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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám poděkovala za důvěru, kterou jste mně i ostatním zastupitelům dali v komunálních volbách.
Před zastupitelstvem obce jsou náročné úkoly a očekávání, která je zapotřebí naplnit. Ve svém slibu jsme se zavázali, že své funkce
budeme vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů, při své činnosti se budeme řídit ústavou a zákony ČR. Jsem přesvědčena, že s Vaší pomocí, Vážení spoluobčané, se nám podaří naplnit očekávání v nás kladená. Před námi je mnoho úkolů, která
je zapotřebí zvládnout. Chtěli bychom navázat na to dobré, co bylo v minulém volebním období vykonáno. Sami můžete posoudit,
že toho nebylo málo. Doufám, že se obci podaří překonávat důsledky hospodářské krize a s ní spojené propady v příjmové části
rozpočtu, že bude možné nacházet nejlepší řešení nejen pro dnešek, ale i s ohledem k budoucím potřebám našich občanů.
Do nadcházejícího nového roku 2011 Vám, Vážení spoluobčané, přeji vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních
úspěchů a spokojenost ve Vašich rodinách i v obci Ratiboř.
Vaše starostka

Stručné zhodnocení roku 2010
Kanalizace
Hlavní investiční akcí letošního roku bylo vybudování kanalizačních tras a šachet ve stavebním obvodu Hološín. I přes přetrvávající nepřízeň počasí se v letošním roce podařilo tento záměr
splnit. Kanalizační sběrače v hlavních trasách byly dokončeny.
Podařilo se i zhotovení přechodky pod potokem. V rámci této
investice je již vybudováno přes 1 km kanalizačních tras a šachet
v obtížném, značně zvodněném terénu. Souběžně jsou pokládány
rozvody kabelové televize a v části trasy i rozvody el. energie
NN. Výstavba byla 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. Podíl domácností napojených na kanalizaci zaústěnou do ČOV přesáhl 90 %. V letošním roce bylo na
výstavbu kanalizace a rozšíření rozvodů kabelové televize proinvestováno 1,3 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 i 10 x vyšší. Z půjčky na
vybudování kanalizace z minulých let u SFŽP ČR zbývá zaplatit
ještě 5 mil.Kč. Čtvrtletní výše splátek byla pro budoucí období
snížena na 500 tis. Kč. V příštím roce je k odkanalizování připravena lokalita Holíkův vrch.

Místní komunikace a chodníky
V letošním roce byla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce prováděna na většině komunikací jen
záchovná údržba a vysprávka výtluků. Pravidelně byly čištěny
komunikace a prováděny opravy chodníků.. Byly opraveny a novým nátěrem opatřeny mostky a zábradlí kolem potoka. Vlastní
hospodářskou činností obce Ratiboř byly rekonstruovány
a upraveny povrchy lesních cest a svážnic Na Dvorcích,
příjezdová cesta do Jímky, Sojného. Byla obnovena lesní cesta
z Ratiboře na Nivku. Opakovaně byla upravena cesta k pomníku
Jana Maniše. S využitím sil a prostředků obce byly odstraňovány

náplavy v korytech toků a upraveny břehy u částí toků. Pravidelně
a včas je prováděna zimní údržba místních komunikací a chodníků.

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. Požadavek obce, tak jako i ostatní
požadavky ze Zlínského kraje, nebyl v tomto kole výzvy vykryt.
Se svou žádostí o získání finančních prostředků z EÚ se opětovně obrátíme do nově vyhlášených výzev. Součástí rekonstrukce
MŠ je celkové přestavění objektu a jeho uzpůsobení soudobým
hygienickým požadavkům pro provoz předškolních zařízení.

Veřejný rozhlas
Byla provedena částečná rekonstrukce obecního rozhlasu
podpořena Zlínským krajem částkou 150 tis. Kč. Nově byl zřízen
zvukový doprovod výstražných hlášení a zkoušek sirén. V letošním roce bylo instalováno 6 hnízd bezdrátových amplionů.

Protipovodňová opatření
Obci Ratiboř byla přiznána dotace z prostředků Evropské unie
ve výši 2 mil. Kč. Obec uspěla se svým projektem na obnovu rozhlasu a zlepšení podmínek včasného varování obyvatelstva v případě mimořádných událostí. Veřejnou zakázku malého rozsahu
podle zákona 137/2006 Sb. získala firma Ondrejka z Poličné
u Valašského Meziříčí.

Veřejné plochy, zeleň
Průběžně jsou prováděny výseky křovin, sečení trávy a údržba
veřejných ploch, v zimním období je z veřejných ploch odklízen
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sníh. Každou středu je odvážen pevný domovní odpad. 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 1x ročně
je prováděn sběr nebezpečného a velkoobjemového 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.
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Kultura a sport
Ve spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi je
připravován pestrý kalendář akcí. Zde je zaznamenáno dění
v oblasti kultury a sportu. V obecním kině jsou občas 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. V letošní roce obec Ratiboř obdržela
ocenění za rozvoj sportovních aktivit občanů.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka obce

Výpis z Ustavujícího jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 10. listopadu 2010
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
* v souladu s ust. §96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění Jednací řád zastupitelstva obce
* tajnou volbu starosty a určilo v souladu s §84 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích v platném znění funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn – starosta obce
* volbu v souladu s §84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění – starostka obce Bc. Jiřina Sklenská
* veřejnou volbu neuvolněného místostarosty – PhDr. Josef Juráň
* volbu předsedů výborů a komisí:
- kontrolní výbor		
Mgr. Pavlína Zubíčková

- finanční výbor		
Akad. arch. Libor Sošťák
- sociální komise		
Miroslava Slováčková
- komise životního prostředí		
Alois Musil
- komise kultury, mládeže a sportu
Martin Žabčík
- stavební komise		
Stanislav Machálek
Zastupitelstvo obce pověřilo předsedy výborů k doplnění členů
výborů a komisí z řad aktivistů.
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* složení slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva obce

