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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 byla 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.

kabiny na hřišti. Za objektem šaten byl sanován sesuv zeminy, který
objekt ohrožoval.

Rekonstrukce MŠ Ratiboř

Veřejné plochy, zeleň

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.

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 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.

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
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

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.

Kultura s port
Ve spolupráci se složkami je připravován pestrý kalendář akcí. Tento
obsahuje veškeré dění v oblasti kultury a sportu. V obecním kině jsou
příležitostně promítány filmy. Zájemci navštěvují divadlo ve Zlíně.
Mezi akce s věhlasem v širokém okolí patří Gulášový festival, Hodový
jarmark, Pochody okolo Ratiboře. Ve sportu se největší popularitě těší
fotbal, zejména ten mládežnický.
Obec Ratiboř obdržela v letošním roce ocenění za rozvoj sportovních aktivit občanů.a práci s mládeží.
Bc. Jiřina Sklenská

Výpis z Usnesení XXI. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 13.září 2010
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
 rozpočtovou změnu č. 3
 prodloužení nájemních smluv v obecních bytech čp. 337 dle
Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 let: Leopold
Mikušek, Emilie Juhasová, Věra Černotová, Luboš Hořelka,
David Zubík, Jozef Gyurek, Jana Ondrášková, Jaroslava Machálková, Luboš Konařík a Irena Barvíková, Marcela Zemanová
 udělení souhlasu s podnájmem bytu p. Lubomíra Hnátka, R.
21, podle §719 Občanského zákoníku na základě podnájemní
smlouvy na 1 rok
 dodatek č. 7 ke smlouvě se SFŽP ČR č. 00599911
 žádost Jiřího Kulhánka, R. 79, o stavbu brány a oplocení na
p.č. 771/3 v k.ú. a obci Ratiboř u Vsetína, který je ve vlastnictví
obce, a to 5 m od hrany chodníku, otvírání dovnitř

 žádost M. a B. Kovářových, R. 478, o odkoupení p.č. 169/5 o
výměře 165 m² za 30 Kč/m²
 žádost p. Zubíčka J., R. 218, a Dančáka J., R. 160, o připojení
na obecní vodovod
 žádost p. Životského P., R. 342, a p. Haváčka, R. 66, o připojení na obecní kanalizaci
 žádost občanů o opravu komunikací, které byly narušeny po
vybudování kanalizace – tato bude opravena dle finančních možností po uplatnění dotace
 bezúplatný převod části polní cesty z majetku státu do majetku
obce – v lokalitě Javoří
 komisi ve složení Akad. arch. Sošťák, p. Musil, Mgr. Uhrinová
k projednání odprodeje pozemku p.č. 2841/4
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 kladné hodnocení oslav výročí osvobození, výstavy chovatelů
a zahrádkářů a vzpomínkové slavnosti u památníku Jana Maniše
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři
1. Jmenujte 3 motoristické reprezentanty z Ratiboře z minulosti.
Ladislav Zubíček, Ladislav Machálek, Jan Kovář, Evžen Žabčík,
Josef Juráň, Svatopluk Juráň, Josef Bartoník, Josef Děckuláček,
Přemysl Pilčík, Gustav Zubík, Jaroslav Blizňák, Jaroslav Čablík
2. Jaké je jméno a disciplína nejznámější současné reprezentantky v motorismu a účastnice mistrovství Evropy, která
bydlí v Ratiboři?
Lucie Panáčková – motokáry
3. Nejstarší syn Jana Lányho ml. byl MUDr. Jan Alex Lány,
narozený v Ratiboři. Žil v letech 1836 – 1920. Byl osobním
lékařem významné osoby tehdejší doby, které?
Rakouské císařovny Alžběty zvané „Sissi“
4. Jmenujte nejméně 5 ratibořských chovatelů včel – současných i minulých.
Jan Filip, Jaroslav Nevlud, Jan Olšák, Josef Bierza, Miroslav
Janeba, Jaroslav Tomanec, V. Kovář, Pavel Kovář, Jan Sušeň,
Josef Hruška, Josef Šedý, Štěpán Zbranek, Josef Krajčík, Aleš
Poláštík, Josef Pifka, Jana Divišová
5. Kdy došlo ke sloučení družstev v jeden celek a to JZD Mír?
Která družstva se takto sloučila?
Roku 1974, sloučila se družstva Kateřinice, Ratiboř a sloučené
družstvo Jablůnka - Pržno
6. U Zemanů byla památná lípa, kde se scházeli věřící k motlitbám. Kdy byla odstraněna a jak byla stará?
Jelikož byla tato 600 let stará lípa poškozena, byla v roce 1931
odstraněna
7. Ve kterém roce minulého století bylo v Ratiboři evidováno
nejvíce koní? Kolik jich bylo?
V roce 1953 bylo evidováno 21 koní (7 měl Josef Machala)
8. Jmenujte nejméně 3 kuchařky, které dříve vařívaly na svatbách, bálech a jiných slavnostních příležitostech.
Emílie Tomancová, Anna Kotěnová, Božena Frydrychová, Božena Gabryšová, Františka Baletková, Anna Marečková, Františka
Sklenská, Ludmila Filáková, Jarmila Zbranková

11. Kdy se postavil první železobetonový most přes Bečvu?
V roce 1933
12. V roce 1954 byli v obci majitelé třech osobních a jednoho
nákladního automobilu. Kteří to byli?
Osobní auto: Jindřich Růžička, Josef Juráň, Jan Fojt
Nákladní auto: Josef Cmérek
13. Kdo byli v Ratiboři poslední soukromí podnikatelé v roce
1957?
Karel Mikšík – holič, Emílie Richterová – kadeřnice
14. Kolik občanů padlo za 2. světové války?
4 partyzáni, 8 občanů
15. Kteří občané Ratiboře padli za Valašského povstání v roce
1644?
Jan Klečka, Adamíček, Adamec, Jan Bisků, Pumpa (popraven v
Brně)
16. Kdy byl v Ratiboři zaveden 1. rozhlas?
V roce 1946
17. Které obce z okolí Ratiboře byly v roce 1506 vedeny jako
zaniklé?
Dvorca, Těšíkovice
18. Kdo jsou nejznámější cestářky v Ratiboři?
Anežka Piskláková – 25 let, Miloslava Žabčíková – 17 let
19. Kdo byl „šéfem“ sboru Hlahol?
Ladislav Kulhánek aneb kapitán Flint
20. Které hospody pamatuje Ratiboř před 100 lety?
Hospoda u Františka Měchury (později Vojvodíka – dnes objekt
Sokolovny), Panská obecní hospoda u Rozálie Pokorné (naproti
Barbořáků), Hostinec u Arthura Kleina (Pilčíkova hospoda)
21.Kde se dříve v Ratiboři holilo a stříhalo? Jmenujte osoby,
které tuto činnost vykonávaly.
Pan Buksa (u Macháčků), Karel Lokaj, později Karel Mikšík (u
Pilčíků), Otto Filák, Jan Matula, Ladislav Kovář (Kolda)

9. Kdo byl poslední pecař v Ratiboři?
Josef Škrla (Hrbáček), čp. 172
10. Vyjmenuj 5 údolí v Ratiboři.
Nepeklov, Červené, Kobelné, Hološín, Borčí

PhDr. Josef Juráň
místostarosta
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POZVÁNKA NA HODOVÝ JARMARK 2010 DO RATIBOŘE
Ratibořský hodový jarmark se stává tradicí. Letos je pořádán v
pořadí již pošesté. Konat se bude v sobotu 16. října 2010. Zahájení prodeje v 8.00 hodin, ukončení kolem 17. hodiny.
Pokud nám bude přát počasí, lze očekávat účast 60 – 70 prodejních stánků, které budou soustředěny v centru obce kolem chodníků. Jaký bude u prodejců sortiment? Asi se neubráníme pouťovému zboží, očekáváme však bohatý výběr masných výrobků a
zabíjačky, dále valašské frgály, včelí produkty, výrobky zdravé
výživy, slovenské ovčí speciality, pivo, nealkoholické nápoje,
svařené víno, burčák, punč a další. K občerstvení bude připraven
myslivecký guláš, dršťková polévka a speciality Karolovy pekárny. Jistě nebude chybět ani textil, galanterie, hračky, obuv, keramika a hospodářské potřeby.

