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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem volebního období Vás chci pozdravit a poděkovat za projevenou důvěru. Zastupitelům, aktivistům a pracovníkům obecního úřadu děkuji za spolupráci. Všem přeji do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinách.
Všechny voliče, kterým není lhostejný další osud naší obce zvu k volbám do obecního zastupitelstva, které se konají ve dnech
15-16.10.2010. Přijďte a odevzdejte svých 11 hlasů, které každý ze zákona máte, těm, jenž jsou připraveni a odhodláni udělat kus
záslužné práce pro rozvoj naší obce. Vybírat si můžete ze čtyř stran a sdružení. Jsem potěšena zájmem kandidátů o samosprávnou
demokracii a aktuální dění v naší obci. Věřím, že do zastupitelstva budou zvoleni odborně fundováni lidé, kteří jsou ochotni a
schopni přispívat k rozvoji obce a kteří tak budou činit bez ohledu na svůj osobní prospěch a volný čas. Těm, kteří budou prosazovat
rozvoj obce a budou pokračovat v nastoupené cestě obnovy naší vesnice dejte svůj hlas.
Vaše starostka

Stručný průřez volebním obdobím 2006 - 2010
Po zvolení stávajícího zastupitelstva v roce 2006 bylo nutno pokračovat v řešení problémů ve financování a zadlužení obce. Zásadním
způsobem se snížil objem zástav na obecním majetku. Podařilo se
zdárně ukončit několik vleklých soudních sporů ve věcech zástav
majetku táhnoucích se z 90 let. Nepodařilo se však vyřešit pohledávku
obce za jedním dlužníkem, který je zcela insolventní, nevlastní žádný
majetek ani úspory, nikde nepracuje, jen příležitostně, brigádně za účelem základní obživy, nepobírá žádné dávky ani příspěvky v hmotné
nouzi, žije v podnájmu v cizí zchátralé nemovitosti a nemá kde hlavu
složit. Tyto skutečnosti byly zjištěny Okresním soudem ve Zlíně, aktuálně dne 16.července 2010.
Neočekávané problémy přinesla hospodářská krize, se kterou se
potýkáme během posledních 2 let. Tato krize zasáhla obce nebývalou
měrou. Tak jako se šetří ve státním rozpočtu, tak šetří i obec. Rozpočet
obce zůstává u příjmové stránky nenaplněn a jsou zaznamenány trvalé propady příjmové stránky. I při maximálních úsporách a zvýšeném
úsilí, nelze tyto rozsáhlé výpadky kompenzovat vlastní hospodářskou
činností obce. V době krize je rovněž nerozumné zbavování se majetku, který bývá obvykle prodáván značně pod cenou. Jedinou cestou
jsou rozpočtové škrty a úspory. Tato situace potrvá podle dostupných
prognoz, minimálně po dobu následujících dvou let.
Dalším nepříznivým ukazatelem, který se odráží v rozvoji obce je
vysoká nezaměstnanost občanů, tato se projevuje poklesem kupní síly
obyvatelstva a objemem zaplacených daní. Obec byla v uplynulých
létech opakovaně zasažena přívalovými dešti, které způsobily značné
škody na majetku obce.

Kanalizace
Z půjčky na vybudování kanalizace bylo k dnešnímu dni zaplaceno i
s úroky 20 mil. Kč. K úhradě zbývá ještě 5 mil.Kč. V uplynulých létech
se podařilo z více jak 90 % dokončit rozestavěnou kanalizaci zahrnující i přípojky občanů. Téměř veškeré splaškové vody jsou odváděny k
čištění na čističku odpadních vod. V letošním roce je hlavní investiční
akcí výstavba kanalizace ve stavebním obvodu Hološín. V důsledku
trvalých dešťů a značného zvodnění terénu, mohly být práce zahájeny až v měsíci červnu. V rámci této investice je již vybudován 1 km
kanalizačních tras a šachet v obtížném zvodněném terénu. Souběžně
byly položeny rozvody kabelové televize a kabelové rozvody el. energie NN. Výstavba je letos podpořena Zlínským krajem částkou 326 tis.
Kč. Akce je budována realizačním týmem Obce Ratiboř, pod odborným vedením, s využitím vlastních sil a prostředků obce, pracovníků i
mechanizace. Na akci bylo zatím proinvestováno 1,2 mil.Kč. Finanční
náklady jsou nepoměrně nižší a výstavba je nesrovnatelně levnější,

v porovnání s obdobnou výstavbou v rámci programů podpořených
Evropskou unií, kde jsou náklady na 1 m kanalizační trasy mnohde i
10 x vyšší..

Místní komunikace a chodníky
V uplynulém volebním období bylo do oprav místních komunikací
a chodníků investováno 18 mil. Kč. Opraveny byly místní komunikace
v Nepeklově, U školky, U Zahradníků, Kulhánků, Malučkých, Sušňů a
Galetů, U Zbranků, v Zápotočí, v Červených a v údolí Kobelné, Hološín a další. Na většině komunikací je průběžně prováděna vysprávka
výtluků. Byly opraveny a novým nátěrem opatřeny mostky u Novosadů, Barbořáků a Krajčíků, zábradlí kolem potoka je opatřeno novým
nátěrem. Byla opravena povodněmi totálně zdevastovaná komunikace
na Kosiska a Díla. Nově byly rekonstruovány povrchy cest Na Dvorcích, příjezdová cesta do Jímky, Sojného, Na Nivku a k pomníku Jana
Maniše. Pravidelná zimní údržba místních komunikací a chodníků
vyžaduje ročně částku převyšující 200 tis. Nově byl vybudován chodník u horní autobusové zastávky.
Nákladem 1,7 mil. Kč byly opraveny koryta toků. V rámci protipovodňových opatření jsou průběžně odtěžovány náplavy v korytech
toků. Obec požádala o podporu v celkové výši 8,5 mil. Kč na opravy
místních komunikací, výtluků a nerovností. Po jejím získání mohou
být práce ihned zahájeny.

Sokolovna
dne 30. srpna 2008 byl slavnostně otevřena a uvedena do provozu sokolovna. Děti ze základní školy v Ratiboři a další zájemci z řad
milovníků sportu mohou využívat areál sokolovny ke sportování a
tělovýchově. Stavební povolení na opravu sokolovny bylo vydáno v
roce 2001. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla stavba
zakonzervována. Stávající stavbu již nebylo možné zbourat a nově
postavit jak mnozí občané doporučovali. Další finanční prostředky na
dokončení stavby se podařilo zajistit až pro rok 2007, kdy byla obci přiznána dotace na její opravu ve výši 12 mil. Kč. I když naše tělocvična
svými rozměry nepatří k největším, z hlediska kapacity a ekonomiky
provozu vyhovuje místním potřebám ZŠ Ratiboř. V areálu sokolovny
bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a novým osvětlením pro
večerní provoz..

Bytové domy
V uplynulém volebním období se bytový fond obce rozrostl zásad-
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ním způsobem. Nově bylo vybudováno 16 převážně malometrážních
bytů. I. kategorie. Byty byly po kolaudaci předány do užívání nájemníkům vybraným Zastupitelstvem obce Ratiboř ze seznamu uchazečů
o přidělení bytu. 6 nových slunných bytů bylo vybudováno v č.p. 21.
Rekonstrukcí bytového domu u Kašparů vzniklo 10 bytových jednotek.. Výstavba byla podpořena dotací ve výši 5.5 mil.Kč. V okolí
domu byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy, bylo vybudováno nové
oplocení, dvůr byl opatřen dlažbou. Na dokončení čeká dům č.p. 572,
který na sokolovnou stavebně navazuje, renovován byl byt v přízemí,
v podkroví je vybudována další bytová jednotka, po dofinancování a
kolaudaci bude dům připraven k obývání.

Rekonstrukce MŠ Ratiboř
Obec se se svou žádostí o podporu ve výši 20 mil. Kč z prostředků Evropské unie obrátila do programu ROP Střední Morava, sociální
infrastruktura. Součástí rekonstrukce MŠ je celkové přestavění objektu
a jeho uzpůsobení soudobým hygienickým požadavkům pro provoz
předškolních zařízení. Projekčně je nově řešen prostor kuchyně včetně hygienického zázemí. V případě získání finančních prostředků by
mohly být stavební práce na rekonstrukci MŠ zahájeny v roce 2011.

Rekonstrukce ZŠ Ratiboř
Obec požádala dne 31.8.2010 o dotaci ve výši 5 mil. Kč z OPŽP
na opravu budovy ZŠ Ratiboř - Úspory energie ve veřejných budovách. V rámci dotace by měly být vyměněny okna a dveře, budova
opatřena novou fasádou se zateplením. Během letních prázdnin proběhla záchovná údržba v budově ZŠ, nově byl vybudován přístupový
chodník..