Výpis z Usnesení II. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 15. prosince 2010
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
* rozpočet obce Ratiboř na rok 2011
* rozpočtovou změnu č. 5
* poplatky na rok 2011
* ustanovení inventarizační a likvidační komise pro inventarizaci
majetku obce v lednu 2011
* dodatek č. 8 ke smlouvě o zajištění svozu žádosti o vyhotovení OP
* opakované zřízení kontokorentu u České spořitelny
* návrh na pořízení nového ÚP obce Ratiboř po vyhlášení dotačního titulu v roce 2011
* žádost R. Blizňáka, R. 103, a Ing. M. Pařenici, R. 515, o změnu
ÚP obce Ratiboř na plochu vhodnou k bydlení
* organizační strukturu výborů a komisí a jejich doplnění o aktivisty
* příspěvek ČCE Ratiboř na opravu střechy kostela
* zařazení žádostí H. Horákové, R. 278, a P. Šťastného, R. 486, do
evidence uchazečů o byt
* žádost o pronájem nebytových prostor v budově Svazarmu p.
Žabčíkovi, Hajdovi, Musilovi a Třetinovi
* vnitřní směrnice obce Ratiboř
* záměr o odkoupení části p.č. 2669/1 MK dle GP od p. Kajabové
– vlastní podíl 10/12 k celku, od p. Daňové – 2/12 k celku a části
pozemku od rodiny Juráškové p.č. 2675 a p.č. 167/6 o výměře
89 m² s věcným břemenem p. Válkové, R. 58
* ukončení nájemní smlouvy baru Manhattan

* smlouvu o protipovodňových opatřeních s p. Emilem Ondrejkou,
Poličná 402
* rozpočet sociální komise na rok 2011
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* rozpočet Mikroregionu Vsetínsko na rok 2011
* informaci o digitálním a analogovém vysílání kabelové televize
a zřízení infokanálu obce Ratiboř v roce 2011
* žádost o zařazení rádia 7 na KT
* organizační zabezpečení plesu obce Ratiboř dne 11. února 2011
ve 20 hodin
* programové cíle obce
* petici občanů
Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
* odkup části pozemku p.č. 3507/1 manželům Vavřínovým, R. 556

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Návrh rozpočtu na rok 2011
III. VÝDAJE		
I. PŘÍJMY			
				
Popis			
Celkem za kapitolu
Popis			
Celkem za kapitolu
Místní komunikace		
1.115
Daň z příjmů fyzických osob se záv. činnosti
2.500
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1.000
Provoz veřejné silniční dopravy
130
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
220
Vodní hospodářství		
1.500
Daň z příjmů právnických osob
2.800
Kanalizace + ČOV		
1.950
Daň z příjmů právnických osob za obce
600
Mateřská škola		
750
Daň z přidané hodnoty
6.000
Základní školy		
650
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
790
Druhý stupeň základních škol
600
Poplatek ze psů		
22
Kino			
40
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30
Činnosti knihovnické
50
Odvod výtěžku VHP
10
Ostatní záležitosti kultury
150
Správní poplatky 		
70
Rozhlas a televize		
750
Daň z nemovitostí		
800
SPOZ			
120
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci
761
Sportovní zařízení v majetku obce
160
Převody z vlastních fondů HČ
1.500
Ostatní tělovýchovná činnost
170
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
150
Bytové hospodářství
2.590
VH			
880
Nebytové hospodářství
420
Stočné			
450
Veřejné osvětlení		
420
Kino			
20
Pohřebnictví		
10
Činnosti knihovnické
3
Územní plánování		
50
Ostatní záležitosti kultury
10
Komunální služby		
1.051
Rozhlas a televize		
1.056
Sběr a svoz komunálních odpadů
1.076
Bytové hospodářství
328
Sběr a svoz ostatních odpadů
224
Nebytové hospodářství
800
Veřejná zeleň		
120
Pohřebnictví		
14
Ochrana obyvatelstva
200
Komunální služby		
106
Požární ochrana		
50
Sběr a svoz komunálních odpadů
76
Místní správa + zastupitelstvo
5.806
Sběr a svoz ostatních odpadů
230
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
65
Činnost místní správy
3
Sociální fond		
60
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
39
Ostatní finanční operace
127
Finanční vypořádání z minulých let
10
Příjmy celkem		
21.268
				
Výdaje celkem		
20.454
II. FINANCOVÁNÍ		
				
Popis			
Celkem za kapitolu
Krátkodobé přijaté půjčené finanční prostředky
1.000
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půj. prostř.
- 1.804
				
Zastupitelstvo obce Ratiboř
Financování celkem
- 804

Výzva občanům, chovatelům psů
Komise životního prostředí v Ratiboři vyzývá všechny občany,
kteří chovají psy, že jedna z povinností spočívá v odstraňování
psích výkalů z veřejného prostranství. Velmi často se stává, že
občané venčí své psy na bočních komunikacích, kde jim umožňují volný pohyb, ale už se nestarají o to, kde vykonávají svou
potřebu. V obchodech jsou k dostání mikrotenové sáčky, kterými
by měl být vybaven každý chovatel a při svých procházkách své

miláčky pozorovat a okamžitě případné exkrementy odstraňovat.
Není trapnější situace, než kličkovat při začínající zimě mezi
těmito výkaly, natož do nich šlápnout. Nezapomeňte, že se zde
pohybují také malé děti, maminky s kočárky a ostatní občané.
Odstraňujte proto bezpodmínečně po svých psech jejich výkaly!!!
za komisi životního prostředí Alois Musil
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Poplatky, které byly schváleny Zastupitelstvem obce Ratiboř
dne 15. prosince 2010 a jsou splatné k 31. březnu 2011
Vodné
- odběr vody za rok 2010
- odběr vody v roce 2011 (splatné k 31.3.2012)