Příprava na zimní období
Zimní období se začne pomalu hlásit a s ním, jako každoročně,
také zimní údržba v naší obci. Bude opět prováděna pracovníky
obecního úřadu a jeho technikou. I nadále budeme spolupracovat
v nadcházejícím zimním období s panem B. Zbrankem ml.
Odklízení sněhu bude probíhat v ranních hodinách dle významu důležitosti místních komunikací, dále chodníků, parkovišť a
ostatních prostor naší obce. Jako posypový materiál bude použita
jemná drť a to jak na místních komunikacích, tak i na chodnících,
lávkách a mostech přes potoky Ratibořka a Kateřinka. V některých obtížných lokalitách bude použita posypová škvára.
Ve spolupráci se svozovou firmou domovního odpadu D. Žabčík bude zabezpečen pravidelný svoz odpadu jen v případě, že
bude Vámi – spoluobčany naší obce – zabezpečena před zimním
obdobím průjezdnost místních komunikací, odstavných ploch a
chodníků (zaparkovaná auta, skladování stav. materiálu, dřeva
apod.). Rovněž Vás žádáme, abyste ve vegetativním klidu zajistili ořezání větví stromů, které přes ploty zasahují do komunikací
a chodníků, čímž brání průjezdu technice zabezpečující uvedené
služby.
Děkujeme za pochopení a věříme, že společně zvládneme případné nástrahy nadcházející zimy.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce a partě chlapů, kteří pracují u OÚ Ratiboř pod vedením p. Mgr. Bělíčka, za
rychlé a perfektní uklizení dvou 30 m stromů, které spadly ve
večerních hodinách 31. srpna 2010 z podmáčeného řečiště potoka
Ratibořky na moji zahradu.
Moc Vám všem děkuji, včetně Hasičského záchranného sboru
Vsetín, na které jsem se obrátila. Přijeli a pracovali také rychle a
bezchybně, i když jim déšť a vítr práci ztěžoval.
Čest Vaší práci!		
		

Božena Topolánková
Ratiboř 53

Součástí jarmarku bude prodej domácích klobás a soutěž o nejlepší vyrobenou klobásu. Loni bylo do této soutěže zapojeno 14
výrobců těchto specialit.
Hlavní tombolu letos zajišťuje základní škola. Pořádek a bezpečnost bude opět zajišťovat místní policajt a Portáši. Dechová
hudba Modrá kapela bude vyhrávat hlavně po vesnici, hudební
produkce bude také před OÚ. Kolotoče pro děti a další zábavní
atrakce budou soustředěny v areálu hasičského domu.
Věříme, že tato poslední akce stávajícího zastupitelstva bude
úspěšná. Na jarmark zveme všechny naše občany, rodáky a příznivce této hodové akce. Těšíme se na Vaši účast.
Zastupitelstvo obce Ratiboř

Upozornění občanům
Poplatek za kabelovou televizi pro rok 2010 musí být uhrazen nejpozději do 30.11.2010. Cena základní nabídky je 66,- Kč/měsíc, tj.
792,- Kč/rok. U rozšířené nabídky je 132,- Kč/měsíc, tj. 1.584,- Kč/
rok. Platba může být zaplacena hotově do pokladny nebo zaslána
na účet obce Ratiboř č. 1760659339/0800, VS = č. domu.

Lidskost nadevše
Motor tiše přede, popelnice za háčky se zvedá, víko popelnice se
otvírá... to nebyl motor, ale kočka černá. Oči vyjevené, srst zježená,
strachy nepřede, ale mňouká a prská. Vyskočila z popelnice na poslední
chvíli. V popelářském voze by za chviličku byla slisovaná na placičku.
Avšak popelář ji z popelnice vypustil a tím jí život zachránil. Lidským
zrůdám, které ji tam daly, bych přál zakusit noc hrůzy v popelnici. Lidi,
zamyslete se, vždyť kočka je přece také živý tvor !!!
Stalo se tak 18. srpna 2010 – obecní bytovka u Kašparů.
S pozdravem popelář

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE RATIBOŘ
se uskuteční
v pátek 15. října 2010
od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu 16. října 2010
od 8.00 do 14.00 hodin
ve volební místnosti v budově Sokolovny
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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

65. výročí osvobození v Ratiboři
svobodu Ing. Lad. Vítek a místní zástupce svazu Josef Adámek.
Z našich rodáků pamatující válečnou dobu nás navštívili Mirek
Frydrych, Josef Macháček a Miloš Bělíček. Hlavními aktéry byl
Klub vojenské historie a Obec legionářská. Nechyběli samozřejmě ani zastupitelé obce, SDH Ratiboř a skromná skupina našich
spoluobčanů. Po celý den program doprovázela dechová hudba
Modrá kapela a obecní policajt Jan Krajčík.

V sobotu 4. září 2010 jsme vzpomněli na odboj v Ratiboři.
Celou tuto vzpomínkovou akci spolu s obcí Ratiboř zajišťoval
Klub vojenské historie „Pětačtyřicítka“ Brno a Československá
obec legionářská z Brna.
Sraz všech účastníků vzpomínkové události byl v obřadní síni
obecního úřadu. Zde po přivítání se starostkou obce byli všichni
přítomní seznámeni s programem sobotního dne. Mezi zúčastněnými byli zástupci družební obce Považská Teplá, zástupci
hasičů z Považské Teplé, předseda okresního svazu bojovníků za

Velmi působivý byl pietní obřad v Borčí u Hynků. Po československé státní hymně následovala báseň přednesená p. Slováčkovou, vystoupení PhDr. Juráně a projev starostky obce Bc.
Sklenské. Pamětní desku odhalovala starostka a nejstarší ratibořský hasič a pamětník Ludvíka Hynka br. Ladislav Žabčík st. Poté
Modrá kapela zahrála skladbu „Partyzán“ a ruskou „Skal a stepí,
divočinou...“. Po ukončení odhalovacího aktu následovala prohlídka otevřeného muzea Ludvíka Hynka.
Odpoledne byly položeny věnce k pomníku padlých u školy
a všem padlým a zemřelým spoluobčanům z období světových
válek na místní hřbitov. Průvod zde vedl místní rodák a zást.
Hasičského záchranného sboru Zlín plk. Ing. Petr Šimáček. Kytice pokládala starostka obce spolu s ratibořskými hasiči, kteří nesli
obecní a hasičský prapor.
Poslední pietní kytice byla položena k pomníku u pily, kde padli dva partyzáni – sovětští důstojníci kpt. Ing. Grekovskij a por.
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Pimenov. Právě ti patřili do partyzánské skupiny ukrývané na
pasece u Hynků.
Co účastníci této pietní akce viděli? Například uniformy ruského a italského legionáře, britského královského letectva, dobový
vojenský tábor, výstroj a výzbroj, kterou českoslovenští vojáci
používali od I. sv. války až do současnosti. Někteří občané si
vyzkoušeli zaměřování kulometem a poobědvali jídlo z ešusu.
Hlavním účelem však bylo uctít památku všech těch, kteří
za naši svobodu v I. a II. světové válce bojovali a položili za ni
své životy. Dům, kde je otevřeno muzeum Ludvíka a kde je také
pamětní deska, má i jiný význam. V domě čp. 211 býval od roku
1908 do roku 1938 se svou rodinou Jan Zajíček, otec manželky
Ludvíka Hynka. Jan Zajíček byl až do své smrti klarinetistou ve
valašské Pelárově kapele.
Je škoda, že se této neopakovatelné akce nezúčastnilo mnoho
spoluobčanů. Ti, kteří byli přítomni, hodnotili tuto akci velmi
pozitivně. Za všechny toto vyjádřil předseda okresního svazu
bojovníků za svobodu Ing. Lad. Vítek, který předal spolu s poděkováním bronzový znak partyzánské brigády Jana Žižky a iden-
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tickou fotografii Jana Ušiaka, prvního velitele brigády, z jeho
památníku.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Fotografie Mgr. Naďa Hladišová

Vojenské muzeum otevřeno
Dne 4. září zahájilo svoji činnost Vojenské muzeum „Ludvíka Hynka“ v ratibořském údolí Borčí. Rádi bychom Vás
teď seznámili s tím, co vše tomu předcházelo a jak celá akce
probíhala.
Myšlenkou zbudovat v bývalém partyzánském bunkru na pasece „U Hynků“ - v jednom z místních odbojových center - stálou expozici se rodina Vackova zabývala léta, bohužel původní
neodizolované prostory s drolícím se zdivem a vysokou vlhkostí
nic podobného neumožňovaly. Situace se změnila až v roce 2004,
kdy byl původní bunkr stržen a na stejném místě byla vybudována jeho přesná replika. Postupem doby se začala rýsovat podoba
expozice, ze stávajících sbírek se vyčleňovaly konkrétní exponáty, další se sháněly a dokupovaly, v literatuře a archívech se
dohledávaly historické údaje. Zámyslem bylo vzdát hold rodákům z Ratiboře a nejbližšího okolí, kteří se zbraní v ruce bojovali
za svobodu naší země v ozbrojených konfliktech od 1. světové
války do současnosti. Tomu také odpovídá rozvržení jednotlivých
částí expozice: československé legie za 1. světové války; okupace
a domácí odboj; čs. zahraniční armáda na Západě; čs. zahraniční
armáda na Východě včetně osvobození Ratiboře; a jako poslední
současné zahraniční mise AČR. Letošního roku, na který připadlo
půlkulaté výročí ukončení 2. světové války, přípravné práce vyvrcholily a muzeum bylo připraveno ke slavnostnímu otevření.
Vackovi oslovili místní obecní úřad s nabídkou učinit tak formou poněkud rozsáhlejší akce, jejíž částí by byl kromě samotného otevření muzea a odhalení pamětní desky rodině Hynkově
na pasece v Borčí také program v obci samotné. Zde se setkali
s maximální vstřícností a dohodli se na spolupráci při průběhu
celého programového pásma slavností pod souhrným názvem
„Končíme léto 2010 vzpomínkou na odboj v Ratiboři“. Díky
obrovské podpoře ze strany obce a SDH Ratiboř, jež si vzali na
svá bedra převážnou část organizace a zajištění akce, se podařilo
připravit vše potřebné k jejímu zdárnému průběhu.
Oslavy byly zahájeny dopoledním setkáním pozvaných hostů
v zasedací místnosti OÚ a jejich přivítáním paní starostkou. Poté
se všichni přesunuli na paseku v Borčí, kde byla slavnostně odha-