Oprava budovy Obecního úřadu v
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Ratiboři
Obec uplatnila žádost na opravu budovy OÚ. V rámci této dotace
budou vyměněny okna, dveře a budova bude nově zateplena.

Objekt šaten na hřišti
S využitím dotace na obnovu sportovních zařízení byly opraveny
kabiny na hřišti. Za objektem šaten byl sanován sesuvu zeminy, který
objekt ohrožoval.

Veřejný rozhlas
Byla provedena částečná rekonstrukce rozhlasu podpořena Zlínským krajem částkou 150 tis. Kč. Nově byl zřízen zvukový doprovod
výstražných hlášení a zkoušek sirém. Bylo instalováno 6 hnízd bezdrátových amplionů. V rámci krizového řízení obec uspěla se svým projektem na celkovou obnovu rozhlasu podpořenou prostředky Evropské
unie, pro příští rok byly získány prostředky ve výši 2 mil. Kč.

Veřejné plochy, zeleň
Průběžně jsou prováděny výseky křovin, sečení trávy a údržba
veřejných ploch. Každý čtvrtek jsou odváženy plasty. V obci jsou
umístěny kontejnery na sklo a papír. S využitím zdvižné plošiny je permanentně opravováno veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. Nejméně
1 ročně je prováděn sběr nebezpečného a velko objemového odpadu.
Každoročně probíhá humanitární sbírka oděvů a šatstva v místním
kině. Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy a silniční vpustě,
probíhá výsek křovin a trav v okolí místních komunikací v údolích.
Průběžně je prováděna záchovná údržba budov. Pracovníci obce pečují
o upravený vzhled hřbitova a jeho okolí. V obci jsou umístěny kontej-

Výpis z Usnesení VI. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 23. března 2011
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
 rozpočtovou změnu č. 2
 předání přízemí a dvou skladů v budově čp. 435 (Svazarm) SDH a
zásahové jednotce Ratiboř, klubovna k využití
 smlouvu o poskytnutí podpory SFŽP ČR na protipovodňová opatření
 zateplení budovy ZŠ a čp. 435 s využitím účelové dotace
 dotaci na zakoupení komposterů v případě zájmu občanů na základě
smlouvy zdarma na 5 let, dotaci na zřízení komunitní kompostárny
 změnu ÚP č. 11, Opatření obecné povahy č. 2/2011
 žádost p. J. Petra, R. 65, o zařazení p.č. 36, 37, 38 do změny ÚP
 záměr a následné odkoupení p.č. PK 2670 – tvoří část obecní komunikace, celkem 554 m² za 30,- Kč/ m²
 žádost L. Rýdlové, R. 421, o zařazení žádosti do evidence uchazečů
o byt
 žádosti o připojení na obecní vodovod – A. Válková, R. 45, P. Baletka, R. 232 a manželé Dřevojánkovi, novostavba RD na p.č. 115 i
včetně napojení na kanalizaci, manželé Uličníkovi, R. 447, rovněž
napojení na vodovod i kanalizaci
 žádost Z. Kováře, R. 136, o povolení sjezdu k novostavbě RD
 infokanál obce Ratiboř se zkušebním provozem od 1.7.2011 a s

plným provozem od 1.9.2011
 delegaci starostky Bc. Sklenské na Valnou hromadu VaK Vsetín
dne 9.6.2011, náhradník místostarosta PhDr. Juráň
 finanční příspěvek ve výši 123.830,- Kč na dopravní obslužnost
 finanční příspěvek ve výši 36.000,- Kč pro sbor ČCE Ratiboř na
ozvučení kostela
 finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Kynologickému klubu
Ratiboř
 konání schůzí Zastupitelstva obce Ratiboř buď každý měsíc, nebo
do 15 bodů jednání
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
 zprávu o odstraňování povodňových škod z roku 2010
 žádost občanů PaedDr. S. Haše, R. 315, K. Uhříka, R. 394, J. Filipa,
R. 289, Z. Daně, R. 436, M. Valy, R. 436, R. Skalického, R. 290,
o úpravu potoka Hrabinka a schválilo komisi ve složení A. Musil,
S. Machálek, PhDr. Juráň, aby zjistili rozsah oprav a podali zprávu
do 27.6.2011
 žádost J. a J. Krajčíka, S. Šimarové, P. Kociána o opravu místní
komunikace (silnice je vyspravena)
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 informace k digitalizaci katastrálního území Obce Ratiboř
 žádost Z. Kováře, R. 136, o umístění světelného bodu v Kobelném
(po vybudování světelných bodů v Hološíně bude zařazeno do
realizace)
 technickoorganizační zabezpečení X. ročníku Mezinárodního festivalu o gulášového krále a Jarního výšlapu
 zajištění a spolupráci při Seniorátní evangelické neděli ČCE Ratiboř dne 5.6.2011
 účast obce Ratiboř v soutěži Vesnice roku, komise dne 25.5.2011
 upozornění p. Juráška na nevhodné a nebezpečné stání aut před
obchodem U Karolů
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Zastupitelstvo obce Ratiboř odložilo:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č.
2599/9, plánovací smlouva o vybudování MK – manželé Čížkovi,
Vsetín – doplnit případné nároky na rozpočet obce a projednat
27.6.2011
Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
 finanční příspěvek Matici svatohostýnské
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři
1. Kdo byl třetím kazatelem v pořadí v církevním sboru Ratiboř?
Jan Lány st. od roku 1785
2. Které jsou dnes v Ratiboři restaurace, občerstvení a hotely?
Motel Zátopek, Oáza, bufet na hřišti, restaurace U Pilčíků, Ponorka, Hasičský dům, Tip sport
3. Kdo z ratibořských sportovců měl přezdívky „Tumba“ a
„Butula“? Z čeho pocházejí?
Tumba – Jan Kovář (švédský hokejista)
Butula – Miroslav Mareček (motocyklový závodník z Kroměříže
v silničních závodech)
4. Kde byla prodejna tabáku, cigaret a novin?
V době čp. 39 u Kovářů (dnes dům Ing. Zubíčka)
5. Kde se říkalo Na Vinohrádku?
Od čp. 39 u Kovářů k nové cestě do Kobelného
6. Kolik kg domovního odpadu vyprodukuje občan Ratiboře
za 1 rok? (+ - 10%)
207 kg za rok 2010
7. Kolik kg nebezpečného a velkoobjemového odpadu vyprodukuje občan Ratiboře
za 1 rok? (+ - 10%)
5,45 kg za rok 2010
8. Kolik občanů chová užitkové krávy?
4 občané mají celkem 19 krav
9. Kolik je v Ratiboři koňů?
16 – u Mynaříků, Skaláků, Vaculíků, Kocůrků, Hajdů, Kopůnců,
Blizňáků, Monika Rýdlová
10. Kolik občanů chová včely?
14 občanů má 97 včelstev
11. Kolik zaměstnává ZD osob a kolik osob zaměstnávalo nejvíce v minulosti?
9 osob, v minulosti nejvíce 620 osob
12. Kdy byla spuštěna místní pila u Mynaříků?
15.9.1940 (informace p. M. Pařenica)
13. Kdo byla první poštmistrová v Ratiboři?