22 Kč/m³
24 Kč/m³

Stočné			
- dům připojen na kanalizaci
300 Kč/osoba
- dům nepřipojen na kanalizaci
300 Kč/dům
Osvobozeny jsou nemovitosti:
- v Borčí
č. 150 – 211
- v Hološíně
č. 100 – 219
- v Kobelném
č. 011 – 210
- Hrabí
- Kosiska
- Nivka
Kabelová digitální i analogová televize v roce 2011
(ceny jsou včetně DPH)		
- základní nabídka
864 Kč/rok
- rozšířená nabídka
1.728 Kč/rok

Hološín č. 100 – 219
Kobelné č. 210 – 429
Hrabí
Kosiska
Nivka		

(Občan, který má trvalý pobyt v Ratiboři, ale v obci se nezdržuje,
předloží doklad o zaplacení poplatku za odvoz odpadu pro rok
2011 v jiné obci nebo městě.)
Poplatek ze psů v roce 2011 (poplatníkem je držitel psa staršího
půl roku)		
- za jednoho psa
100 Kč/rok
- za každého dalšího psa
200 Kč/rok
- důchodce bydlící sám za jednoho psa
50 Kč/rok
- důchodce bydlící sám za dalšího psa
100 Kč/rok

Osvobozeni jsou držitelé psů:
- Borčí č. 150 – 211
Hološín č. 100 – 219
Domovní odpad v roce 2011
Kobelné č. 210 – 429
- občan s trvalým pobytem v obci
450 Kč/rok
Hrabí
			
Kosiska
- vlastník rekreačního objektu
450 Kč/rok/dům Nivka
- Borčí
č. 150 – 211

Poznáváme naši obec
1 Kdy se stal Ratiboř součástí okresního hejtmanství ve Valašském Meziříčí?
V roce 1850.
2 Který občan se nejvíce zasloužil o rozvoj motorismu ve
Svazarmu?
Josef Neuman.
3 Kdo je nejvýznamnější osobností Ratiboře v astrologii?
Petr Žabčík.
4 Kolik má celkem ZD Ratiboř celkem kusů hovězího dobytka?
tolerance + - 200 ks. Kolik z toho je dojnic? tolerance + - 80 ks
Hovězího dobytka je 1719 ks, z toho dojnic je 745.
5 ZD Ratiboř se v 90.letech zúčastňovalo „Velké pardubické“. Znáte jména zúčastněných koní a jaké bylo umístění?
Silueta – 5. místo, Lorient – do 10. místa. Velká pardubická v
roce 1994.
6 Kdo byl poslední „dragún“ v Ratiboři?
Jan Blizňák, R. 2
7 Kdo měl v Ratiboři nejvíce včelstev?
Jaroslav Filip, R. 190 – 28 rojů

450 Kč/rok/dům

PhDr. Josef Juráň, místostarosta

8 Jmenujte smíšené obchody v Ratiboři v letech 1901 – 1945,
alespoň 3.
Štěpán Malučký, R. 37, od roku 1901, Františka Růžičková, R.
200, od roku 1908, Tomáš Mikšík, R. 225, od roku 1922, Josef
Macháček, R. 227, od roku 1925, A. Machalová od roku 1935,
Josef Juráň od roku 1939, Jindřich Růžička od roku 1945, Jan
Halmazňa od roku 1945.
9 Kdo měl první elektrické rádio v Ratiboři?
Josef Macháček, R. 227, v roce 1927 – 5-ti lampové
10 Kdy a kde byl v Ratiboři umístěn první televizor pro veřejnost?
V roce 1957 v Hasičském domě
11 Kdy se postavil kravín?
Roku 1958
12 Kde se začal hrát první hokejový zápas v Ratiboři (v roce
1954)? Jmenuj 3 hráče.
Na fotbalovém hřišti. Hráči: Karel Uhřík, O. Baletka, Jan Kovář,
František Sošťák, Mojmír Pilčík, E. Žabčík, O. Nevlud, J. Žabčík,
J. Činčura, J. Baroň, J. Dřevojánek, J. Kašpar, L. Machálek, J.
Zbořil
13 Kdo byl nejdéle ručně zvonící zvoník v místním evangelickém kostele?
Pan Růžička st.
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14 Kde se vyučovalo za války, když byla škola zavřená? (Byli
zde Němci)
U Piskláků, R. 58
15 Jak se jmenovala lidová léčitelka zlomenin v Ratiboři?
Františka Děckuláčková, R. 175
16 Které divadelní hry hrál ochotnický kroužek v Ratiboři?
Vyjmenuj 2 hry.
Zavadilka vdává dceru, Lucerna, Krakonošova medicína, Blesky
nad Grůněm, Cesta přes hranice, Domov, Dnes večer přijde přítel,
Pasekáři, Naši furianti, Ženitba, Gorali, Vojnarka, Lékařem proti
své vůli, Babička je formát, Na letním bytě, Terno, Křemenáči
17 Kolik je na místním hřbitově hrobů (jedná se o hroby
udržované)? tolerance + - 10%
323 hrobů