lena pamětní deska a přestřižením pásky zpřístupněno návštěvníkům i samotné muzeum. Odpoledne prošel od hřbitova Ratiboří průvod vojáků, hasičů a návštěvníků včetně kapely a kolony
vojenských historických vozidel a představitelé obce položili
květiny na hřbitově a u pomníků obětí 1. a 2. světové války u kostela a u pily. Poté se průvod přesunul do prostoru u Hasičského
domu, kde již pozvané kluby vojenské historie připravily dobové vojenské tábory s výstavkami, představujícími návštěvníkům
výstroj a výzbroj používanou jak rakousko – uherskými vojáky
v 1. světové válce, tak i československými vojáky v pozemních
a leteckých jednotkách naší zahraniční armády na Západě za 2.
světové války. Díky ochotě místních hasičů byla vojákům zapůjčena i polní kuchyně, kde si po celý den mohli připravovat stravu.
Celodenní program zpestřovalo i vystoupení Modré kapely, která se zúčastnila jak odhalení desky, tak i pietních aktů a průvodu
obcí a nakonec zahrála i za Hasičákem. Nebýt nepřízně počasí,
proběhla by i plánovaná večerní zábava, ale pro přetrvávající déšť
byla nakonec pozvaná skupina Duo Vera odvolána. Doufáme, že
se návštěvníkům, kteří se vrtochy počasí nenechali odradit, celá
akce líbila.
Rodina Vackova by touto cestou ráda poděkovala obci (jmenovitě p. starostce Bc. Jiřině Sklenské a p. místostarostovi PhDr.
Josefu Juráňovi) a stejně tak místnímu Sdružení dobrovolných
hasičů, bez jejichž obrovské pomoci a výtečně odvedené práci při
organizačním a materiálním zajištění oslav by jistě nemohla být
tato událost realizována v takovém rozsahu a kvalitě, v jakých se
ji podařilo uskutečnit.
Na závěr pro zájemce několik informací k muzeu: Muzeum
se nachází na pasekách „U Hynků“ v Ratiboři – Borčí č.p. 211.
Muzeum nemá pevnou otevírací dobu, proto je potřeba si případnou návštěvu dopředu domluvit na tel. čísle 571 441 119 nebo
prostřednictvím mailu ratibor211@seznam.cz
			
Ing. Milena Vacková

9

Z p r a v o d a j

Fara v Ratiboři opět obsazená
Od 1.9.2010 nastoupila službu farářky ve sboru ČCE v Ratiboři Jarmila Wiera Jelinek. Se svým manželem Miroslawem
Jelinkem, který se stal farářem ve sboru v Kateřinicích přicházejí po skoro třicetileté práci ze sboru v polském Zelowě.
Město Zelow založili v roce 1802 čeští evangeličtí exulanti.
Předkové moji a mého manžela
museli utíkat z vlasti za svobodou
vyznávaní víry v Ježíše Krista jako
svého jediného Spasitele a Pána - tu
svobodu konečně našli v dnešním
Polsku. My jsme loni dostali příležitost přijmout pozvánky od sborů
ČCE v Kateřinicích a Ratiboři do
kazatelské služby. Považujeme to
za vynikající příležitost předávat tu
pochodeň víry zase zpět – na místech, kde se ta víra před staletími
rodila. Cítíme hluboko v srdcích,
že semínko této víry, které zůstalo v srdci Valašského národa tak
hrdinsky zaseto před věky, leží pod peřinou studené nelásky, bezcitu a nezájmu čekajíce na Prince Pokoje, který jej vzbudí ze snů.
Věříme, že i Vy – potomci dnes už neznámých, tichých hrdinů
víry – máte hluboko v duších stejný pocit. Proto si dovolujeme
Vás pozvat k účasti na životě ratibořského sboru – nejenom když
se koná nějaký koncert nebo jiná slavnostní událost. V následujícím čtvrtletí plánujeme tyto akce:

listopadu.

Na nedělní bohoslužby v 10.00
hodin jste zváni všichni – zatím
ještě do kostela – když přijde chlad
– budeme se setkávat v sále na faře.
A můžete přijít i s dětmi a vnoučaty
– každou neděli je pro ně připravený bohatý program v Nedělní škole. Tam se spolu učíme z jedné pro
život nejdůležitější učebnice. Učitelky Nedělní školy a všichni, kdo by
se k nim chtěli přidat, jsou zváni na
odborný seminář v sobotu 9. října do
Růžďky a celocírkevní seminář 6.

Náboženství pro děti se koná v základní škole ve středu. Vede je
sestra farářka Jarmila Wiera Jelínková. Farářka na základě pozvání ředitelky školy p. Valové měla možnost seznámit se s každou
třídou už 1. září a potom pozvala děti na faru, kde spolu s učitelkami p. Uhrinovou a Salamonovou připravila hodinový program
pro dvě věkové skupiny dětí. Děti se tak mohly trochu blíž seznámit s její nabídkou výuky náboženství.
Mladí lidé, kteří se učí už mimo Ratiboř, jsou zváni k účasti na
životě sboru. Pro žáky 6., 7. a 8. třídy se bude první setkání, na
kterém se dohodneme na termínu schůzek dorostu a konfirmační
přípravy, konat v pátek 8. října v 18.00 hodin. Starší mládež sestra
farářka zve na první seznámení ve stejný den - v pátek 8. října
v 19.00 hodin.
Kdo z vás má rád rozhovor a debatu, ať se cítí zván na biblickou
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hodinu – začneme ve středu 13.10. v 18.00 hodin. Budeme se
scházet na faře, ale kdybyste si přáli otevřít svůj dům pro takové
biblické setkávání spolu s přáteli a sousedy, rádi přijmeme vaši
nabídku a sejdeme se také u vás. Pro maminky na mateřské dovolené si farářka ráda najde čas po společné dohodě – poprvé při
košíčkové snídani ve středu 13.10. v 10.00.
Na podzim věříme, že vznikne pěvecký sbor – registrujte
každého, kdo je obdarován dobrým hlasem a rád zpívá a dejte
nám vědět. Spolu na tom pracují Martin Žabčík, Růžena Hříbková
a sestra farářka.
Farářka zve každého, kdo potřebuje duchovní rozhovor – je
možnost za ní přijít po telefonické domluvě nebo ji pozvat do své
rodiny. Zvlášť ráda přijme nabídku pohovoru s manželskými páry
nebo s mladými, kteří se mají rádi a chtějí se vzít. Manželský
život není žádná legrace, je to někdy těžká dřina a to ví už skoro
každý z nás (že jo?). Ale každý problém se dá společně vyřešit,
pokud je dobrá vůle z obou stran.
Farářka také ráda navštíví nemocné a osamělé – když se tak
cítíte – dejte jí jenom o sobě vědět. Té službě odevzdaná je sborová sestra Holubcová, která ráda navštěvuje nemocné a jubilanty.
Těšíme se na kontakt s Vámi a doufáme, že i Vy se těšíte na nás!
V druhou říjnovou neděli (10.10.) se při slavnostních bohoslužbách bude konat instalace sestry farářky Wiery Jelinkové a
bratra faráře Miroslawa Jelinka. Počítá se s účasti hostů nejenom
z východomoravského seniorátu, ale i ze vzdálenějšího okolí a z
Polska, proto jste do ratibořského kostela zváni v 13.00 hodin a do
kateřinického v 15.00 hodin.
Třetí říjnovou neděli (17.10.) jste zváni na bohoslužby díkuvzdání za úrodu s Večeří Páně.
Poslední listopadovou neděli letos začíná Advent a v něm vás
(kromě nedělních bohoslužeb) zveme na tři adventní večerní
setkání – 1.12. – bratr farář Petr Maláč z Hošťálkové, 8.12. - bratr
farář Miroslaw Jelinek z Kateřinic a 15.12. – seniorátní farář pro
mládež Jiří Klimeš. Setkání se budou konat vždy v 18.00 hodin. V
neděli 12.12. se uskuteční v kostele vánoční koncert sboru vsetínského gymnázia. Už se na vás těšíme (vždyť je to pro vás…)!
Na Štědrý Večer děti spolu se svými učitelkami připraví Vánoční pásmo, básně a písně. Syn Boží Kristus přišel mezi nás, stal
se člověkem abychom mu uvěřili, že Bůh nás má opravdu rád. A
rok co rok nám to děti připomínají, abychom se nezhroutili „pod
břemenem ran a obtíží“, jak se zpívá v jedné staré písničce.
Na první svátek – Boží Hod Vánoční – se bohoslužby budou
konat v 10.00 hodin a budeme slyšet Kristovo pozvání ke Stolu
Páně. Na druhý svátek – letos je to neděle – se bohoslužby budou
konat v 10.00 hodin.
Za končící rok 2010 budeme společně děkovat Bohu v pátek
31.12. v 17.00 hodin.
Na Vaší účast a reakce těší se farářka J. Wiera Jelínková a kurátor sboru Jan Jurášek
Kontaktujte nás:
farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz;
mobil: 739 24 48 48
kurátor: fararatibor@tiscali.cz;
mobil: 737 08 53 26
číslo sborového účtu: 187315570/0300 (Poštovní spořitelna)
Připomínáme, že dar církvi je možné odečíst ze základu daně.
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Ratibořské kino ve III. čtvrtletí
Tentokrát mám pro všechny občany a mládež, nejen z naší
obce, pozvání do kina.
Paní starostka objednala nejúspěšnější české filmy této sezóny.
Jako první byl promítán film „Ženy v pokušení“ v hlavní roli s
Eliškou Balzerovou, který se hrál v pátek 24. září v 18 hodin.
Další film „Kajínek“ se bude hrát ve čtvrtek 7. října v 18 hodin.
Na víkend jej nebylo možno objednat – byl již zadán.
Pro děti bude dne 26. října promítnuta česká pohádka „Peklo s
princeznou“.
V prosinci bude promítnut nejnovější český film „Román pro
muže“, který můžete shlédnout v pátek 10. prosince opět v 18
hodin.
Přijměte tímto naše pozvání do kina, všichni jste srdečně zváni!
Miroslava Slováčková
sociální komise
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Začala divadelní sezóna
v MDZ 2010/2011
V Městském divadle Zlín se rozběhla již 65. divadelní sezóna. Přihlášení předplatitelé z naší a sousední obce Hošťálková shlédnou první představení „ODINA“ v pátek 22. října 2010. Odjezd autobusu je v 17.30 hodin od
OÚ Ratiboř. Jelikož do plné kapacity autobusu zbývá ještě několik míst, je
stále možné se přihlásit na zvýhodněné předplatné, které činí
900 Kč na 9 představení (vždy v pátek) a pro důchodce a studenty jen
750 Kč. Bližší informace vám ráda poskytne Anna Kulhánková. Využijte
pohodlné a bezstarostné cesty za kulturou z domova do krajského města!
Děkuji touto cestou za všechny spokojené předplatitele paní starostce
a vedení naší obce za jejich vstřícnost a podporu pořádat již 4. rokem
autobusové zájezdy do MDZ pod jejich patronací.
				