Jiřina Kirchlegrová v období II. světové války (informace p. M.
Pařenica)
14. Které známe místní názvy lokalit v Ratiboři?
Borčí, Hološín, Kobelný, Kosiska, Na Hranici, Nivka, U Blizňáků, U Dorniců, Jama, U Gajdošů, U Hynka, U Šťastných, U Vaculíků, U Záhumeňů, U Zubíků, Hrabí, Křížový, Kyčera, Machalovy
paseky, Mikulovské, Mraznice, Na dílci, Na skalním, Osičí, Pod
koncovou, Pod pilou, Březiny, Díla, Draplák, Dvacátín, Fajovská,
Grapa, Himaláje, Hluboký, Jahodenka, Jezevčí, Ježový, Polany,
Poloma, Prženské, Radějovy paseky, Ratibořský Grúň, Spívalova
dolina, U knihy, U spáďáku, Uvezené, Červené, V huslenkách, V
javoří, V jeleňové, V lípí, V nepeklově, V rokytí, V Sojném, Vysoký, Za hrbem, Žlaby, Nad jehličím, Holíkův vrch, Hradištěčka,
Šerý, Semetínský les, Semetín, U Volčíků
15. Které známe potoky a řeky v katastrálním území Ratiboř?
Vsetínská Bečva, Ratibořka, Kateřinka, Hološínka, Kobelný
potok, Semetínský potok
16. Kdy a při jaké příležitosti byla v areálu Hasičského domu
nasazena poslední pamětní lípa, kdo ji zasadil?
Zasadily ji družstva mladých začínajících ratibořských hasičů a
hasiček při zahájení soutěží.
17. Jaká je rozloha Ratiboře v km²?
Rozloha obce je 18,6 km²
18. Kolik má TJ Sokol Ratiboř v letošním roce v soutěžích v
kopané zaregistrováno celkem družstev?
Celkem 7 družstev
19. Od kterého roku mají čápi na obchodním domě Jednota
své hnízdo?
Od roku 1979
20. Kdo z občanů Ratiboře dříve zpracovával domácí zabíjačky?
Baletka Jan, Černota Jan, Děckuláček Jan, Děckuláček Slávek,
Dřevojánek Jan, Kašpar Bohuš, Kovář Ladislav, Lukáš Laďa,
Machálek Jožka, Mikšík Jožka, Pařenica Miroslav st., Pilčík Josef,
Sedláček Gustav, Siégl, Sušeň Jan, Valchář Jaroslav, Zahradník
Jiří (informace p. M. Pařenica)
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce
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Veřejně prospěšné práce
Naše obec již řadu let využívá možnost zřídit pracovní místa
pro veřejně prospěšné práce. Rovněž v tomto roce byla uzavřena
s Úřadem práce ve Vsetíně smlouva o zřízení těchto pracovních
míst. I když byl počet tentokrát omezen, nastoupili na tyto práce
čtyři pracovníci. Dva pracovníci vykonávají veřejně prospěšné
práce a další dva splnili podmínky pro vytvoření společensky
účelových pracovních míst.
Od 1. dubna do 31. října tohoto roku se budou pracovníci podílet na údržbě veřejných prostranství, obecních budov, kanalizace,
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obecního vodovodu, na havarijních situacích, technickém zabezpečení kulturních a společenských akcí, třídění odpadu, sběru
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, opravách veřejného
osvětlení, údržbě místního hřbitova, zeleně MŠ a ZŠ a jiných
potřebných pracích vedoucích ke zkrášlení naší obce.
Věříme, že pracovníci Karel Kaňák, Lubomír Bláha, Miroslav
Zbranek a Lukáš Špaček odvedou po dobu pracovního poměru
užitečnou práci a pracovní místa tak nebyla zřízena zbytečně.
Všem uvedeným pracovníkům patří touto cestou upřímné poděkování.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Dotační tituly zpracované v letošním roce
V letošním roce byly pracovníky OÚ Ratiboř zpracovány
následující požadavky na dotace:
→ obnova obecního majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – 4.171.338 Kč
→ dotace na škody z Fondu solidarity EU – 1.495.000 Kč
→ dotace na obnovu lesních porostů – 72.000 Kč
→ dotace na rozšíření a rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ Ratiboř
– žádost 400.000 Kč

Z činnosti hasičů
VATRY
V pátek 6. 5. 2011 v podvečerních hodinách vzplály Vatry. U
vysílače tradičně mladí hasiči přichystali velkou hranici, v bezpečné vzdálenosti posezení – lavičky. Nechyběl ani stánek s
občerstvením.
Pro děti byly nakoupeny špekáčky, které si nad ohněm opékaly.
Tato akce bývá každoročně hodně podpořena a zúčastňuje se jí
čím dál více lidí. Letos se odhadlo, že přišlo 150 – 200 příznivců
této první jarní akce v přírodě. Také počasí tentokrát přálo.Večer
se však citelně ochladilo, ale i tak se někteří vytrvalci zdrželi až
do časných ranních hodin.
Tuto akci pořádá SDH Ratiboř ve spolupráci s obecním úřadem a
oběma patří poděkování za přípravu, průběh akce i za odklízení.

Námětové cvičení v Ratiboři
Praktická příprava taktického cvičení připadla letos SDH Ratiboř.
V pátek 10. června 2011 v 19 hodin mohli být občané Ratiboře
svědky ukázky připravenosti sborů dobrovolných hasičů při taktickém cvičení. 5 sborů zásahových jednotek okrsku likvidovalo
před obecním úřadem v Ratiboři požár osobního automobilu, kdy
došlo k dopravní nehodě – ke střetu dvou vozidel.
Sledovali jsme likvidaci požáru, vyprošťování zaklíněných zraněných osob s okamžitou první pomocí, zastavení úniku kapaliny
vytvořením norné stěny a rychlou lokalizaci a uhašení automobilu.
Zásah trval 35 minut včetně odklízení následků havárie a požáru.

→ dotace na protipovodňové opatření – 2.466.464 Kč
→ dotace z Fondu kultury Zlínského kraje (Jarmark) – žádost
10.000 Kč
→ dotace z SFŽP ČR – Rozšíření separace BRO – 990.000 Kč
Jde o žádosti, které již byly podány. Celá řada dalších se připravuje.
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce
Profesní způsobilost, fyzická připravenost a hbitost svědčí o
tom, že máme dobře proškolené a organizované členy zásahových
jednotek a můžeme být ubezpečení, že dokážou kvalitní organizací zasáhnout rychle a zodpovědně při jakékoliv havárii či požáru.
Miroslava Slováčková, jednatelka SDH

Nové hřiště u staré fary pro
Mateřské centrum Budníček,
ale i pro širokou veřejnost
Za přispění tatínků, maminek a v neposlední řadě i sponzorů z
řad místních, ale i přespolních, se podařilo na zahradě staré fary
vybudovat malé dětské hřiště. Prozatím si za hezkého počasí děti
hrají v pískovišti, na vláčcích a na houpačce, maminky si můžou
sednout pod pergolu a dát si kávu nebo si povídat. Budování jde
pomalu, ale máme v plánu postavit i další herní prvky. Za nepříznivého počasí se můžeme přesunout do klubovny staré fary a
hrát si tam. Ráda bych pozvala všechny děti i rodiče, kteří nemají
možnost „kam vypustit“ své ratolesti, nebojte se kdykoliv otevřít
branku a vejít na dětské hřiště!
S maminkami se budeme i nadále scházet každý týden ve stejný
čas, tzn. od 9 do 11h, změněn bude jen den ze středy na čtvrtek!
Nyní nás navštívila například zástupkyně firmy s léčivou kosmetikou a také místní pedikérka. Po letních prázdninách si s námi
přijde popovídat fyzioterapeutka. O dalším dění v MC Budníčku
se dozvíte prostřednictvím obecního infokanálu, který by měl být
brzy spuštěn.
Za Mateřské centrum Budníček Lucie Žabčíková
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Hlasování a sčítání hlasů – odlišnosti od jiných voleb
Každý volič má 11 hlasů, tj. tolik, kolik se volí členů zastupitelstva. V obci Ratiboř je voleno 11 členů zastupitelstva.
* pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek, na
kterém jsou všechny kandidující strany a sdružení kandidátů

Způsob volby

Když volič označí křížkem v horní části hlasovacího lístku
jednu vybranou stranu nebo sdružení kandidátů a nic jiného:
* hlas se započte každému kandidátu vybrané strany nebo
sdružení v pořadí od prvního až do pořadového čísla 11, čímž
odevzdal volič celkem 11 hlasů
Když volič označil jednu vybranou stranu nebo sdružení a
navíc její jednotlivé kandidáty:
* hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního
dále až do pořadového čísla 11 a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží

Když volič označil jednu vybranou stranu nebo sdružení
a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran nebo sdružení (jedné nebo více stran sdružení, kromě označené strany nebo
sdružení):
* hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům křížkem označené
strany nebo sdružení v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik
zbývá do počtu (11) volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi
počtem volených a počtem jednotlivě označených)
Když volič označil jednotlivé kandidáty do počtu 11 (a nikoliv stranu nebo sdružení křížkem v horní části hlasovacího
lístku), je jedno, zda jsou z téže strany nebo sdružení nebo z
různých stran stran a sdružení:
* hlas se započte každému označenému kandidátu
OÚ Ratiboř

Podzim – skončily prázdniny, skončil
čas dovolených, dětem začíná škola a v
knihovně se zahajuje čtenářská sezóna.
I když tento rok byl nákup nových knih
omezen, pořád je tu ještě putovní soubor,
který se obměňuje 2x za rok.
Hlavním posláním knihovny je literatura, seznamování s ní a půjčování knih. V dnešní době se knihovna
stává zdrojem zábavy, her a v neposlední řadě i místo, kde se můžete
setkávat s kamarády. V klubovně, kde se o prázdninách malovalo, je
umístěn internet pro veřejnost, časopisy k nahlédnutí i k vypůjčení,
stolní hry a pro malé děti stoleček s židličkami k malování i ke hraní.
Děti mají k dispozici zahradu, kterou upravují naši zahrádkáři, a
doufám, že tam v budoucnu přibudou bezpečné průlezky a zahrada se
tak stane místem pro setkání mladých rodin s dětmi.
Ale vraťme se ke knihám. Chtěla bych doporučit knihu – Zvuk slunečních hodin, která mě zaujala. Je od autorky Hany Andronikové,

která se narodila ve Zlíně. Je to čtivé dílo, které spojuje několik rovin
– Baťův Zlín, Indii 30. let a Ameriku. Vyprávění začíná náhodným
setkáním dvou českých emigrantů v Coloradu, jejichž životní osudy
se kdysi prolnuly. Odvíjí se strhující příběh, v jehož centru stojí milostný vztah Tomáše Kepplera, který staví pro Baťu továrny na výrobu
bot v Indii, a židovky Ráchel. S nástupem okupace Československa a
následným odchodem Ráchel do transportu se jejich svět harmonie a
bezpečí definitivně rozpadá... . Tento autorčin debut získal v roce 2001
Literární cenu Knižního klubu.