Zamyšlení „PROČ?“
Naše vesnice má dobré hodnocení v rámci „valašského regionu“. Je hodnocena jako moderní valašská vesnice po stránce
vybavenosti, společenského vývoje a tradic. Říká se, že „šla vždy
s dobou“. Rádi se k nám vracejí rodáci, turisté, rekreanti a hosté.
Při pohovorech vyznávají hold naší přírodě, výstavbě a všemu
dění, které zde panuje. Předhazují nám však otázku „Proč si ji
ničíte?“ Těžko této otázce rozumíme. Bližší vysvětlení je: vždyť
máte rozbité vývěsní skříňky, strhané plakáty, pokřivené dopravní
značky, včetně té u vjezdu do Ratiboře, popelnice v potoce, rozstřílené žárovky veřejného osvětlení a tak by bylo možné pokračovat. Nezodpovězená otázka zní PROČ a KDO to dělá.............
Bohužel je to holá skutečnost a pravda, že ničení veřejného
a společného majetku obce pokračuje. Smutný je případ poslední.
Vánoční stromek byl rozsvícen v sobotu 4. prosince asi v 17 hodin.
Ve 21 hodin již nesvítil. Okrasné baňky byly poházeny kolem
a svítící řetězy byly roztrženy a rozházeny. Jeden byl dokonce
nalezen na střeše za obecním úřadem. Těch vandalských škod je
v obci mnohem víc. Jsou to stojany na autobusových zastávkách,
dopravní značky, přijímací antény kabelovky na budově Svazarmu, sprejové nápisy a mnoho dalších.
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18 Vyjmenujte místa, kde stály v minulosti hasičské zbrojnice.
Autobusová zastávka ve středu obce, prodejna květin, nyní Hasičský dům
19 Komu se říkalo „Ratibořští slavíci“?
Hasičům a také sousedům Karlu Vítkovi a Janu Blizňákovi
20 Kdo zakládal v Ratiboři Uhelné sklady?
Jan Halmazňa
21 Kolik vynesla letošní tříkrálová sbírka v Ratiboři? tolerance + - 10%
28.248 Kč
PhDr. Josef Juráň
místostarosta
Proč se tyto negace dějí, proč si aktéři své skutky neuvědomují,
proč si to veřejnost nechá líbit, proč nezakročí policie? Takových
názorů je mnoho. Jedna odpověď je jasná. Naše společnost do
demokracie nedospěla. Aktéři takových činů si neuvědomují, že
škodí v prvé řadě sobě, poněvadž jejich způsob prožívání života
ovládá jejich vědomí a tím i negativum začlenění se do společenského života rodiny, kamarádů a také vesnice. Takový způsob
života, který negativně ovlivňuje vystupování na veřejnosti, škodí
obci. Nemalé finanční hodnoty, které se hradí na odstranění škod,
mohou jít do jiných oblastí a těch je mnoho. Je to např. škola,
školka, údržba zeleně, budování chodníků, komunikací, budování
osvětlení, rozhlasu, farní společnost, senioři, společenské organizace a jiné.
Kdo za tyto negativní vlivy může? My všichni. Především však
rodiče, výchovní pracovníci, společenské organizace a zase my
všichni svou nevšímavostí. Škodíme si přece sami sobě. Zamysleme se. Pro věřící snad platí Desatero Boží přikázání, dříve to byl
Kodex socialistického člověka, pro současníky Morální kodex
a také společenská etika. Když vše shrneme, je to věcí vědomí
a svědomí. Prosím, zamyslete se, proč? Proč škodíme sami sobě
a obci? Přinesme si do nového roku něco lepšího a dobré klima
prožívání vesnického života.
PhDr. Josef Juráň, místostarosta

K SMÍCHU NEBO K PLÁČI?
V předešlých číslech zpravodaje jsme se pozastavovali nad psími exkrementy na chodnících. A co byste řekli h…. na školních dveřích? Denně jimi naše děti vchází do školní budovy, denně se chytají madla, které bylo totálně pomazáno.
Rozum zůstává stát a žaludek se obrací při představě, jak dotyčný „člověk“ (dá-li se tak nazvat) pečlivě roztírá své výkaly
po vstupních dveřích. Věřte, že umýt takto znečištěné dveře byla opravdu „chuťovka“.
Varování!
Vážení spoluobčané, neberte tedy bezhlavě za kliky svých dveří, neboť nikdy nevíte, kdo šel kolem se svou potřebou…
Pracovníci ZŠ Ratiboř
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Informace o digitalizaci kabelové TV a o provozu 2010/2011
V roce 2010 došlo k vylepšení příjmu analogových TV kanálů
(Nova, ČT1, STV2, Markíza). Tyto kanály se začaly přijímat na
hlavní stanici v Ratiboři z nového kvalitního zdroje – satelitní/
pozemní digitální příjem. V současné době jsou všechny televizní
kanály dostupné na kabelové TV přijímány z digitálního zdroje
a jsou převáděny do analogové podoby tak, aby je mohli uživatelé nadále přijímat na svých stávajících televizních přijímačích.
Zástupci obcí HOšťálková, RAtiboř a KAteřinice (HOKARA)
se dohodli s firmou TKR Jašek, s.r.o. na udržení provozu analogových programů až do konce roku 2015 v minimálním rozsahu
počtu TV kanálů dnešní základní programové nabídky.
Investice do digitalizace kabelové TV a posílení kapacity internetového spojení, které je nyní plně provozováno po optickém
kabelu až na hlavní datovou stanici v Ratiboři, si vyžádalo nemalé
finanční prostředky jak z rozpočtů obcí, tak od firmy TKR Jašek,
s.r.o. Dále se pro rok 2011 rapidně zvýší autorské poplatky, které
se platí organizacím jako jsou OSA, DILIA, Intergram a další, za
správu autorských práv. Tyto skutečnosti mají vliv na konečnou
cenu programových nabídek KT, proto od roku 2011 dochází ke
zvýšení cen cca. o 9 %. Nyní bude možné na kabelovém vedení
souběžně využívat služeb příjmu analogové televize a rozhlasu,
digitální televize a rozhlasu, Internetu a telefonu.
Před Vánocemi 2010 dojde ke spuštění digitálního televizního
a rozhlasového vysílání ve standardu DVB-C (kabelový digitální
signál). Tato informace je důležitá pro všechny majitele nových
plochých televizorů a nebo pro ty, kteří se chystají ke koupi nového plochého televizoru (plazma, LCD, LED). Digitální vysílání
přináší zejména vyšší kvalitu obrazu, HD vysílání, možnost kvalitního záznamu pořadů, větší počet kanálů a brzy další výhody.
Do konce března 2011 budou v digitálním vysílání dostupné všechny TV kanály, které jsou dnes vysílány analogově. Po
tomto datu bude zahájeno kódování provozu rozšířené kabelové
nabídky a k jejich dekódování bude potřeba vybavit svůj televizor
níže uvedeným dekodérem CONAX a čipovou kartou CONAX.
V průběhu roku 2011 majitelé digitálních přijímačů naladí další
TV kanály, které se zobrazí jako zakódované. Tyto kanály budou
uvolňovány, tak jak bude docházet ke změnám způsobu plateb
(fakturace) za kabelovou TV mezi Vámi (koncovým uživatelem)
a poskytovatelem televizního a rozhlasového vysílání (firmou
TKR Jašek, s.r.o.).
Pro příjem digitální televize je potřeba mít k správné technické
vybavení a lze ji přijímat několika způsoby:
Varianta (A) – Televizor s digitálním tunerem DVB-C (nejčastěji hybridním DVB-T/C)
Vlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C nebo plánuji jeho koupi, na trhu se spotřební elektronikou jsou k dispozici
digitální televizory od renomovaných světových výrobců, jako
např. Panasonic, Samsung, Sony, Philips, Sanyo, JVC, LG, atd.
Před jejich koupí doporučujeme konzultaci s TKR Jašek, s.r.o.
Technické parametry pro příjem volně dostupných programů ve
standardní i vysoké kvalitě (SD + HD): digitální hybridní tuner
DVB-T/C, MPEG2 + MPEG4 H.264 AVC, doporučujeme zobrazovací panel s 1080 řádky = Full HD , popřípadě lze využít
zobrazovací panel s 720 řádky = HD ready.
Technické parametry pro příjem kódovaných programů, týká