Anna Kulhánková

Rozsvícení vánočního stromečku
Tradiční setkání dětí a dospělých zahájí přípravu na Vánoce roku 2010. V sobotu 4. prosince se opět sejdou děti mateřské a základní
školy, rodiče, přátelé a známí, kteří společně přivítají sv. Mikuláše s čertem. U této příležitosti si určitě v srdečné a přátelské atmosféře
společně zazpíváme vánoční koledy a lidové písničky. Společným rozsvícením vánočního stromku a betlému tak započne období
adventu a příprava na vánoční svátky.
Srdečně Vás zveme

Ze života seniorů 1 + 2 skupina
Letošní léto je za námi a už prožíváme podzim, nejen v přírodě,
ale my, senioři, i svůj podzim života. Pravdivé je přísloví, že mládí žije z nadějí a stáří ze vzpomínek, proto si na svých seniorských
besedách rádi zavzpomínáme. Obvykle kolují i staré fotografie,
stále nás ale zajímá i současné dění nejen v našich rodinách, ale
i v obci, ve státě i v kultuře. A že se nám na staré faře, kde se
scházíme v klubu a který nám mnozí senioři z okolních vesnic i
závidí, dobře schůzuje i vzpomíná, je fakt, že už jenom ta budova
staré fary v nás vzbuzuje úctu a nostalgii, protože za dobu své
existence sehrála důležitou úlohu v historii naší obce. Původně
byla vystavěna v r. 1783 jako obydlí pro úřadující faráře zdejšího
českobratrského evangelického sboru, ke kterému tenkrát patřili i
věřící z Kateřinic a Lázů. Po dlouhé době, když byla postavena a
zprovozněna nová fara, sloužila stará fara pro vyučování nedělní
školy pro děti a pro sdružování evangelické mládeže a příležitostné bohoslužby. Na nějaký čas po válce tam byla umístěna i mateřská školka a na přilehlém pozemku zv. „Pod lipkami“ se konávaly
i některé školní vystoupení dětí. Možná se na ně někteří občané
ještě pamatují, když ne z řad diváků, tak z řad tehdy účinkujících dětí, dnes už taky seniorů. Třeba pro mě samu se stalo jedno
takové představení nezapomenutelné. Při jedné z oslav svátku
matek, po úvodním proslovu, přednášely děti na podiu, které k
tomu účelu zhotovili ochotní členové SRPŠ, básničky zaměřené
svým maminkám. Jak slavnost pokračovala, obecenstvo už ztrácelo pozornost mimo těch, jejichž děti zrovna vystupovaly, když
najednou vpadl na pódium Laďa Žabčíků a začal přednášek báseň

mamince! „Nestarej se má matičko, nestarej se, nestarej, vyučím
se kominíkem a potom Ti bude hej …“, ale s takovou vervou,
elánem a doprovodnou mimikou, že naráz všichni ožili a nadšeně
aplaudovali. Byl to doslova milý zážitek. Laďo, díky!
Potom se ale oslavy svátku matek nekonávaly, slavil se MDŽ.
Jelikož tyto oslavy připadaly na počátek března, nedaly se tedy
slavit venku, ale někde v teple a stará fara se upravovala k účelu
sloužit k bydlení evangelickým kněžím v důchodu. Prvními obyvateli na odpočinku v důchodu byli ratibořský dlouholetý farář
pan Janeba s paní. Paní Janebová byla nadšená zahradnice a tak
prostranství okolo fary proměnila v krásnou zahradu. Ale bohužel
dlouho na faře nepobyli, pan farář umřel a paní se odstěhovala.
Pak tam po nich bydlel pan farář Šimůnek s rodinou v důchodu,
ale po nějaké době se rovněž odstěhoval a fara byla neobydlená.
Nyní je v pronájmu OÚ a slouží knihovně, seniorům, skautům,
Horalu, zahrádkářům, takže je zase po dlouhé době využívána. Je
chvályhodné, že se OÚ a zahrádkáři rozhodli, že zahradu, která za
tu dlouhou dobu téměř zpustla, obnoví a zušlechtí. S první etapou
už se začalo, další bude pokračovat. Pak by mohla být budova i
se zahradou přístupna a využívána i pro maminky s dětmi. Jistě to
uvítají, že se budou mít kde scházet, radit se navzájem a děti by
si měly kde hrát. Teď si už jenom musíme přát a doufat, že vynaložené úsilí nebude ničeno necitlivými vandaly. Rodiče by měli
svým dorůstajícím dětem vštěpovat úctu k historickým hodnotám
budovy, která tak dlouho a dobře sloužila naší obci a při dobré a
citlivé údržbě může sloužit ještě dále. Je třeba, aby všechny gene-
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race se navzájem respektovaly, mladí tolerovali ty starší a staří
nehubovali a měli pochopení pro mladé, jak nám radí ve své básni
„RADA DO STÁŘÍ“, kterou přikládám, básník Petr Křička,.
F. Halmazňová

RADA DO STÁŘÍ
Petr Křička

Ptáš se, jak žít,
když stáří se blíží,
bolest máš v kříži
a krátí se dech?
Zadrž svůj vzdech!
Na oblak šlapej,
svět mladých chápej,

ONDATRA PIŽMOVÁ
Mezi nejmladší obyvatele naší přírody se bezesporu řadí ondatra pižmová. Tento asi 1,5 kg vážící vodní hlodavec připomíná
vzezřením velké myši, se kterými je koneckonců také příbuzný.
Zbarvení ondatry lze nelépe charakterizovat jako tmavohnědé s
šedivým odstínem břicha. U ondater je velmi výrazný lysý ocas
označovaný myslivci jako „kormidlo“. Při pohybu v blátivém
terénu zůstává za ondatrou výrazná stopa otisků tlapek s dlouhými prsty, mezi kterými se táhne čára způsobená právě jejím
dlouhým ocasem.
Naše kraje obohatily ondatry svojí přítomností teprve po roce
1905, kdy byly první páry vysazeny jako okrasné zvíře na rybník
poblíž Dobříše u Prahy. Protože zde nalezly výborné životní podmínky, začaly se prakticky okamžitě šířit po celé Evropě. Vděčíme za to především jejich vysoké plodnosti, díky které může mít
jedna samice od jara do podzimu mláďata až čtyřikrát, přičemž
každý vrh může čítat až devět jedinců.
Ondatra je typický živočich, jehož existence je těsně spojena s
vodním prostředím. Poblíž vody si také zřizuje svoje úkryty. Jsou
to buď nory vyhrabávané v převislých březích nebo až 1 metr
vysoké ondatří hrady. Ty vypadají jako velké hromady trávy, vodních a bahenních rostlin, uprostřed kterých má ondatra obytnou
komůrku.
Potravu ondatry tvoří především vegetace rostoucí poblíž vody.
Nepohrdne však příležitostně ani drobnými vodními živočichy, z
nichž stojí za zmínku především škeble, které ondatra na oblíbeném místě vylupuje. Hromádky prázdných lastur tak signalizují
její přítomnost.
I když dnes stavy ondater na většině míst poklesly (předpo-