Českobratrská církev evangelická v Ratiboři a Obecní úřad v Ratiboři pořádali k
připomenutí památky evangelického kazatele a bojovníka za náboženskou svobodu
Jana Maniše z Ratiboře vzpomínkovou slavnost. Slavnost se konala v neděli 12. září 2010
odpoledne u památníku Jana Maniše v Ratiboři
-Kobelném. Za krásného počasí se u památníku
shromáždilo asi 100 lidí.
Promluvili starostka obce Bc. J. Sklenská,
Petr Maláč, farář ČCE z Hošťálkové a Miroslaw Jelinek, farář ČCE z Kateřinic.
Paní starostka vyjádřila radost z toho, že se již po desáté
můžeme setkat na tomto místě a zdůraznila, že kdyby naše země

ztratila paměť, ztratila by také svou budoucnost. Proto potřebujeme nést povědomí o lidech, kteří byli pronásledováni jen proto,
že vyznávali jiné přesvědčení a odmítli ho zradit. Paní starostka
zakončila svůj projev přáním, aby naše dnešní, konečně svobodná
společnost, byla opravdovou společností práva a spravedlnosti.
Petr Maláč připravil biblickou úvahu s navázáním na život, dobu
a přínos toho bohatýra víry. Řekl mimo jiné: „Když jsem procházel brožuru Ladislava Baletky „Památce Jana Maniše z Ratiboře,
bojovníka za svobodu víry“, říkal jsem si, kolik je tu uvedeno známých jmen, které v tomto valašském okolí zní dodnes, jak statečná a hrdá minulost za těmito jmény stojí - Mikšík, Uhřík, Gerža,
Blizňák, Koštůr, Kovář, Baletka, Hruška, Kuráň, Hořanský a
další. Ptal jsem se, co se to vlastně stalo, kde jsou potomci těch
slavných předků, jak to, že je už neoslovuje a nemají za nic to,

Na závěr bych chtěla připomenout výpůjční dobu:
Pondělí
Středa 		

16.00 – 18.30 hodin
16.00 – 18.30 hodin

Pěkný podzim s příjemnou knihou přeje Michaela Jakubíková

Setkání u pomníku Jana Maniše
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pro co byli jejich předkové ochotni tolik obětovat. Znovu jsem si
uvědomil, že víra se nedědí. Může tu být veliká snaha o předání z otce na syna, z rodičů na děti, ale nakonec se vždy jedná o nové,
osobní uchopení každou generací a každým člověkem. Žádná, ani
ta nejkrásnější minulost a tradice, ani ta valašská, není perpetum
mobile, něčím, co by se hýbalo a jelo samo o sobě vlastní silou.
Je-li tu člověk se svým osobním zápasem a zaujetím pro Kristovu
věc, pak tradice pokračuje, není-li tu, pak i ta nejslavnější tradice
zaniká a končí.“
A na konec jeho přednášky mocně zazněla
výzva, že totiž „nemáme žádnou jinou volbu,
nejsme-li na Ježíše napojeni, pak nejsme ani
„světlem“. Zbývají nám jen krásná a velká
slova, po jejichž uskutečnění možná, někde v
hloubi své duše, toužíme. Jsme ale zváni na
Kristovu cestu. On sám stojí před námi. Očekává od nás to největší, ale zároveň to chce on sám při nás také
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uskutečňovat. Říká nám všem: „Vy jste světlo světa“ a abychom
tímto „světlem světa“ být mohli, k tomu již vše připravil.“
Bratr farář Jelinek ve svém příspěvku nastínil tři velké vlny
exilu českých evangelíků, ke kterým docházelo v XVI., XVII. a
XVIII. století. Připomněl jména některých významných osobností
tohoto exilu - osobnost Jiřího Izraele, pozdějšího prvního biskupa
polské větve Jednoty bratrské, který pocházel a zemřel v Lipníku,
a dále známé jméno - Jan Amos Komenský. Třetí vlna okolo roku
1740 směřovala do Dolního Slezska a byla nejvíc roztroušená.
Slavnost vhodně doplnilo vystoupení pěveckého sboru ČCE z
Hošťálkové a žákyně naší školy Radky Mrlinové. Při společném
zpěvu nás doprovázel na akordeon Martin Žabčík, který také zapíval jednu píseň sólo.
Při ukončení všichni účastníci vyjádřili přesvědčení, že tradice
setkávání u pomníku Jana Maniše by měla pokračovat i nadále
a všichni věří, že za rok se na stejném místě sejdeme aspoň ve
stejném počtu jako letos.		
Jarmila Wiera Jelinek
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Lasice kolčava a hranostaj
Mezi nejmenší obyvatele našich krajin patří dvě navzájem příbuzné šelmičky – lasice hranostaj a lasice kolčava. Jsou to malá
mrštná stvoření (hranostaj váží do 300 g, kolčava je zhruba poloviční) schopná prolézat úzké otvory, chodbičky, spletité porosty
keřů a travin či hromady starého klestí i kamenů. Jejich přirozeným prostředím jsou otevřená pole a okraje lesních porostů,
zarostlé meze a remízky. Obě lasice výborně běhají, skáčou a hranostaj dokáže také šplhat po kmenech stromů i keřů. Jejich zrak,
čich a sluch je dobře vyvinutý a činí z nich znamenité lovce.
Oba druhy se liší nejenom velikostí, ale také drobnou odchylkou zbarvení. V létě jsou sice shodně skořicově hnědí, s příchodem zimy však hranostaj vymění tenhle kožíšek za ochranné bílé
zbarvení. Většina kolčav si naopak ponechává hnědavé odstíny i
v chladné části roku. Co je však odliší zcela bezpečně a za všech
okolností je špička ocásku. Ta je u hranostaje po celý rok černá.
Zajímavé a ne zcela spolehlivě prozkoumané je období kaňko-
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vání (lasiččích námluv). Běžně se uvádí, že u hranostaje probíhá
ve dvou obdobích a sice v červenci až v srpnu nebo na konci zimy
v únoru až březnu. V prvním případě dochází u hranostajů (podobně jako u ostatních lasicovitých šelem) k tzv. utajené březivosti,
kdy zárodek v těle samice až do jara „spí“ a teprve poté dochází
k jeho vývoji. V druhém případě je vývoj zárodku normální. V
případě lasice kolčavy je situace ještě problematičtější a nejčastěji
se tvrdí, že ke kaňkování může docházet v průběhu celého roku.
Rovněž tak se různí počty uváděných mláďat, nejčastěji se však
setkáme s rozmezím 3 – 9 mláďat v jednom vrhu.
Stopy po pobytu lasic lze nalézt především na sněhu,
často i v blízkosti lidských sídlišť. V případě, že si poměrně malá
lasice nese do úkrytu úlovek, je její stopní dráha doplněna po
stranách o dvě řady párových značek vzniklých otiskem unášené
kořisti. Z úkrytu se lasice nechají k alespoň krátkému vyhlédnutí
vylákat napodobením hlasu myšky – tzv. myškováním – které se
snadno imituje nasáním vzduchu přes sevřené rty.
Alois Musil
lesní hospodář

„Štíhlé tělo se tu souká,
nad roštím už hlava kouká,
tenký proutek, čtyři tlapky,
ostré zoubky, ostré drápky.
Všechny myšky – pozor dejte!
Na paměti stále mějte,
lasička je lovec čilý,
proleze do každé díry!“

Fotografické okénko
Z IX. ročníku „Festivalu o gulášového krále“ v Ratiboři 29. 5. 2010
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DOBRÉ SALÁTY

Nezapomínejte na každodenní porci vitamínů
Hlávkový s krutony

na salát: svazek mladé karotky, 1 hlávka salátu, hrst polníčku, 4
vejce, olej, několik listů salátu lollo rosso, půl svazku zeleného
chřestu, 2 krajíce chleba
na dresink: 3 lžíce vinného octa, 1 lžíce démonské hořčice, 50 ml
olivového oleje, sůl, pepř
1. Chřest oloupeme a odkrojíme dřevnaté konce. Výhonky vaříme
v osolené vodě se špetkou cukru asi 10 minut. Pak scedíme.
2. Vejce uvaříme na hniličku. Chléb nakrájíme na kostičky a opečeme na oleji.
3. Listy hlávkového salátu, polníčku a lollo rosso omyjeme a usušíme. Karotku omyjeme a očistíme.
4. Na talíře rozdělíme listy salátu, chřest, vejce rozkrojená na poloviny a karotky. Porce posypeme krutony a zalijeme dresinkem.