se digitálně vysílaných programů v rozšířených volitelných programových balíčcích: Televizor nebo SET-TOP-BOX vybavený CI slotem (Common Interface) = slot pro vkládání dekodéru
Conax a čipové karty Conax.
Varianta (B) – Pomocí zařízení SET-TOP-BOX (STB), který se
připojuje ke stávajícímu televizoru
Nevlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C a v nejbližší době ho neplánuji ani kupovat. Jsem majitelem novějšího
televizoru, který digitální hybridní tuner DVB-T/C nemá.Zde je
možno využít nabídky digitálních SET-TOP-BOXů s dekodérem
CONAX.
Programy ve volitelných programových balíčcích jsou z důvodů autorských a distribučních práv kódovány systémem CONAX.
Pro zpřístupnění kódovaných kanálů je zapotřebí mít vybavený
svůj digitální televizor nebo jiné zařízení určené pro digitální příjem programů (např. set-top-box) CI slotem do kterého se vkládá
dekodér CONAX. Do dekodéru CONAX se potom vkládá čipová karta CONAX. Konkrétní dekodér CONAX je vždy párován
s konkrétní čipovou kartou CONAX.
Pokud si nebudete jisti při výběru nového televizního přijímače, zda bude nová TV fungovat na digitální kabelové síti, doporučujeme se obrátit s dotazem na firmu TKR Jašek, s.r.o., Rožnov
pod Radhoštěm, tel: 571 655 844, 571 115 225, mobilní brány:
602 759 727, 603 777 762, 777 655 844 nebo na e-mailu: televize@valachnet.cz
Ceny analogového vysílání programových nabídek na kabelové TV 2010/2011
					
					
2010
základní nabídka (16) rozšířená nabídka (28)
		
Cena za 1 měs bez DPH
55		
110		
Cena za 1 měs s DPH

66		

132		

Cena za rok bez DPH

660		

1320		

Cena za rok s DPH

792		

1584		

					
					
2011
základní nabídka (16) rozšířená nabídka (28)
		
Cena za 1 měsíc bez DPH
60		
120		
Cena za 1 měsíc s DPH

72		

144		

Cena za rok bez DPH

720		

1440		

Cena za rok s DPH

864

1728			

					
							
PhDr. Josef Juráň
			
místostarosta
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Pěstební činnost v obecních lesích

Rok 2010 s sebou přinesl poměrně překvapivé počasí. Vyznačovalo se řadou extrémů, náhlých přechodů a odchylek od dlouhodobých průměrů. Jaro roku 2010 bylo zpočátku ideální pro
provádění zalesňovacích prací, pro zakořeňování a odrůstání
čerstvě zasazených sazenic. Měsíce duben a květen byly poměrně chladné a srážkově velice bohaté, což umožňovalo provádět
výsadbu lesních dřevin prakticky až do konce tohoto období. Na
druhou stranu je však nutno poznamenat, že řada lokalit byla touto častou vodou zásobována nadměrně. Hladina podzemní vody
zde sahala několik týdnů až k půdnímu povrchu. Následně však
bylo počátkem června a dále pak během července zaznamenáno
poměrně málo srážek s extrémně vysokými teplotami a výrazným
slunečním zářením. To mělo za následek poškození výsadeb buku
lesního, zejména jeho asimilačních orgánů.
Někteří chřadnoucí jedinci si zachovávali zelené listy na
nejnižších přeslenech, jiní výjimečně mírně obráželi novými

výhonky. Hlavní příčinou ztrát zalesnění v roce 2010 představuje
extrémní průběh počasí v červenci letošního roku. Buk lesní coby
stínomilná dřevina zde trpěla vysokými teplotami půdy spolu se
slunečním zářením, což vedlo k nadměrné transpiraci a následnému uschnutí.
Aby došlo ke zmírnění následků výkyvů počasí, je nutno
dodržovat některé zásady: nevysazovat bukové sazenice na otevřených plochách a svazích s jižní expozicí a velmi opatrně přistupovat k vyžínání buřeně na těchto plochách. Celkově však lze
říci, že letošní zalesnění proběhlo úspěšně a uvedené nezdary
jsou spíše výjimkou. S vylepšováním nebo dokonce opakovaným
zalesňováním bude nejlépe vyčkat do jara následujícího roku, kdy
by mělo být zřejmé, zda chřadnoucí jedinci obnoví svůj růst či
naopak dojde k jejich celkovému úhynu.
Alois Musil
lesní hospodář