-

z á ř í

2 0 1 0

nežebrej o soucit kolem sebe,
nechtěj mít pro sebe jen modré z nebe!
Přes močál, trní, dál musíš jít,
povinnost velí Ti dál skromně žít.
Aktivní činnosti dej svoje síly,
okolí ukazuj jen úsměv milý.
Co můžeš dát, to blízkým daruj,
lenosti, pohodlí střež se a varuj!
Nač stačíš, to konej tiše,
než vkročíš sám do „věčné říše“.
Nečekej odměny – nikdy ne zisk,
stačí jen prostý dík a ruky stisk,
aby pak řekli, žes tady žil
jak člověk, co ČLOVĚKEM byl.

kládá se, že především díky znečištění vod), představuje ondatra
jeden z nejdůležitějších kožešinových druhů zvěře vůbec. Kvůli
velké jemnosti ondatří kožešiny a jejímu možnému poškození se
ondatry prakticky nestřílejí, ale téměř výlučně chytají do různých
zařízení, přičemž mezi nejznámější patří hluboké hrnce zakopané na březích rybníků nebo vhodné sklopce. Jako návnada slouží
například jablko nebo mrkev.
„Když se venku večer šeří,
velký myšák vodu čeří,
po rybniční hladině
hbitě pluje k mělčině.
Jeho předky, milé děti,
přivezli jsme před sto lety,
přes široký oceán
z Ameriky až sem k nám.“
Alois Musil
lesní hospodář

12

Z p r a v o d a j

-

z á ř í

2 0 1 0

Fotografické okénko
Z pietní vzpomínky na Jana Maniše z roku 2004 v Kobelném
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O POSVÍCENÍ

Husí prsa v listovém těstě

800 g husích prsou, koření na drůbež, 4 lžíce oleje, vývar na podlévání, asi 4 lžíce nasekaných bylinek (bazalky, tymiánu, estragonu), 200 g listového těsta, hl. mouka na vál, 1 vejce na potření, 1
lžíce seznamu (kmínu)
1. Husí prsa očistíme a na kůži několikrát nařízneme. Posypeme je
kořením na drůbež a v pekáčku na rozehřátém oleji ze všech stran
opečeme. Podlijeme je trochou vývaru a vložíme do trouby. při
190 °C je pečeme přibližně 60 minut. Během pečení je přeléváme
výpekem, případně podléváme další tekutinou.
2. Měkká prsa vyjmeme z pekáčku a ještě teplá obalíme v nasekaných bylinkách. Když vychladnou, přes vlákno je nakrájíme na
silnější plátky.
3. Listové těsto rozválíme na plát a rozdělíme na čtverečky. Na
každý položíme kousek masa a zabalíme ho. Šátečky přeneseme
na plech vyložený pečícím papírem. Potřeme je vajíčkem a posypeme seznamem. V troubě je při 200 °C pečeme dozlatova.

Husa v alobalu

4 husí stehna, sůl, zázvor, několik stroužků česneku
Z husích stehen stáhneme kůži, stehna na několika místech nařízneme a do každého otvoru vložíme stroužek česneku, posypeme
zázvorem a osolíme. Maso dobře zabalíme do alobalu, vložíme na
pekáč a v dobře vyhřáté troubě pečeme doměkka. Potom alobal opatrně otevřeme tak, aby nevytekla šťáva, a dopečeme husu dozlatova.
kůži nakrájíme na drobné kousky a v kastrolku připravíme škvarky
podobně jako z vepřového sádla.

PEČEME Z MEDOVÉHO TĚSTA
Adventní kapřík

300 g cukru krupice, 3 lžíce medu, 2 lžíce skořice, 2 lžíce kakaa, 4
vejce, 750 g hl. mouky, 90 g rozpuštěného tuku Iva, 2 lžičky sody
Cukr, med, skořici, kakao a 4 vejce vyšlehejte nad párou, pak
přidejte hl. mouku se sodou a rozpuštěný tuk a zpracujte těsto.
Můžete ho nechat přes noc odpočinout, druhý den těsto vyválejte, vykrájejte potřebné tvary – tzn. obrys kapříka a 24 koleček.
Upečte a ještě horké perníčky potřete žloutkem rozmíchaným s
trochou kakaa. polevou popište kolečka čísly 1 – 24, kapříkovi
namalujte základní obrysy a polevou na něj nalepte kolečka jako
šupiny. Nakonec dozdobte polevou zbylá místa, můžete přidat i
stříbrné cukrářské perličky.

žloutky, 12 dkg tekutého medu, citrónová kůra
Promícháme a vypracujeme těsto. Vyválíme na tloušťku 5 mm,
vykrajujeme různé tvary a v horké troubě upečeme do růžova.
Vychladlé pečivo slepujeme marmeládou, pocukrujeme.

Medové kokosové rohlíčky

35 dkg hl. mouky, 8 dkg moučkového cukru, 10 dkg másla, 10 dkg tekutého medu, 20 dkg kokosové moučky, trocha mléka, 1 pr. do pečiva
Ušleháme máslo, med, cukr a přidáme kokosovou moučku. Mouku
prosejeme a práškem do pečiva, smícháme s medovou směsí, přidáme
podle potřeby trochu mléka a dobře vypracujeme. Kousky těsta dáváme do vymazaných a vysypaných rohlíčkových formiček. Potřeme
rozšlehaným vejcem, posypeme trochou kokosové moučky a pečeme.

KAPR TŘIKRÁT JINAK
Kapr s ementálem

600 g kapřího filetu, 100 g sýra ementálu, 100 g anglické slaniny, sůl,
50 g hl. mouky, 80 ml oleje, 1 citron, snítka kopru, 4 listy salátu
1. Filet omyjte a stáhněte z něj kůži. Maso vykostěte a nakrájejte
na kousky široké asi 1,5 cm. Sýr se slaninou nakrájejte na plátky.
2. Rybí proužky osolte, obalte v mouce a vždy mezi dva kousky
vložte plátek ementálu. Každou porci zabalte do plátku slaniny a
upevněte párátkem. Takto připravené porce kapra dejte do pekáčku a přelijte olejem. Pečte ve vyhřáté troubě při 180 °C, přibližně
15 minut.
3. Citron důkladně omyjte a nakrájejte na měsíčky. Kopr i listy
salátu opláchněte a vodu vytřepejte. Hotového kapra rozdělte na
talíře, obložte citronem a listy salátu. Dozdobte kouskem kopru.
Vhodnou přílohou jsou vařené brambory.

Kapr na olivové pastě

1 čerstvý kapr, 4 lžíce oleje, 1 pasta černých oliv
1. Kapra důkladně vykucháme a stáhneme z kůže. Potom ještě
opláchneme studenou vodou.
2. Naporcujeme, ale nesolíme, protože pasta z oliv je slaná dost.
3. Jednotlivé kousky namažeme olivovou pastou z obou stran.
Naskládáme je do pekáčku a trochu pokapeme olivovým olejem.
4 Pečeme v troubě asi 25 minut při 180 °C.
5. Podáváme s brambory a zeleninovou oblohou.

Pikantní pečený kapr

Perníkové obdélníčky s mandlemi

4 porce kapra, 2-3 lžíce hl. mouky, 1 čajová lžička sladké papriky, ½
čajové lžičky chilli koření, sůl, pepř, citron, česnek, olej dle potřeby

Na vále vypracujeme těsto, vyválíme na tloušťku 5 mm, nakrájíme obdélníčky, potřeme bílkem, posypeme sekanými mandlemi.
Na vymazaném plechu upečeme.

1. Kapra naporcujeme na díly, důkladně umyjeme, osušíme,
zakápneme citronem a potřeme vylisovaným česnekem se solí.
2. V mise smícháme mouku s pepřem, paprikou, chilli kořením a
v takto připravené směsi porce kapra obalíme.
3. Na pánvi prohřejeme olej. Obalené porce kapra klademe do rozpáleného tuku a na mírném ohni je z obou stran dozlatova osmažíme.
4. Kapr dostane krásnou zlatočervenou barvu. podáváme ho s
vařeným bramborem nebo s hranolkami.
DOBROU CHUŤ !!!