Pestrý s vejci

na salát: 1 hlávka salátu, 1 žlutá paprika, 1 svazek ředkviček, 4
vejce, 250 g cherry rajčat, 4 sardelové řezy (nemusí být)
na dresink: 2 stroužky česneku, 1 lžička hořčice, 4 lžíce oleje, 2
lžíce octa, sůl, pepř
1. Salát natrhejte na kousky. Papriku nakrájejte na nudličky. Cherry rajčata rozkrájejte na půlky. Očištěné a umyté ředkvičky pokrájejte na kolečka.
2. Vejce uvařte natvrdo a nakrájejte na měsíčky nebo na kolečka.
Přísady zlehka promíchejte a rozdělte na porce.
3. Na dresink v misce smíchejte ocet se solí, pepřem a hořčicí. Za
stálého míchání přidejte olej a míchejte, dokud nevznikne hladká
směs. Nakonec přidejte prolisovaný česnek a pro výraznější chuť
můžete přidat nadrobno nakrájené sardelové řezy.

Ředkvičkový s výhonky
na salát: 3 až 4 svazky ředkviček, 2 pórky, 80 g výhonků vojtěšky (nebo
čočky nebo mungo), šťáva z půlky citronu, cukr, sůl, olivový olej
1. Ředkvičky očistěte, omyjte a nakrájejte na čtvrtky. Z pórků
použijte jen bílou část, kterou nakrájejte na tenká kolečka.
2. Ředkvičky a pórek dejte do mísy, mírně osolte, zalijte čerstvou
citrónovou šťávou smíchanou s trochou cukru a pokapejte olivovým olejem.
3. Salát rozdělte do misek nebo na talíře a každou porci bohatě
posypte výhonky.

okapat. Chřest zbavte dřevnatých částí a vařte v osolené vodě a se
špetkou cukru do poloměkka.
2. V misky smíchejte vývar, ocet, žloutek a postupně přidávejte
olej. Zálivku ochuťte pepřem, solí a cukrem.
3. Listy salátu, rukolu a jahody rozdělte do misek. Na každou
porci dejte kousky rybího masa. Posypte sekanými mandlemi a
zalijte zálivkou.

Červeno - bílý zelný salát

na salát: 250 g bílého zelí, 250 g červeného zelí, 100 g slaniny bez
kůže, 1 lžíce oleje
na dresink: 1 lžíce kmínu, 100 g zakysané smetany, 100 g majonézy, 1 lžička fijónské hořčice, 4 lžíce octa, cukr krystal, sůl
1. Zelí omyjte a nakrouhejte na tenké nudličky. Bílé a červené dejte zvlášť do misek a zalijte horkou vodou. Nechte 2 minuty stát,
pak vodu slijte a zelí vymačkejte. Slaninu nakrájejte na plátky a
opečte ji na oleji do křupava.
2. Mezitím ve hmoždíři rozdrťte kmín. Zakysanou smetanu smíchejte s majonézou, s hořčicí, octem, kmínem a dochuťte solí a
cukrem. Smíchejte se zelím. Slaninu přidejte k salátu a zlehka
promíchejte.

Celerový s jablky

na salát: 400 g celeru, 2 jablka, 160 g tvrdého sýra, 100 g šunky,
pepř, sůl
na dresink: 150 g majonézy, 100 ml zakysané smetany, 2 lžíce
jogurtu, 2 lžíce pomerančové šťávy, 1 lžička citrónové šťávy, 1
lžička cukru, pepř, sůl
1. Celer očistěte, nakrájejte na nudličky, krátce povařte v osolené
vodě, do které přidejte pár kapek citrónu.
2. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců, nakrájejte na kostičky a
zakapejte citronem. Sýr nastrouhejte na hrubém struhadle a šunku
nakrájejte na nudličky.
3. Z uvedených ingrediencí připravte dresink. Podle chuti osolte,
opepřete a smíchejte s ostatními surovinami.

Z krabích tyčinek

na salát: 500 g krabích tyčinek, 7 sterilizovaných okurek, 1 zelenou papriku, 1 žlutou papriku, 1 konzervu sterilované kukuřice, 1
bílý jogurt, 1 majonézu, šťáva z půlky citrónu, pepř, sůl

na salát: 1 hlávka římského salátu, 8 jahod, 200 g uzeného pstruha, 200 g zeleného chřestu, 50 g mandlí, hrst rukoly
na dresink: 2 lžíce drůbežího vývaru, 1 lžíce balzamikového octa,
1 žloutek, 1 lžíce slunečnicového oleje, 1 lžička cukru, čerstvě
mletý pepř, sůl

1. Mražené krabí tyčinky ponořte na 5 minut do vroucí vody,
vyjměte je, nechte vychladnout a nakrájejte na kostičky.
2. Okurky a papriky nakrájejte na kostičky, přidejte kukuřici a
zalijte bílým jogurtem, který jste smíchala s majonézou, pepřem,
citrónovou šťávou a se solí. Salát zlehka promíchejte a nakonec
přidejte nakrájené krabí tyčinky.
3. Připravený salát nechte v chladu uležet. Podávejte s celozrnným pečivem nebo opečenými toasty.

1. Salát rozeberte na listy, omyjte je ve studené vodě a nechte

DOBROU CHUŤ !!!

S mandlemi a uzenou rybou
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Babské rady
Jak na skvrny
■ Skvrny od hořčice vypereme v teplé vodě se sodou
■ Mastné skvrny z látek nebo papíru odstraníme silným roztokem
kuchyňské soli v lihu
■ Nezmizí-li po vyprání některých oděvů skvrny od potu, namočíme je na chvíli do vlažné vody s trochou octa – ta spolehlivě
odstraní i pach potu
■ Nalepenou žvýkačku odstraníme ze šatů po řádném ochlazení
kostkou ledu
■ Skvrny na nerezovém nádobí odstraníme octem či citrónovou
šťávou a doleštíme suchým flanelem
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horké vodě dva kypřící prášky a v nádobě necháme alespoň půl
hodiny působit. Občas důkladně protřepeme
■ Skleněné, porcelánové či kovové svícny zbavíme vosku, ponoříme-li je do studené vody a tu zahřejeme až bodu varu
■ Skvrn od rtěnky nás zbaví líh a posléze neředěný mycí prostředek
■ Skvrny od propisky pustí, postříkáme-li je lakem na vlasy a
poté prádlo běžným způsobem vypereme, podobně lze zatočit i
se skvrnami od fixu
■ Krvavá skvrna na bílém prádle zmizí pomocí peroxidu vodíku,
je-li na barevném prádle, potíráme ji acylpyrinem rozpuštěným v
troše vody
■ Skvrny na zrcadle odstraníme teplou vodou s octem

Jana Nevolová

■ Skvrny od čaje v termosce nebo láhvi zmizí, rozpustíme-li v

Citáty a přísloví
Každý den je nový začátek.			

(T. S. Elliot)

Lepší je jít po správné cestě pěšky, než po nesprávné cválat na
koni.
Přítel je, kdo o nás všechno ví, a přesto nás má stejně rád.
(Hubbard)
Nikdy se nepokoušej utopit smutek v rumu, protože umí plavat.
(francouzské přísloví)
Co je lepšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit jako
sám se sebou.		
(Marcus Tullius Cicero)

dvou srdcí, která patří k sobě.
Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.

(Sokrates)

Život se podobá knize. Blázen v ní listuje letmo, zatímco moudrý
při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou.
(Jean Paul – německý spisovatel)
Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

(Cicero)

Stále naříkáme, že máme málo času. Ale žijeme, jako bychom ho
měli nazbyt.				
(Seneca)
Očekávané štěstí je motorem lidského života.

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii

(Makarenko)
Jana Nevolová

Jubilanti – senioři

Vítání občánků

Ve II. čtvrtletí roku 2010 bylo navštíveno 27 jubilantů, kteří se
ve zdraví dožili 70, 75, 80 a více let.
Dva manželské páry oslavily 50 let společného života – „Zlatou svatbu“ a jedna manželská dvojice 60 let – „Diamantovou
svatbu“.