Prosinec je měsíc, který máme spojený
s Vánocemi – svátky klidu a pohody a
doufám, že i s pěknou knížkou, která určitě byla pod stromečkem nejednoho čtenáře. Jsem ráda, že knihy pořád patří mezi
nejoblíbenější dárky pod stromečkem, i
když dnešní doba fandí spíše elektronickým vymoženostem.
Podzim a zima je v knihovně nejnavštěvovanější doba v roce. Opět
přišel putovní soubor, který nabízí knihy všeho druhu. Mezi nejpůjčovanější tituly stále patří romány ze současnosti, příběhy žen, které se vdaly
do zemí s muslimským vyznáním. Už v menší míře to jsou historické
romány a naučná literatura – životopisy a cestopisy.
Bohužel, naše nejmladší generace poslední dobou knihovnu navštěvuje čím dál míň. Jestli je to tím, že dnešní svět internetu a počítačových

her je pro děti zábavnější a atraktivnější, nevím. Ze své zkušenosti vím,
že čím jsou děti starší, tím častěji knihu vypouští ze svého života. Ale
snad, až budou dospělí a sami budou vychovávat své děti, rádi s nimi
zabrousí do svého dětství a vzpomenou si na své oblíbené knížky, které
měli rádi. Mezi nejlepší čtenáře patří naše nejmenší děti. Jsou přirozeně
zvídavé a protože ještě neumí číst, je u knihy potřeba dospělého čtenáře
a tak se plní dvě funkce, jednak se něco zajímavého dozvědí a rodiče
nebo starší sourozenec si na malého čtenáře najde čas.
Článek končím přáním všeho nejlepšího v novém roce a kdo se ještě
nebyl podívat v naší obecní knihovně, přijďte, ráda Vás uvidím.
Výpůjční doba 		
PO
16.00 – 18.30 hod.
			
ST
16.00 – 18.30 hod.

Cesta z exilu do Ratiboře
Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými, zpíváme v jedné písni z první
poloviny 17. století. A když si uvědomím, že stejnou písní povzbuzovali se i moji předci, když museli utíkat z české vlasti, cítím uvnitř
úžas a vděčnost. Cokoli se jím přihodilo a jakýmikoliv cestami museli
procházet hledaje tiché a suché přístřeší, podporovali se vzájemně, jak
cituje Písmo Svaté, a za zpěvu takových písní. Který každodenně nám
i všem dobře činí, také když hladem zemřelo 17 otců z 54 rodin, které
jako první začaly stavět obec Zelov a Který od života matek našich
s námi byl, také když každé druhé narozené dítě umíralo kvůli mnohým nepříznivostem... I ještě podnes drží stráž nad námi. Nejednou
jsem se už ve svém více než půlvěkém životě zamyslela nad tím, jak
nepřehlédnutelná je Boží prozřetelnost a skvělé Boží způsoby zacházení s člověkem i se mnou. Pocházím z chudé českobratrské exulantské rodiny. V mém prostředí stále se střídalo nadšení z české hrdinské
vyznavačské minulosti se zájmem o to, jak vypadá dnešek národa, který moji předkové museli opustit, každodenní úsilí o statečné udržení
si svobody vyznávání Ježíše Krista svým jediným Spasitelem, s neustálým vnitřním bojem dvou identit. Jako každý potomek exulantu i já

Michaela Jakubíková
jsem se musela vyrovnat ve svém povědomí s rozpolceností – jsem-li
evangelička nebo Češka. Že je to podivná kombinace? Ale každý den
nás nutil do odpovídání si na tento dotaz. Když nás chtěl někdo ponížit,
pojmenovával zelovský kostel ne evangelickým, ale jenom českým.
Nebo volal za námi: „Pepiki do Pragi!“. A my jsme se pořád snažili
ujistit, co mu nejvíc na nás vadí – náš původ zdejší nebo spíše tento
nebeský, díky kterému v našich rodinách po tolika pokoleních udržela
se víra v Boha a nadějná důvěra Hospodinu.
V takovémto boji snažili jsme se doposud pomáhat stovkám exulantských potomků v Polsku a dnes, kdy jsme se s manželem ocitli tady,
mezi Vámi Valachy a jinými přistěhovalci, už čtvrtý měsíc naplňujeme
náš mnohaletý zájem o současnost národa naších předků. I když je zřejmé, že Bůh nemá vnoučat a každá generace se musí osvědčit sama, zda
ji Bůh za něco stojí nebo ne, ti kteří jste měli věřící rodiče a prarodiče
– dostali jste přebohaté věno. Dnes nemusíme zde probojovávat svoji
identitu mezi otázkou národnostní a náboženskou, ale stejně bojovat
o ni v dnešní konzumní společnosti dále musíme. Jinak ztratíme sama
sebe mezi zajímavými inzeráty, skvělými návrhy, toužebnými záměry, vynucenými zakázkami a splyneme jako voda v našich potůčkách.
Proto také, možná příliš naléhavě, jsem s některými z Vás dosud jednala. Omlouvám se za to. Ale to vše jenom proto, že mám o Vás obrov-
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ský zájem (proto se ku příkladu oba dva s kateřinickým farářem rádi
jdeme seznamovat s mladými lidmi i do takých míst, kde se zatím snad
cítí lépe než-li ve sboru), stali jste se mi velice blízcí - proto se ráda
s Vámi se všemi seznamuji a jednoduše mám Vás ráda. A zvu Vás,
přijďte si s námi zazpívat tu starou, známou píseň: Nuž Bohu děkujme
ústy i srdci svými…
A někdy na shledanou se těší farářka J. Wiera Jelinek