30 dkg hl. mouky, 30 dkg moučkového cukru, 15 dkg másla, 2 vejce,
10 dkg strouhaného perníku, 10 dkg strouhaných neloupaných mandlí,
trocha citrónové kůry, mletého hřebíčku, nového koření, mleté skořice

Medové linecké cukroví

50 dkg hl. mouky, 12 dkg moučkového cukru, 18 dkg másla, 4
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BABSKÉ RADY

žaludek jako na vodě, dejte si ledově vychlazenou Coca Colu po
lžičkách, za chvíli vám bude lépe.

Bělejší zuby

Máte-li poškrábané sklíčko u náramkových hodinek, přeleštěte ho
zubní pastou. Všechny šrámy zmizí a povrch sklíčka bude opět
hladký a čistý.

Pro vybělení zubů smíchejte půl čajové lžičky jedlé sody s jednou či dvěma kapkami peroxidu. Směs naneste na zuby a nechce
několik minut působit. Poté ústa vypláchněte, ale nepolykejte!
Jedlá soda je známá jako bezpečné a mírné bělidlo. Směs z jedlé
sody a soli zase rozzáří zašlou barvu zubů.

Kruhy pod očima

Na kruhy pod očima, ale i na unavené oči platí salátová okurka nakrájená na kolečka. Místo okurky se může použít i surový brambor.

Suché unavené oči

Ponořte na několik minut dva sáčky s heřmánkovým čajem do
horké vody. Pak je nechte vychladit v lednici po dobu nejméně 20
minut. Přiložte je na zavřené oči a nechte je působit tak dlouho,
dokud sáčky nedosáhnou pokojové teploty. Heřmánek má mírné
protizánětlivé účinky a pomůže vám i proti oteklým očím.

Rezavé nože

Rezavý nůž vyčistíte, když několikrát říznete do syrové cibule.

Žaludek jako na vodě

Poškrábané sklíčko u hodinek

Záděry

Kdo trpí na záděry, pomůže mu olivový olej. Ponořte do něj špičky prstů a deset minut je koupejte. Na závěr ještě vmasírujte trochu oleje do okolí nehtů každého prstu.

Pomačkané stuhy

Máte-li pomačkané staré ozdobné stuhy na dárky, obtáhněte je
kolem rozehřáté varné konvice. Tím se stuha vyrovná a můžete
ji znovu použít.

Krev na koberci

Skvrnu od krve na koberci polijte bílým octem.

Vodní kámen v koupelně

Vodní kámen odstraníte hadříkem namočeným do octa.

Lesklé a zářivé vlasy

Do umytých vlasů si lehce vetřete olivový olej a nechte jej zhruba
30 minut působit pod ručníkem. Poté si vlasy opět umyjte.
Jana Nevolová

Pokud se cítíte, jako kdyby vás někdo přejel parním válcem a máte

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ
Pokud se člověk nevzdává, je silnější než osud.
(E. M. Remarque)
Kdo je přítel? První člověk, který přichází, když celý svět odešel.
(O. S. Marden)
Zastavit čas nelze, ale je možné, aspoň občas, zastavit se sám.
Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť zároveň útočí na hlavu,
srdce i tělo.				
(Voltaire)
Je potřeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, a být trochu rozdílní, abychom se milovali.		
(Rousseau)

Jubilanti – senioři
Ve III. čtvrtletí tohoto roku jsme měli opět možnost navštívit 14
našich milých občanů a občanek, kteří se ve zdraví dožili 70, 75,
80 a více let. Tato setkání jsou krátká, ale upřímná, plná vzpomínek a příjemného povídání.
Přejeme všem těmto, ale i dalším jubilantům letošního roku,
aby další léta prožili ve zdraví, pohodě, klidu a vzájemné lásce.

Vítání občánků
To máme radost, že nás v Ratiboři tak přibývá! Od března 2010
do srpna 2010 se nám narodilo 16 dětí. Je to úspěch a my bychom
chtěli tyto naše malé občánky slavnostně přivítat, proto je chceme
pozvat na tradiční „Vítání občánků“ spolu s rodiči, sourozenci i

Lidé spolu musí mluvit, mají-li se domluvit.
(Saint-Exupéry)
Šťastný není ten, kdo se druhým šťastný zdá, šťastný je ten, kdo
sám sebe pokládá za šťastného.		
(Seneca)
Jen, když jsme našli lásku, víme, co nám v životě scházelo.
(J. Ruskin)
Nejlepší věci na světě jsou zadarmo.
(Goodman)
Lidé rádi věří tomu, co si přejí, aby byla pravda.
(Gaius Julius Caesar)
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
(Čechov)
							
		
Jana Nevolová

ostatními příbuznými. Setkání se uskuteční v sobotu 2. října ve 14
a 15 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři. Pozvánky i
s udáním času konání již určitě rodiče obdrželi.
Těšíme se spolu s Vámi na toto milé setkání.

Pozvání seniorům
Opět se přiblížil podzim a to znamená, že se chystá malá oslava
pro naše seniory. Zveme všechny milé občany a občanky, kteří
letos dovršili 70 a více let, na setkání, které se uskuteční v neděli
3. října ve 14 hodin v restauraci PONORKA.
Všichni již zajisté dostali písemné pozvání a my se upřímně
těšíme, že spolu s nimi strávíme hezké nedělní odpoledne.
				
Miroslava Slováčková
		
sociální komise
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Mateřská škola
Prázdniny rychle uběhly a nový školní rok je před námi. Dětem
i zaměstnancům přejeme pohodu, mnoho pracovních úspěchů tak,
jako jim to popřáli paní starostka Bc. Jiřina Sklenská a pan tajemník Mgr. Oldřich Bělíček v úvodní den.
Počet dětí: 64
Třídy: I. Berušky - vyučující Kateřina Zbranková
II. Medvídci - vyučující Zdeňka Březovjáková, Pavlína Ferdicsová
III. Koťátka - vyučující Dana Barvíková, Vladimíra Staňková

Divadlo Kašpárek a čarodějnice
do 8. listopadu. Dále se děti zapojily do výtvarné soutěže, kterou zorganizovala místní ZO ČSCH v rámci výstavy domácího
zvířectva.

Předplavecký kurz
Vzdělávání dětí bude probíhat dle školního vzdělávacího programu „ S úsměvem to jde lépe“, který je zpracován v souladu
s požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,
prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.

Ředitelství MŠ Ratiboř děkuje panu Michalu Třetinovi, který
věnoval za režijní cenu barvy k vymalování interiéru kuchyně a
třídy Berušek. Pan Čablík, provozní zaměstnanec obce, nám uvedené prostory krásně vymaloval. Dále náš dík patří panu Jiřímu
Filipovi, který věnoval dětem velký šlapací traktor s vlečkou.
Zdeňka Březovjáková, ředitelka MŠ

Náš školní vzdělávací program je tvořen osmi tématickými
celky, které jsou propojeny a charakterizovány poznáváním krás
světa, jeho etických a mravních hodnot v souladu s rodinnými a
regionálními tradicemi. Jeho obsah vhodně doplňují dílčí projekty
„logopedická prevence v mateřské škole a předplavecký výcvik“.
Témata se dále člení do podtémat, která lze obměňovat a dotvářet
dle úrovně dětí, charakteru třídy, osobnosti učitelky.
První týden jsme zahájili velmi aktivně. Pro děti jsme zajistili
divadelní představení pohádky Kašpárek a čarodějnice. Nejstarší
děti absolvovaly v Městských lázních Vsetín první lekci předplaveckého kurzu, do kterého se jich přihlásilo 19. Výuku zajišťují paní učitelky z Plavecké školy Valašské Meziříčí. Do plavání
dojíždíme společně se ZŠ Ratiboř každé pondělí. Kurz potrvá až

Králíci - výtvarná soutěž
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Stříbřitý žlutý

jak jste mnozí byli informováni pomocí plakátů a informace
v tisku, uskutečnila se ve dnech 11. a 12. září 2010 šestá místní
výstava králíků. Chceme vás několika údaji informovat o jejím
průběhu.
Na výstavu bylo přihlášeno 196 králíků, což je ve srovnání
s minulými výstavou pokles o devět kusů.
Celkově bylo dodáno a provedeno posouzení u 193 kusů králíků, které přineslo 35 chovatelů. Posouzení provedli tak jako
v minulosti k celkové spokojenosti posuzovatelé okresu Vsetín
a to přítel Ing. Jurečka, Trávníček a Koláček.
Na výstavě bylo po posouzení uděleno celkem 24 pohárů a ty
získali následující chovatelé:
Šampióni výstavy:
1,0 Činčila velká
95,5 bodu
př. Pavelka C.
ZO Kelč
0,1 Hermelín červenooký 95,5 bodu
př. Ing. Jurečka J.
ZO Vsetín 1
Vítězná kolekce:
Velký světlý stříbřitý

-

380,5 bodu

Nejlepší mladý chovatel:
Hermelín červenooký
378,5 bodu
Čestné ceny jednotlivci:
Moravský modrý