Obřadní síň v Ratiboři byla v sobotu 10. dubna 2010 v odpoledních hodinách naplněna dětským žvatláním, pestrými kroji dětí z
mateřské školy a jejich pásmem písniček a básniček.
Vítali jsme nejmenší občánky do svazku naší obce. Rodiče přijali naše pozvání
a přinesli své ratolesti. Přivítali jsme takto 5 chlapečků a 6 holčiček narozených od září 2009 do února 2010. Bylo to velmi příjemné odpoledne.
Miroslava Slováčková
sociální komise

Všem jubilantům přejeme ještě jednou stálé zdraví, pěkné slunné dny prožité v pohodě a klidu a ještě hodně krásných okamžiků
v životě.
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Zahrádkáři
Zahrádkáři pomáhají při úpravě kolem staré fary. Z kamenů
jsme utvořili záhony pro výsadbu keřů. Práce to nebyla snadná.

Ochotně nám pomohli i mladí kluci, kteří v tom vedru odpočívali
na lavičce. Patří jim za to dík. Mít kolem sebe pěkné prostředí je
přáním nás všech. Snažme se o to. Snad už počasí dovolí a my
budeme moci pokračovat v rozdělané práci.
Za svaz zahrádkářů Anna Gerlíková

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28. a 29. května 2010
■ první den voleb začal v pátek 28. května 2010 ve 14 hodin a
ukončen byl ve 22 hodin
■ volební místnost byla znovu otevřena v sobotu 29. května 2010
v 8 hodin a uzavřena ve 14 hodin
 ■ celkový počet voličů v obci Ratiboř je 1427, voleb se zúčastnilo 893
Číslo strany
1
4
5
6
9
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26

voličů, z toho v 6 případech byla použita přenosná volební schránka
■ platných volebních hlasů bylo 888 z celkem 893
■ volební účast byla tedy 62,58%
■ volební komisi nebyly po dobu voleb podány žádné stížnosti
■ komise se skládala z 5 členů s právem hlasovat a zapisovatelky

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

Název strany
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Moravané
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
KDU-ČSL
Volte Pravý Blok – www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Platné hlasy celkem
5
137
0
74
151
13
56
0
99
32
4
19
28
10
16
1
243

Výherní strany v Ratiboři

1.			
Občanská demokratická strana			
2.			
Česká strana sociálně demokratická			
3.			
Věci veřejné					
4.			
TOP 09					
5.			
Komunistická strana Čech a Moravy		
								

Platné hlasy v %
0,56
15,43
0,00
8,34
17,00
1,46
6,31
0,00
11,15
3,60
0,45
2,14
3,15
1,13
1,80
0,11
27,36

243 hlasů			
27,36%
151 hlasů			
17,00%
137 hlasů			
15,43%
99 hlasů			
11,15%
74 hlasů
8,34%
Jana Nevolová, zapisovatelka volební komise
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Oslava MDD

Koncert na akordeon

O velikonočních prázdninách nás navštívil absolvent naší školy
Pavel Grobelný, který si pro malé posluchače připravil dvouhodinový koncert. Za doprovodu akordeonu si děti společně zazpívaly známé lidové písně a někteří odvážlivci si na taneční notu i zatancovali.
Vítání občánků
Dubnové pásmo k přivítání nových občánků nacvičily a předvedly s dětmi paní učitelky Pavlína Ferdicsová a Vladimíra Staňková.
Den matek
Druhá květnová neděle je spojena s oslavou svátku maminek,
výrobou dárečků pro ně, ale i s dvouměsíčním nácvikem programu všech dětí i učitelek. Ve spolupráci se ZŠ Ratiboř a OÚ
Ratiboř jsme i letos vystoupili s hudebně – recitačním pásmem v
místním kině. Starší děti přednesly v rámci programu „Kytice pro
maminku“ básně o květinách. Velký úspěch a ovace sklidilo pohybové ztvárnění písně Zdeňka Svěráka „Jaro dělá pokusy“. Mladší
děti předvedly roztomilé hudební pásmo „Uvíjíme věneček“. Na
závěr všichni zazpívali píseň „Mámo má, mám tě rád“.
Divadelní a filmová představení
V průběhu měsíce dubna až června jsme pro děti zajistili divadelní
představení Jak Honza k princezně přišel, Jarní pohádka, Dlouhý, Široký
a Bystrozraký a filmová představení Dešťová víla a Doba ledová 3.
Výlet do ZOO
I přes uplakané květnové počasí se nám výlet vydařil. Bylo pod mrakem a všechna zvířátka se nám předváděla ve výbězích. Nejúžasnějším zážitkem pro děti však byla chůze po visuté lávce k supům. Tento
zážitek předčil i zpáteční jízdu vláčkem, ba i jízdu na kolotoči.
Tradiční a netradiční sportování
V úterý 1. června na Den dětí jsme zahájili sportovní hry.
Všichni oslavenci dostali na svůj svátek dárek – větrníky, které
uhradila paní Bc. Iva Chovancová. Pro intenzivní déšť jsme hry
přesunuli do budovy školy. Sportovní klání v interiéru školy se
dětem líbilo. Na závěr sportovního týdne při vyhodnocení dostal
každý sportovec míč od Ratibořské chasy.
Cesta pohádkovým lesem nelesem
Promáčený terén donutil organizátory, rodiče MŠ a ZŠ, přesunout
trasu na asfaltový povrch. Přesto se letošního ročníku zúčastnilo 130
dětí za doprovodu rodičů a příbuzných. Na startu obdrželi malí turisté průkaz a pak už vyrazili k vílám, zákeřným čarodějnicím, ke Karkulce a myslivci, okolo vodníků, přes loupežníky, k Vilíkovi a Máje
až do cíle. Zde dostali diplom, odměnu, párek v rohlíku, občerstvení.
A to nebylo všechno. O tanec, hry, zábavu a odměny se starali až do
večera dva neúnavní klauni, kteří si s sebou přivedli i pomocníky.
Děkujeme všem sponzorům za finanční, věcné dary nebo osobní pomoc při organizaci této náročné akce.
Noc v mateřské škole
Pro nejstarší předškoláky jsme připravili noc v mateřské škole s pochodem, cestou za pokladem, hrami, soutěžemi a pozdní
diskotékou.
Krásné prázdniny a příjemnou dovolenou!
Zdeňka Březovjáková, ředitelka školy