Sborová sdělení
Připomínám, že za končící rok 2010 budeme společně děkovat Bohu v pátek 31.12. v 17.00 hodin. Prvního ledna jste zváni
k bohoslužbám se svatou Večeří Páně - v 10.00 hodin.
Maminky jsou zvány ke košíčkové snídani 2. středu v měsíci
v 9.00 hodin
Babičky a dědečkové jsou zváni k setkání 4. středu v měsíci
v 10.00 hodin
Velikými kroky blíží se Alianční týden modliteb. V roce 2011
jste srdečně zváni na bohoslužby ve dnech 11. a 13. ledna v 18.00
hodin. V pondělí 11. ledna ve sborovém sálu ratibořského sboru kázáním poslouží kněz Karel Hořák z církve Římskokatolic-

ké a zazpívá pěvecký sbor z katolické farnosti v Hošťálkové za
doprovodu p. J. Čaly a ve středu 13. ledna našim hostem bude br.
Jan Olšák z Církve bratrské.
Budeme se muset pustit do opravy střechy našeho kostela.
Její stav vyžaduje velkou opravu. Kvůli tomu staršovstvo vyhlásilo účelovou sbírku. Zdejší kostel neslouží jen pro bohoslužebné příležitosti, ale slouží široké veřejnosti naší obce. Konají se
zde svatby, pohřby, koncerty, které jsou jednou z mála kulturních
akcí v obci. Kostel je dominantou pro celou obec. Žádáme vás
o posouzení a zvážení výše uvedeného a dle vašich finančních
možností o příspěvky na tuto opravu, kterou bychom dle možností
chtěli provést v 1. pololetí roku 2011.
						
J.Wiera. Jelinek, farářka a Jan Jurášek,kurátor

Co byste řekli na to, kdyby u nás zněly zvonky?
Snažíme se založit soubor zvonkohry při sborech ČCE v Ratiboři a Kateřinicích. Chtěli bychom tímto způsobem pozvat mladé
lidi k evangeliu a prohloubení duchovního života, což věříme, že
se s Boží pomocí podaří. K tomu, aby i u nás mohl být založen
první soubor zvonků a „lidí zvonkových“, je potřeba nakoupit
hudební nástroje, tedy sadu zvonů a zvonků. Obracíme se tímto

Rozsvícení vánočního
stromku

Adventní období je nejen příprava dárků pro své nejbližší, vůně
jehličí a vidina smaženého kapra, ale je to i překrásný čas setkávání
dospělých, dětí s rodiči a prarodiči, přátel, příbuzných, známých, čas,
kdy se vzpomíná na uplynulé období.
Tato atmosféra byla cítit i v mrazivém 4. prosinci tohoto roku, kdy
děti základní školy ve spolupráci s Obecním úřadem zahájily čas Vánoc
rozsvícením vánočního stromku.
Tato poslední letošní společenská událost, v naší obci již tradiční,
se uskutečnila před budovou obecního úřadu a byla zahájena úvodním slovem starostky obce paní Bc. Jiřiny Sklenské. Po ní vystoupily
se svým velmi pěkným programem děti základní školy pod vedením
ředitelky školy paní Mgr. Milady Valové. Po jejich písních jsme společně s dětmi a spoluobčany rozsvítili vánoční stromek a Betlém. Všem
zúčastněným bylo podáno tekuté občerstvení pro zahřátí a všem dětem
byly Mikulášem, čertem a andělem podávány různé sladkosti.
V závěru roku je na místě poděkovat všem dětem za jejich snahu
a vůli při nacvičování kvalitních vystoupení, kterými nás obdařovaly
v průběhu celého roku při všech akcích naší obce stejně jako všem
učitelkám za obětavost a trpělivost s nimi.
Přejme si navzájem v Novém roce jen to nejlepší.
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

na Vás, organizace či firmy s žádostí o příspěvek do naší finanční
sbírky, z níž bude hrazen provoz prvního souboru zvonkohry v
České republice. Každý zvon má své srdce, které tluče i pro Vás.
Učet poskytl FS ČCE v Kateřinicich.
Číslo účtu: 1765950379/0800; Variabilní symbol: 1210
		
J.Wiera Jelinek, farářka

Ratibořské kino

Hodnocení za rok 2010
V letošním roce bylo promítáno pro veřejnost pouze 6 filmů. V
dubnu to byly dvě pohádky „Dešťová víla“ s účastí 30 diváků a
„Doba ledová 3“ s počtem 36 diváků.
1. května se promítal český film „Bobule 2“, který navštívilo 53
občanů. V letních měsících se nepromítalo.
V září jsme shlédli novou českou filmovou komedii „Ženy v
pokušení“ spolu s 89 příznivci komedií.
7. října se na film „Kajínek“ přišlo podívat rekordní množství
diváků - 128.
Na závěr roku jsme pozvali do kina zvláště muže a nejen je,
ale i všechny ostatní na nejnovější český film „Román pro muže“,
který se promítal 10. prosince. Pro děti základní a mateřské školy
byla promítnuta pohádka Princezna a žabák.
Mám-li hodnotit účast na filmových představeních, musím
konstatovat, že největší zájem projevují školní děti, proto se jim
vyhovělo a hrálo se několik filmů pro školy.
Myslím, že se všichni můžeme těšit na příští rok, kdy bude do
našich kin uveden populární světový hit „Harry Potter“ v nejnovější verzi.
Miroslava Slováčková

