuje se asi 3 – 4 hodiny. Roční poplatek člena tohoto 
klubu je 100 Kč.

Vedení Sportovního klubu EDIE TEAM Vsetín:
Mgr. Luděk Hryciow – předseda tel. 608 777 248
Roman Kalabus – 1. místopředseda tel. 739 589 361
Vojtěch Vašíček – 2. místopředseda tel.        – 
Ivan Machulka – 3. místopředseda tel. 736 499 104
Vedení klubu Vám poskytne také veškeré informace.
Jednání s panem Romanem Kalabusem proběhlo 1. března 2010.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Informace k cyklistice v Ratiboři

 
 

RATIBOŘSKÝ PINGPONGOVÝ TURNAJ  
 

Zahájení 4. dubna 2010 od 9 hodin v místní sokolovně. 
 

Tréninky každý čtvrtek. 
 
 

Podmínky: 
věk od 2 do 102 let 
povolený doping – 0,2 l valašské slivovice 
startovné je 25 Kč nebo 1 EURO 
nutné přezůvky nebo sportovní obuv 
50 lidí = maximální počet fanoušků a diváků 
telefonické dotazy: 

- Gustav Zubík 606 458 842 
- Jiří Vaculík  739 084 012 

zváni jsou i přespolní z Kateřinic a další 
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Hrátky na sněhu
Dne 14.2. 2010 jsme uspořádali pro veřejnost i členy kateři-

nické Šestky akci – Hrátky na sněhu. Počasí nám více než přálo 
a dráha na Farském kopci byla extra zasněžená. Závody v rychlé 
jízdě se střídaly s volnou jízdou, krasojízdou jednotlivců i dvojic. 

Do závodu „psích spřežení“ se zapojili i rodiče a starší sourozenci 
dětí. Všichni soutěžící si odnesli drobné ceny a sladkosti. Letoš-
ní Hrátky na sněhu byly velmi úspěšné, v průběhu odpoledne se 
sešlo asi padesát účastníků. 

Děkujeme OÚ Ratiboř za zajištění cedulí ZÁKAZ VJEZDU a 
všem, kteří přišli, za účast. Doufáme, že příští rok se akce podaří 
stejně dobře jako letos.

V základní části sezóny se nám dařilo. Dokázali jsme se poprat 
i se silnými týmy ligy a prohráli jsme jen s Velkými Karlovicemi. 
Do Play-off  postoupilo šest týmů, které se spolu utkaly v pěti vzá-
jemných zápasech. Do těchto zápasů bohužel nenastoupila spous-
ta hráčů Ratiboře, které střídavě trápila různá zranění a hodně to 
ovlivnilo průběh Play-off. Prohráli jsme bohužel čtyři utkání, až 
v závěru se nám podařilo porazit tým RGV. Do zápasů o umístění 
jsme se utkali o páté místo s HC Kunovice ve dvou zápasech. 

Kunovice jsme porazili 10:4 a další zápas 4:3 po samostatných 
nájezdech a tím HC Ratiboř obsadil pro tuto sezónu konečnou 
pátou pozici. O první místo se utkaly Velké Karlovice s týmem 
RGV a stav na zápasy je zatím nerozhodně 1:1. Kdo získá pohár 
se dočtete na internetových stránkách www.poharbobra.wz.cz  
nebo na stránkách Valašského deníku www.valassky.denik.cz. 
Doufejme, že nám příští sezóna, která začíná v září, vyjde lépe. 

Za HC Ratiboř Radek Růžička 

AHL – Valašské Meziříčí
2. Hokejová liga

Tabulka Ligy po základní části
 

Pořadí Tým   Zápasy  V  R P  Body  Skóre
1. HC Velké Karlovice 18  17 0 1  34  160 : 59
2. HC Bystřička  18  13 2 3  28  128 : 85
3. HC Ratiboř  18  12 3 3  27  139 : 93
4. ASK RGV  18  10 1 7  21  76 : 66
5. HC Rybníkáři Podlesí 18  10 0 8  20  112 : 98
6. HC Kunovice  18  7 2 9  16  97 : 90
7. FC Reichovy domy  18  5 2 11  12  66 : 119
8. HC Juřinka  18  5 1 12  11  63 : 112
9. HC Lipník  18  4 2 12  10  63 : 104
10. Žlutí pupci Kelč  18  0 1 17  1  52 : 130
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Tabulka Play-off AHL - A po 1.části
 
Pořadí Tým   Zápasy  V R P  Body  Skóre
1. HC Velké Karlovice 5  5 0 0  10  31 : 13
2. ASK RGV  5  3 0 2  6  14 : 13
3. HC Bystřička  5  2 0 3  4  21 : 21
4. HC Rybníkáři Podlesí 5  2 0 3  4  21 : 22
5. HC Kunovice  5  2 0 3  4  19 : 23
6. HC Ratiboř  5  1 0 4  2  14 : 28
 

Tabulka produktivity po základní části: prvních pět hráčů Ratiboře
 
Jméno   Tým   Góly  Asistence  Body
Mišurec Dan  HC Ratiboř  28  13  41
Rožnovják Radek   HC Ratiboř  21  18  39
Mareček Libor   HC Ratiboř  22  15  37
Černota David   HC Ratiboř  16  15  31
Mikula Josef   HC Ratiboř  11  14  25

REKLAMA

Pro velký zájem o finanční produkty  Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

hledáme ve spolupráci s Českou poštou
spolupracovníka

na pozici 
FINANČNÍHO PORADCE ČMSS

 pro okres Vsetín
 Náplň práce:
 - péče o stávající klienty
 - prezentace a prodej finančních produktů
 - rozšíření obchodních vztahů s klienty a poradenství
 - zajištění spolupráce s Českou poštou

 Nabízíme:     Požadujeme:
 -  tvůrčí práci a seberealizaci   -   SŠ vzdělání
 -  bezplatné vstupní zaškolení   -   komunikační schopnosti
 -  odborné vzdělávání    -   zájem o obchod a finance
 -  perspektivu profesního růstu   -   samostatnost a časovou flexibilitu
 -  silné zázemí úspěšné společnosti  -   základní znalost práce na PC
 -  motivující finanční ohodnocení  -   ŘP skupiny „B“

Žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu.

Vladislava Volfová
obchodní ředitelka ČMSS
Nerudova 2201
756 61  Rožnov pod Radhoštěm

tel.: 602 205 370, 603 868 597
e-mail: petra.dobesova@cmss-oz.cz
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Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk          
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání červen 2010.
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přejeme Vám všem