Holky z naší školky z roku 1970
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Základní škola
Červnový příspěvek do zpravodaje hodnotí naši celoroční
práci. Poslední měsíce tohoto školního roku byly ve znamení
projektů a aktivit, které výrazně doplňují vzdělávací nabídku
školy.
CHRÁM I TVRZ
Kráse českého jazyka v mluvené formě patřil
poslední březnový pátek vsetínský dům kultury. Ve
zdejších prostorách se uskutečnil 17. ročník krajské
soutěže věnované oslavě české slovesnosti Chrám
i tvrz. Soutěže v uměleckém přednesu se letos zúčastnilo 5
recitátorů naší školy. Nepřivezli sice žádnou cenu, získali však
cenné zkušenosti do dalších let.
MATEMATICKÝ KLOKAN
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla
přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991
se rozšířila do zemí Evropy. Soutěžící jsou podle
věku rozděleni do 6 kategorií, základních škol se
týká Cvrček (2. – 3. třída ZŠ) a Klokánek (4. - 5. třída ZŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže
žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně
i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící
řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených
možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle
obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5
bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24
bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. a K
V letošním roce získal v kategorii CVRČEK maximální počet
bodů Tomáš Halmazňa a od pořádající společnosti obdržel knižní dar. Blahopřejeme!
MC DONALD´S CUP
Také letos se žáci naší školy zúčastnili již 12.
ročníku největšího fotbalového turnaje McDonald´s
CUP pořádaného pro základní školy. V okrskovém
kole se hráči v obou věkových kategoriích postavili
na stupeň vítězů a zajistili si tak postup do kola okresního. V
něm již tak úspěšní nebyli, přesto obsadili mladší žáci 3. místo
a starší žáci 4. místo. Gratulujeme!
HOKEJBAL PROTI DROGÁM
Po roční pauze jsme se opět zapojili do celorepublikového turnaje Hokejbal proti drogám 2010,
který je organizován Českomoravským svazem
hokejbalu za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V regionálním kole naše
družstvo nejmladších žáků sehrálo zápasy s hráči vsetínských
základních škol a převzali pohár za 3. místo. Gratulujeme!
DEN MATEK
Naše maminka je v životě nenahraditelnou osobou, člověkem, který nás miluje v dobrém, ale i v
tom zlém, člověk, který zná naše bolístky a trápení,
člověk, který fouká naše rány. Již staří filosofové a
psychologové věděli, že nejsilnější a nejstálejší je právě mateřská láska. Za to všechno si jistě zaslouží velké díky. Letošní Den
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matek připadl na neděli 9. května. Již tradičně pro ně místní
základní a mateřská škola připravila kulturní program v kinosále. Zájem o vystoupení dětí byl tak velký, že někteří občané
se do sálu nevešli. Pro příští školní rok proto budeme uvažovat
o možnosti uspořádat oslavu Dne matek v sále zemědělského
družstva.
VALAŠSKÝ VÍCEBOJ
U příležitosti oslav 100. výročí otevření budovy školy v
Kateřinicích jsme se s některými žáky zúčastnili
valašského družebního víceboje ze spřátelených
škol (Kateřince, Ratiboř, Hošťálková). Soutěž byla
velmi dobře připravena, měla vysokou úroveň a
všechna družstva bojovala statečně až do konce.
Naši žáci vybojovali 3. místo a byli odměněni věcnými cenami a sladkostmi.
SLUNEČNÍ SOUSTAVA V POHYBU
Hvězdárna Valašské Meziříčí nabízí řadu naučných programů a besed zaměřených nejen na astronomii. Žáci 5. třídy se zúčastnili tzv. doplňkové
výuky s názvem Sluneční soustava, která navazovala na základní témata probíraná v přírodovědě.
Prezentace provedla posluchače od středu Sluneční soustavy až do vzdálených končin na jejím okraji. Cestou jim byla představena jednotlivá tělesa, včetně nejrůznějších
zajímavostí. Postupně navštívili Slunce, jednotlivé planety a
podrobněji se zastavili u naší planety Země, kde byly vysvětleny
pojmy: rotace planety, střídání ročních období, zatmění Slunce
a Měsíce.
Další výuka byla formou hry na zahradě hvězdárny. Žáci měli
možnost podívat se na Sluneční soustavu skoro reálně. Díky
zmenšenému modelu hlavních objektů (Slunce a planety) měli
možnost na vlastní oči porovnat jejich vzájemné velikosti a
vzdálenosti, jakým způsobem se pohybují (oběh planet kolem
Slunce) apod.
ZDRAVÉ LÉTO S PĚTKOU
Projekt Národní sítě podpory zdraví „Zdravé léto
s Pětkou“, je zaměřen na děti mladšího školního
věku a jejich rodiny. Hlavním cílem je přiblížit
nejmladší generaci hravou formou zásady zdravého životního stylu. Dalším cílem je společnou prací na kulinářských úkolech podpořit rodinnou soudržnost a podpořit zdravou
výživu jako přátelské téma spojené s pozitivními zážitky.
Děti z 3., 4. a 5. třídy plnily v týmech během školního dopoledne s pomocí lektorů zábavné úkoly s tematikou zdravého
životního stylu a sbíraly „zdravé pětky“. Ve škole jsou zvyklí za dobrou práci dostat jedničky, nyní to bylo naopak – čím
víc „pětek“, tím blíž k vítězství. Aktivity vycházely z 5 okruhů
zdravého životního stylu: „Umím si vybrat dobré jídlo“, „Žízeň
a hlad mě nedohoní“, „Čistota půl zdraví“, „Hýbání nás baví“,
„Vím, jak zůstat v bezpečí“.
Následné fotograficko-kulinářské soutěže „Nakup, uprav,
vyfoť, pošli, vyhraj!“ se mohou zúčastnit všichni žáci. Úkol pro
1.-5. třídu zní: Doma spolu s rodiči připrav jednoduché jídlo se
zeleninou nebo ovocem, které obsahuje nejvíce 5 surovin (koření se nepočítá). Pak to pěkně naservíruj a vyfoť digitálním fotoaparátem. Nejlepší obrázek spolu s receptem pošli e-mailem
na adresu fotosoutez.zdrava5@email.cz (nezmenšené, ale max.
4MB). Uveď své jméno, třídu a školu, nezapomeň na recept
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a odešli do 2. července 2010. Více na http://nspz.cz/index.
php?clanek=17
LOUČENÍ S PÁŤÁKY
Červen – měsíc, kdy žáci dokazují, co všechno se
naučili, ale také konec školního roku a pro 20 žáků
5. třídy, tedy nejpočetnější třídu, úplný konec na
naší škole. Odcházející absolventi obdrželi v upomínku na ratibořskou školu knihy zakoupené Klubem rodičů při
ZŠ Ratiboř.
„Milí „páťáci“, zažili jste zde spoustu dobrodružství, legrace,
ale i trápení nad testy a prověrkami. Přesto věříme, že na rati-
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bořskou školu budete vzpomínat v dobrém. V Hošťálkové vám
přejeme mnoho úspěchů a dobré výsledky v dalším snažení.
Dveře vám necháváme otevřené a doufáme, že se za námi přijdete rádi podívat.“
Cokoliv se vám z naší činnosti líbí a s čím jste spokojeni,
pochvalte dál. Co bychom mohli zlepšit, řekněte nám. Budeme
rádi.
Přejeme všem našim žákům hezké prázdniny, učitelům odpočinek a rodičům i všem spoluobčanům zaslouženou dovolenou.
Kolektiv ZŠ Ratiboř

LOUČENÍ S LÉTEM

Kde?
Kdy?
V kolik hodin?

areál hasičského domu
v sobotu 28. srpna 2010
ve 14 hodin

HUDBA I OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

POCHOD

„PO RATIBOŘSKÝCH HRBOCH“
Kde?
Kdy?

start i cíl v areálu hasičského domu
v sobotu 18. září 2010

V kolik hodin?

mezi 9.00 a 10.00 hodin
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Mistr světa v Ratiboři
V posledních květnových dnech tohoto roku navštívil naši obec
mistr světa v ledním hokeji, reprezentant České republiky Petr
Vampola. Se svojí manželkou Veronikou (rozenou Urbánkovou)
se zúčastnil společenské akce obce Ratiboř a to IX. ročníku festivalu „o gulášového krále“ v areálu hasičského domu. Poděkoval
za přivítání starostkou obce Bc. Jiřinou Sklenskou a pozdravil
všechny přítomné v areálu. Po ochutnání porce guláše ochotně
věnoval svůj podpis malým i velkým zájemcům.
Následujícího dne přijal spolu s manželkou pozvání na Obecní úřad v Ratiboři. Podělil se s vedením úřadu o zážitky z právě ukončeného mistrovství světa v ledním hokeji, ukázal zlatou
medaili, zapsal věnování do obecní kroniky, popřál všem občanům jen to nejlepší v životě a úspěšný rozvoj naší obce.
Petře, děkujeme a přejeme Tobě i Veronice jen úspěchy jak v
rodinném, tak i ve sportovním životě.
Vedení obecního úřadu
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Turistický pochod v Považské Teplé
Již se stalo tradicí, že každoročně pořádáme zájezd na pochod
Jilemnického jarná 25-ka do Považské Teplé. 34. ročník se konal
v neděli 18. dubna 2010. Počasí bylo v tyto dny chladné a ačkoliv
nepršelo, nepřihlásilo se tolik účastníků jako minulá léta. I tak
byly dva autobusy skoro zaplněny. Se 74 účastníky jsme přicestovali po 9. hod. do Pov. Teplé. Dalších asi 5 turistů přijelo osobním
autem.
Dle zjištění u startovného bylo letos přihlášeno 2 917 turistů.
Všem našim účastníkům pochodu připravili slovenští přátelé
občerstvení a nejeden z našich turistů si odvážel i výhru z tomboly.