95,5 bodu

Vídeňský šedý

95,0 bodů

Rhönský

95,0 bodů

Kalifornský černý

94,5 bodu

Český strakáč

94,5 bodu

Zakrslý železitý

94,5 bodu

Čestné ceny kolekce:
Činčila velká

380,0 bodů

Činčila malá

378,0 bodů

př. Všetička M.
ZO Ratiboř
př. Gába J.
ZO Zašová
př. Ing. Urban M.
ZO Zašová
př. Urban J.
ZO Vsetín 1
př. Ing.Vegricht V.
ZO Bystřice pod Host.
př. Klíma M.
ZO Vsetín 1
př. Mrliny R.
ZO Hošťálková
př. Gába J.
ZO Zašová
př. Pavelka C.
ZO Kelč
př. Koláček J. Mch
ZO Hutisko

Přehlídka chutí a vůní
Čas od času se místní zahrádkáři rozhodnou uspořádat výstavu
svých výpěstků. Po předchozí náročné přípravě se akce uskutečnila
v sobotu 11. a v neděli 12. září v prostorách areálu hasičského domu,
společně s chovateli králíků. I když letošní rozmarné jaro a léto s
nepříznivými výkyvy počasí, teplot a množstvím škůdců pěstitelům
příliš nepřálo, podařilo se shromáždit opravdu výpěstky velmi dobré kvality. Návštěvníci mohli shlédnout různé druhy zeleniny, ovoce – obrovské tykve, okurky, rajčata, jablka, drobné ovoce, bylinky,
výrobky z včelího vosku a velké množství řezaných květin. Těch byla
přímo záplava, přinášeli je i pěstitelé mimo organizovaných členů.
Doslova „zlatým hřebem“ výstavy se stala unikátní přehlídka řeza-
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378,0 bodů

př. Koláček J.
ZO Hutisko
Ruský černý
377,5 bodu
př. Jurečka J. Ing.
ZO Vsetín 1
Český černopesíkatý
377,5 bodu
př. Krumpolc L.
ZO Zašová
Vídeňský modrý
377,0 bodů
př. Říha J.
ZO Hvozdná
Burgundský
375,0 bodů
př. Stolařík L.
ZO Zašová
Franc. beran mad.str.
374,5 bodu
př. Karlíková L. Mch
ZO Hošťálková
Franc. beran mad.
373,5 bodu
př. Gašková A. Mch
ZO Ratiboř
Kastorex
373,5 bodu
př. Surmař J.
ZO Seninka
Novozélandský bílý
284,0 bodů
př. Trávníček A.
ZO Zašová
Český červený
377,0 bodů
př. Zbranková M.
ZO Ratiboř
Činčila velká
281,5 bodu
př. Pavelka B.
ZO Vsetín
Zakrslý ruský
283,0 bodů
př. Ing.Vegricht V.
ZO Bystřice pod Host.
Těší nás, že se mezi špičkovými chovateli okresu prosadili i tři
mladí chovatelé. Z výše uvedeného přehledu je vidět, že na výstavu byla dodána kvalitní zvířata.
Celkově bylo uděleno ocenění 95,5 bodu na šest králíků, 95
bodů na 20 králíků, 94 - 94,5 na 72 králíků. Výrokem neklasifikován nebo výluka bylo hodnoceno pouze šest králíků.
Potěšitelná byla návštěvnost výstavy. Celkově ji navštívilo 244
platících dospělých návštěvníků a 66 mládežníků ve školním věku.
Děti mladší sedmi let měly vstup zdarma. Bylo prodáno 50 kusů
katalogů a 15 králíků. Tolik krátce ze statistických údajů o výstavě.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří různou formou
pomohli a umožnili uspořádání této výstavy. Tito spolupořadatelé
byli uvedeni v katalogu. Zejména je nutno poděkovat zastupitelům Obce Ratiboř, kteří podpořili a umožnili uspořádání výstavy,
dále členům ZO ČSCH Hošťálková za pomoc při stavbě klecí,
hlídání výstaviště a následně při likvidaci výstavy a také všem
chovatelům, kteří dodali zvířata, poněvadž počtem vystavených
zvířat patří naše výstava k těm nadprůměrným. Také děkujeme
všem návštěvníkům za návštěvu.
Závěrem snad lze konstatovat, že výstava byla úspěšná a předpokládáme, že další se uskuteční v roce 2012.
Členové ZO ČSCH Ratiboř
ných gladiol od pana Jana Machaly. Tento téměř devadesátiletý pěstitel se již řadu desetiletí věnuje především mečíkům a dosáhl skvělých
výsledků.
Doplňkem výstavy byla výstavka dětských výtvarných projevů
– viděli jsme ukázky prací děti MŠ a ZŠ z Ratiboře a z Kateřinic.
Nejlepší z nich byli vyhodnoceni a odměněni.
Zahrádkářům vydatně pomohla a výstavu vkusně aranžovala p.
Michaela Jakubíková, majitelka místního květinářství. Zaslouží si
poděkování.
Vřelý dík patří všem, kteří akci připravili a poskytli své výpěstky, i
těm, co výstavu navštívili. Škoda, že hezká slunečná neděle nepřilákala ještě více návštěvníků.
Myslím, že příště bude potřeba se ještě více propagovat. Ukázky
práce zahrádkářů určitě stojí za to.
Anna Sošťáková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vždy, když potkáme prvňáčka, který si hrdě vykračuje s taškou
na zádech a s maminkou za ruku, víme, že je konec léta a zvoní
školní zvonek. Je po prázdninách.
Také v naší škole slavnostně začal nový školní rok. Dvanáct
malých dětí prožilo svůj první den v útulné a pěkně vyzdobené třídě. Přivítat je a popřát jim hodně školních úspěchů přišli i
představitelé naší obce v čele s paní starostkou Bc. Jiřinou Sklenskou a tajemníkem OÚ panem Mgr. Oldřichem Bělíčkem. Od
nich zákonní zástupci novopečených školáků převzali již tradičně
finanční příspěvek na školní pomůcky.
Představit se přišla také nová paní farářka J. Wiera Jelinková, která
bude v tomto školním roce vyučovat evangelické náboženství.
Pro letošní školní rok rovněž schválilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy rozvojový program „Školní vybavení pro
žáky 1. ročníku základního vzdělávání“, jehož cílem je poskytnout školám všech zřizovatelů finanční prostředky účelově určené
na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku základní školy,
kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2010/2011.

Třídy a vyučující ve školním roce 2010/2011
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Školní družina

Počet žáků Chlapci Dívky
12
6
6
Milada Valová
10
8
2
Jana Divišová
15
7
8
Jitka Vítková
17
9
8 Bohdana Uhrinová
15
9
6 Tamara Juchelková
25
12
13 Jana Liškutínová

Děti se opět mohou zapojovat do těchto zájmových kroužků a aktivit:
• hudebně-dramatický kroužek
• kroužek informatiky
• pohybových činností (1x týdně chlapci, 1x týdně děvčata)
• taneční kroužek HIP –HOP
• taneční kroužek Street Dance
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• výtvarný kroužek
• šachový kroužek
• zdravotnický kroužek (od 2. pololetí)
• taneční kroužek
• anglického jazyka (od 2. pololetí)
I v letošním školním roce připravujeme pro žáky řadu akcí, ať
už mimoškolních, či v rámci výuky, kterými jim chceme zpestřit
pobyt ve škole. Již v září jsme využili hezkého počasí a uskutečnili se 4. a 5. třídou pobyt na dopravním hřišti ve Vsetíně, půldenní turistickou vycházku, dále jsme využili nabídky preventivních programů Policie České republiky a pro žáky 2. a 5. ročníku
zajistili tyto preventivní programy – „Policista je náš kamarád“ a
„Bezpečné chování“. 22. října máme pro děti připraven výukový
hudební pořad s cimbálovou muzikou Réva. 26. 10. 2010 proběhne II. ročník „lampionády“, který bude zakončen v místním
kině českou pohádkou Peklo s princeznou. Podrobnosti budou
včas upřesněny na plakátech. Na listopad plánujeme pro všechny
ročníky cyklus preventivních programů pro děti a mládež – Etické
otázky všedního dne.
A na závěr ještě několik rad, které mohou pomoci všem
rodičům:
■ Nechte dětem právo na dětství a nezdůrazňujte jim, že jsou velké, a proto musejí… Mají právo být malé!
■ Nemotivujte jejich výkony sladkostmi a sliby, které nedodržíte.
■ Nenechte výchovu na škole, je to vzdělávací instituce.
■ Netrestejte dítě za horší známku, pomozte mu.
■ Nezapomeňte, že pohádka od maminky má jinou cenu než častokrát nesmyslný americký seriál v televizi či na DVD.
■ Nepodceňujte jejich dětské problémy a ubezpečte je, že je milujete, i když vám sem tam dělají starosti.
■ Nezapomeňte, že zdraví vašeho dítěte je i vaším zdravím.
■ Naučte děti tři zázračná slova (děkuji, prosím, promiň).
■ Nezapomínejte je pochválit.
Všem dětem přeji hodně úspěchů a jedniček, pedagogům hodně
sil do nového školního roku a krásné podzimní dny.
Milada Valová