Z oddílu kopané
„A“ týmu mužů se vůbec nevyvedl vstup do jarní části sezóny a
po prvních čtyřech kolech měl na svém kontě tři porážky a pouze
jedno vítězství, což ho stálo vedení v tabulce Okresního přeboru.
K návratu zpět na čelo tabulky mu nepomohly ani zlepšené výkony ve druhé polovině jara. Do konce celé sezóny zbývá poslední
kolo a v tom se náš celek utká na domácím hřišti v souboji o druhou příčku s FC Vsetín „B“. Již teď je jasno o Přeborníkovi okresního přeboru, kterým se zaslouženě stal tým Spartaku Jablůnka.
Z „OP“ sestupují Liptál a Loučka. Náš tým má 49 bodů za 15
vítězství, 6 porážek a 4 utkání skončila nerozhodně, skóre 71:42.
Nejlepšími střelci jsou Konvičný Adam – 15 branek, Olšák Sta-

Plni pěkných dojmů jsme odjížděli v 16 hod. domů.
V autobuse pak proběhlo tradiční vyhodnocení kategorií v
účasti:
Nejmladší účastník:
Vaculík Martínek nar. 31.5.2006
Nejstarší účastník:
Vaculík Jaroslav, ročník 1937
Nejpočetnější rodina:
Vaculíkova – v počtu 8 členů
Příští ročník – již 35. bude opět v měsíci dubnu 2011.Termín
upřesníme zase ve Zpravodaji.
Miroslava Slováčková

nislav – 13 a Blizňák Zdeněk – 11. Konvičný Adam je druhým
nejlepším střelcem soutěže za Jaroslavem Zbrankem z Kateřinic
„B“.
Podobně jako Áčku se ani „B“ týmu nevydařilo jaro a ve vyrovnané tabulce IV. Třídy se dvě kola před koncem pohybuje na osmé
příčce tabulky. Bilance naší rezervy je 31 bodů za 8 vítězství, 7
porážek a 7 utkání skončilo nerozhodně, skóre 58:36.
Nejlepšími střelci jsou Fojt Michal – 12 branek, Pala Vlastimil
– 11 a Konvičný Petr – 7. Již dvě kola před koncem sezóny je
rozhodnuto o postupujícím do III.třídy, kterým se překvapivě stal
oddíl FC Semetín.
Závěrem bychom chtěli poděkovat OÚ, sponzorům a všem
divákům za jejich podporu a pozvat je na všechna naše utkání.
Oddíl kopané

18

Z p r a v o d a j

Starší žáci
Po nevyrovnaných výsledcích v jarní části sezony jsme skončili
na 3. místě tabulky okresního přeboru starších žáků se ziskem 38
bodů a skóre 52:24 (chybí poslední zápas sezony s Lidečkem).
Naši nejlepší střelci: Procházka Štěpán - 20 branek (nejlepší střelec okresního přeboru), Hrabica Petr - 10, Ostřanský Jakub - 8.

Mladší žáci
Během jarní části okresního přeboru jsme nepoznali hořkost
porážky a díky prohrám vedoucího celku Ústí jsme se vrátili
na čelo tabulky s pěkným skóre 193:18 a počtem 57 bodů. Tím
jsme si zajistili lepší pozici pro finálový turnaj, který se koná dne
19.6.2010 na Dolní Bečvě. Do turnaje postoupily vždy dva týmy
ze skupiny A i ze skupiny B. Hraje se systém první ze skupiny A
proti druhému ze skupiny B a vítězové pak hrají finále o přeborní-
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Mužstvo opouští tito hráči: Procházka Štěpán, Katrušák Karel,
Dančák Lubomír a Žabčík Zbyněk (všichni již dosáhli dorosteneckého věku). Starší žáky nyní čeká turnaj v Jindřichově, ale
blíže až v příštím vydání Zpravodaje.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu Ostřanskému Robertovi, Jakubíkovi Antonínovi, Konvičnému Ivanovi, Mikulovi Josefovi a všem, kteří nám pomáhali vozit hráče na venkovní zápasy.

ka okresu. O finálovém turnaji blíže v příštím vydání zpravodaje.
Nejlepší střelci týmu jsou: Ostřanský Jakub - 67 branek (nejlepší střelec okresu), Jakubík Adam, Ordelt Adam a Baletka Ondřej.
Po finálovém turnaji odchází do starších žáků tito hráči: Galeta
Patrik, Baletka Ondřej, Ostřanský Jakub, Nguyen Patrik, Ordelt
Adam, Janošek Miroslav, Vítek Jakub a Uhrin Kristián.
Petr Špaček, Ondřej Karola
trenéři
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Starší přípravka ročníky narození 1999a ml.
Starší přípravka těžila z výborné zimní přípravy a v jarní části sezóny své soupeře přehrávala ještě výrazněji než na podzim a
umístila se ve své skupině okresního přeboru na 1. místě (skóre
165:17). Nejlepšími hráči byli Ostřanský Matěj, Daňa Ondřej a
Machala Karel (31gólů). 1. místo nám zajistilo účast na závěrečném turnaji vítězů skupin a soupeři nám byli celky Juřinky a Kel-

če (s výsledky boje o přeborníka okresu vás vzhledem k uzávěrce
Zpravodaje seznámíme až v příštím vydání).
V sobotu 12.6.jsme se zúčastnili turnaje přípravek ve Veselé u
Zlína, kde jsme prohráli až ve finále s celkem Slušovic 1:2 a obsadili pěkné 2. místo. Nejlepším střelcem se stal Trávníček Dominik.

Starší přípravka na turnaji ve Veselé u Zlína.
Horní řada zleva: Mikula J., Ostřanský M., Černík D., Válek J., Daňa O., Zbranek M., Ordelt, Stančík K.
Dolní řada: Vítek L., Machala K., Trávníček D., Březovják D., Machala R., Valchář P.
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Ml.přípravka ročníky narození 2001 a ml.
Mladší přípravka vedená trenéry Makyčou Janem a Čablíkem
Michalem na jaře odehrála dva turnaje uspořádané v Ratiboři za
účasti celků z Vel. Karlovic, Val. Meziříčí a Hošťálkové a oba turnaje vyhrála. Dále odehráli několik přípravných zápasů. Největší
oporou týmu byl Machala Roman.
V příští sezóně máme zájem hrát krajský přebor přípravek a v

tomto období vedeme jednání o podmínkách přijetí do této soutěže.
Josef Mikula
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům - jmenovitě generálnímu sponzorovi mládeže panu Milanovi Králíkovi,
dále panu Karlu Machalovi a panu Jaroslavu Hajdovi. Díky nim
můžeme pořizovat věci, které naši mladí fotbalisté potřebují.

Jarní výšlap 2010
V sobotu 29. května se uskutečnil
IX. ročník pochodu „Jarní výšlap“.
Vzhledem k velmi nepříznivému
počasí v předcházejících týdnech
nebyla značena delší trasa směrem
na Hošťálkovou. Přesto se 46 trasy znalých turistů vydalo po turistických značkách na tuto, mírně
rozbahněnou, delší variantu. Pořadatelé vyznačili pouze kratší variantu směrem na Prženské paseky,
přičemž zvolili novou trasu kolem
bývalého „kateřinického smeťáku“.
Tato trasa byla účastníky výšlapu
velice kladně hodnocena pro svou
zajímavost a schůdnost i s kočárky.

zúčastnilo se ho, i přes počáteční obavy z podmáčených tras, 303
spokojených turistů. V cíli v areálu hasičského domu byli všichni účastníci odměněni sponzorským pivem nebo limonádou od
nájemkyně Hasičské hospody paní Machálkové. Jak je již tradicí,
pořadatelé odměnili nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníky, přičemž kuriozitou byli 2 nejmladší účastníci.

Vlastní pochod se v sobotu uskutečnil za krásného počasí a

Za pořadatele Ing. Aleš Konvičný, místostarosta

Nejmladší účastník
			
Nejstarší účastník

Jakub Schedlbauer
David Hlavica
Jaroslav Vaculík

Nejvzdálenější účastník

Helena Vildová		

27.9.2009
27.9.2009
ročník 1937
Brno

Následně většina turistů využila soutěžní probíhající akce Festival „o gulášového krále“ a doplnila kalorie konzumací některého ze
soutěžních výrobků při poslechu vystupujících souborů a kapel.

Pozvánka na cyklistické závody
Závod cyklistů o „Valašský pohár“, jehož pořadatelem je sportovní
klub SK EDIE TEAM Vsetín ve spolupráci s obcí Ratiboř, se letos
pojede v sobotu 14. srpna 2010 na oblíbené trati kolem hasičského
domu. Letos je tento cyklistický závod v Ratiboři finálovým.

Startovat se bude v těchto kategoriích:
mini I.
mini II.
předžáci
předžačky
mladí žáci
mladé žačky
kadeti
kadetky
junioři
juniorky
ženy
muži I.
muži II.

Na startu uvidíme nejméně 200 soutěžících. Podle vyjádření
jezdců patří trať v Ratiboři mezi náročné. Rádi se k nám ale vrací.
Start závodu bude v 10.00 hodin. Vyhlášení a dekorace vítězů
proběhne kolem 15. hodiny.
V Ratiboři několikrát startoval např. mistr světa v cyklistice Roman Paprska nebo juniorská mistryně Evropy Barbora
Machulková.
Informace, jak se dostat k cyklistickému sportu byly zveřejněny
v minulém čísle našeho „Zpravodaje“. Věříme, že letos na startu
uvidíme některého z mladých ratibořských cyklistů. Ke sledování
tohoto závodu zveme hlavně ratibořskou mládež a také všechny
příznivce cyklistiky. Informace o cyklistickém sportovním podniku budou ještě zveřejněny.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta
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