Z činnosti ZO ČSZ v Ratiboři

Český svaz zahrádkářů v Ratiboři spolu se svazem chovatelů
připravili na sobotu 11. a v neděli 12. září 2010 výstavu králíků,
květin, ovoce a zeleniny. Po dlouhé době tak navázali na tradici,
kterou v obci založili. Členská základna se rozrostla o mladší členy. Jejich snahou je vnést do zahrádkaření nový směr. Na malé
výstavce jsme mohli vidět fotografie krásných druhů mečíků, rozkvetlé stromy v obci v jarním období, upravené zahrádky a skalky našich občanů, pracovní činnost a dění ve svazu zahrádkářů,
postřehy z exkurze v lednickém sadu meruněk a další zajímavé
fotografie. Samotná výstava pak obsahovala 40 kusů nádherných
kultivarů mečíků dlouholetého šlechtitele, pěstitele a zahrádkáře
pana Jana Machaly. Mnozí z nás viděli poprvé, jaké krásné květiny na jeho zahrádce rostou. Dále pak zahrádkáři poskytli zeleninu a ovoce ze svých zahrádek. Pan Jan Mikšík obohatil výstavu bylinkami, které se už vytratily z našich zahrádek, ale znovu
nabývají uplatnění jak v kuchyni, tak i jako lék při onemocnění.
Viděli jsme nové druhy dýní (Hokaido), rajčat (Šejk), paprik (raj-

činové, žluté feferonky). Taky se některým zahrádkářům podařilo
vypěstovat ze semínek u nás neznámé tropické rostliny (Tamarind
indický, Bougenvilea ) apod. Na stolku jsme si mohli prohlédnout

18

Z p r a v o d a j

-

z á ř í

2 0 1 0

produkty z včelího vosku pana Jarka Kováře. Pomůcku při opylování rajčat ve skleníku, čímž se docílí opravdu mimořádných plodů, vystavoval Svaťa Juráň. Největší podíl na uskutečněné výstavě
měla aranžérka Michalka Jakubíková, která svým umem a prací na
základě naprosté dobrovolnosti a nadšení pro uvedenou věc z toho
mála exponátů vytvořila překrásnou podívanou. Patří jí proto od
přátel zahrádkářů poděkování. A nejenom jí, ale i všem, kteří se
na výstavě podíleli. Panu Janu Machalovi za mečíky, paní Lidce
Kovářové, Aničce Sošťákové za jiřiny, Věrce Vrbové, Božce Žabčíkové a Dobrušce Zajíčkové za zeleninu a ovoce. Pánům Pavlovi
Mikulaštíkovi a Svaťovi Juráňovi za instalaci a provedené práce.
Jedna z nejušlechtilejších zájmových činností člověka je zahrádkaření. K této činnosti je zapotřebí velké lásky a vztahu k přírodě.
Za členy zahrádkářů Anna Gerlíková

		

			

RATIBOŘSKÝ FOTBAL

Starší přípravka – Postup do krajského přeboru
Titul okresního přeborníka starší přípravky v
sezóně 2009 - 2010 patří Ratiboři !
Během uplynulého ročníku přípravka Ratiboře ani jednou ve své skupině neprohrála a proto si vybojovala účast na závěrečném turnaji vítězů
skupin. Turnaj uspořádal domácí celek Ratiboře a přivítal týmy Juřinky
a Kelče. Po smolné prohře 1:2 s Kelčí to s námi nevypadalo vůbec dobře, ale výhra 2:0 nad Juřinkou nám nakonec stačila k 1. místu.
Pořadí závěrečného turnaje: 1. Ratiboř
3b
3:2
			
2. Juřinka
3b
3:3
			
3. Kelč
3b
3:4

V letošní sezóně máme dvě družstva starších přípravek Ratiboř ,,A“
hraje krajský přebor. Trenéři : Mikula Josef, Stančík Karel
Ratiboř ,,B“ hraje okresní přebor. Trenéři: Čablík Michal, Válek
Stanislav.
Horní řada: Mikula Josef, Galeta Šimon, Černík Dan, Vítek Libor,
Ostřanský Matěj, Daňa Ondra, Trávníček Dominik, Ordelt Štěpán,
Válek Jakub, Machala Karel, Daněk Štěpán, Stančík Karel
Dolní řada: Zubíček Jakub, Kaňák Ondra, Machala Roman, Makyča
Ondra, Březovják David, Mareček Ondra, Valchář Petr, Válek Vojta
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
(roč. nar. 2002 – 2003)

Na konci sezóny uspořádal Sokol Ratiboř s finanční podporou
Krajského úřadu Zlín a Obecního úřadu Ratiboř fotbalový turnaj
mladších přípravek, ve kterém naši malí hráči prohráli ve finále s
Lipníkem nad Bečvou 0:1 a obsadili tak 2. místo.
Pořadí turnaje : 			
1. Lipník nad Bečvou
2. Sokol Ratiboř
3. FC Val. Meziříčí
4. Sokol Hošťálková
5. FC Vsetín
		
6. VKK
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vyrovnané zápasy i s ligovými celky ( např. Baník Ostrava, FC Slovácko, FC Žilina, FC Vítkovice, Nové město nad Váhom atd.)
Na závěr patří poděkování všem trenérům za čas, který věnují při
výchově fotbalové mládeže, rodičům za pomoc při zajišťování
dopravy na zápasy a OÚ Ratiboř za zajištění dopravy autobusem
starších a mladších žáků.
Mikula Josef
Horní řada: Makyča Ondra, Hastík Jan, Čablík Martin, Škrla
Michal, Pisklák Ondra, Kořenek Aleš
Dolní řada: Hrabica Jakub, Vaculík Mirek, Machala Roman, Čablík Jan, Škrabánek David, Mikula Vojta

V letošní sezóně hraje naše mladší přípravka krajský přebor za
účasti osmi celků. Tím v Ratiboři vznikla další věková kategorie,
která se u nás v minulosti nehrála.
Zatím je v této sezóně poznat, že naši soupeři hrají pospolu už 2
roky. Nelze proto očekávat nějaké výborné výsledky. Mnohem
důležitější pro nás je dostat do této kategorie co nejvíce malých
fotbalistů. Rádi proto mezi námi uvítáme co nejvíce nových hráčů
(ročníku narození 2002 – 2005). Tréninky jsou vždy v pondělí od
16:00 hod. a ve čtvrtek od 17:00 hod. na fotbalovém hřišti.
Ještě před zahájením soutěže se obě přípravky zúčastnily turnaje v
Rožnově pod Radhoštěm za účastí dvaceti sedmi celků. Starší přípravka se umístila na 8. místě a mladší na místě 11. Na tomto celodenním turnaji si naši hráči mohli vyzkoušet, že jsou schopni odehrát

PO RATIBOŘSKÝCH HRBOCH
Když jsme v pátek v dešti značili trasu pochodu, říkali jsme si,
že v takovém počasí se nikomu nebude chtít na podzimní pochod.
Přesto se na blátivou trasu X. ročníku podzimního pochodu vydalo 73 turistů. Nejmladším účastníkem, který samozřejmě absolvoval trasu v kočárku, byl Žabčík Václav z Ratiboře narozený
letos 13. května. Naopak nejstarším pan Vaculík Jaroslav, ročník
1937, ze Vsetína. Nejvzdálenější byla paní Vaculíková I. z Hranic. Počasí bylo v sobotu ideální na turistiku a přestože v horách

je pořád plno hub, většina tvrdila, že už mají zakázáno cokoliv
sbírat. Všem účastníkům pochodu děkujeme, že si udělali čas a
přišli. Trochu nás mrzí, že se zase našel někdo, kdo nám odstranil
fáborky na rozcestí nad Kobelným. Místní se zorientovali, ale
ostatní měli problém. Proto bychom chtěli touto cestou poprosit,
aby nám na dalších pochodech „šprýmaři“ nechali fáborky v den
pochodu na trase bez povšimnutí.
Olga Škarpová

Rozpis zájmové činnosti v Sokolovně - září 2010 - květen 2011
8.00 - 13.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

18.00 - 19.00

PONDĚLÍ

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

ZŠ RATIBOŘ - TĚLOCVIK

ÚTERÝ

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

18.45 - 20.30
AEROBIK
15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

19.00 - 20.30

Sokol - dívky

HIP HOP

Orientální tance
18.45 - 20.30
AEROBIK

15.30 - 16.30
Sokol - chlapci

18.00 - 20.00
STREET DANCE
Moderní

19.00 - 20.00

orientální tance

ZUMBA

SOBOTA
NEDĚLE

Dle počasí budou mít v Sokolovně mimo tento rozpis tréninky všechny skupiny fotbalistů.
Ing. Aleš Konvičný
místostarosta obce
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SRDEČNĚ VÁS
ZVEME NA

HODOVÝ JARMARK
Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání prosinec 2010.