10

Z p r a v o d a j

-

p r o s i n e c

2 0 1 0

Ratibořský Betlém putoval na výstavu – Hvozdná 2010
Dlouholetou tradicí započali „Hvozdenští ochotníci“ adventní
čas. Ve svém divadle na Hvozdné pravidelně pořádají výstavu Betlémů spojenou s prodejem adventních věnců a vánočních dekorací.
Divadelníci pátrají po každém novém Betlému, aby svou výstavu
vždy nějakým novým přírůstkem obohatili.
Organizátorka Tereza Peterková požádala naši obec o zapůjčení
ratibořského téměř sto let starého Betlému. Ten se zařadil mezi další mechanické, řezbované a keramické Betlémy z kukuřičného šustí
a jiných neobvyklých materiálů.
Celou výstavu provázel doprovodný program. Předváděla se

tradiční řemesla jako malování skleněných ozdob, paličkování a
aranžování. V sále byla nazdobena vánoční tabule a prodávaly se
také výrobky z chráněných dílen. O výstavu byl velký zájem, o
čemž svědčí rekordní účast návštěvníků. Náš ratibořský Betlém byl
z Hvozdné vrácen v pořádku a byl instalován na tradičním místě
u obecního úřadu, kde se rozsvítil spolu s vánočním stromkem v
sobotu 4. prosince. Jsme rádi, že se zapůjčením Betlému přispělo k
navození vánoční atmosféry ve Hvozdné.
Možná je to i pro nás dobrá inspirace, jak zahájit adventní čas.
Martin Žabčík, zastupitel

RATIBOŘSKÝ HODOVÝ JARMARK 2010
Jarmark v Ratiboři se stává pomalu tradicí. Koná se vždy třetí
říjnovou sobotu. Letos to bylo 16. října a proběhl již pošesté. Prodávat své zboží přijelo 86 prodejců s různým sortimentem zboží.
K dostání zde byly masné výrobky zaměřené na klobásy a zabijačkové produkty, pekárenské výrobky zaměřené na valašské frgály a
speciality jednotlivých pekáren. Nechyběly ani včelařské produkty
zastoupené nejvíce medovinou, dále zdravá výživa, ovčí sýry v různých podobách. Jako obvykle byl v prodeji textil, oděvy, galanterie,
obuv, hračky, keramika a různé potřeby kuchyňské a hospodářské.
Zboží pouťového charakteru samozřejmě nebylo výjimkou.
K občerstvení byl připraven myslivci a sportovci srnčí guláš,
dále dršťková polévka, vše se zapíjelo pivem z Pivovaru Valášek.
Pro podzimní počasí zde bylo k dostání svařené víno a různé druhy
punčů.
Celý den na různých místech vyhrávala dechovka Modrá kapela.
U obecního úřadu se svou hudební produkcí vystoupilo Duo Vera.
Pořádek a bezpečnost na jarmarku zajišťovali uniformovaní obecní
policajt a Portáši a „Valach“.
Součástí obecního hodového jarmarku bývá vždy soutěž o nejlepší klobásu. Podmínkou je, aby všechny soutěžní klobásy byly
také v prodeji a mohli si je ochutnat kupující spotřebitelé. Soutěže
se zúčastnilo 16 výrobců klobás se svými vzorky, které hodnotila
porota složená z výrobců, odborníků a také laiků. Z našeho okresu
se nejlépe umístily klobásy vyrobené v Řeznictví Kunovský Kelč,

Ctibor Švirák Vsetín, Carnex Francova Lhota, Krásno Valašské
Meziříčí a Josef Filák Horní Lideč. Klobásy v soutěži mimo rámec
našeho kraje měly nejlepší firmy Machač Mořkov, Váhala a AGRO
Sedlnice. Nejlepší klobásu z oblasti Zlínska mělo Řeznictví Sanytrák ze Lhoty u Luhačovic. Nejlepším zástupcům soutěžících firem
byly předány poháry, které předávala starostka obce Bc. Jiřina
Sklenská, senátor Jiří Čunek a zástupci družební slovenské obce
Považská Teplá.
Jarmark spojený se soutěží o „nejlepší klobásu“ byl návštěvníky
velmi dobře hodnocen, zejména po stránce organizační, obsahové i
sortimentní. Příští jarmark by se měl konat opět za rok 15. října 2011.

Zase jeden rok uplynul do nenávratna a trochu nás v podvědomí
nutí k bilancování. I když už nic nezměníme na tom, co se ten rok
událo nebo jsme my sami mohli třeba udělat líp. Tak snad to v tom
nastávajícím roce napravíme.
I my při našich schůzkách vzpomínáme na dobu, kdy jsme
založily klub seniorů a zdá se nám k neuvěření, že je to už 11
let. Ty první roky jsme se scházely na různých místech, obvykle
v restauracích, kde jsme se mohly sesednout a popovídat. Také jsme
navštěvovaly různá známá a zajímavá místa, např. Lázně Teplice
n. Bečvou, Luhačovice, Bystřici p. Hostýnem, Hostýn, několikrát
Troják. Téměř každoročně jsme jezdily na chatu k naší člence J.
Hahnové do Jesenic. A také první roky v klubu jsme každoročně
koncem dubna oslavily den čarodějnic, jednou na Skalce, několikrát v Červených a pak i na vleku.
Ale když nám OÚ umožnil využívat ke svým schůzkám klubov-

nu na staré faře, tak toho od té doby s radostí a vděčností využíváme.
A máme radost, že se náš klub před rokem rozrostl o další početnou
skupin a že se i nadále klub bude rozšiřovat o další nastávající členky, které budou ve zpravodaji informovat o činnosti všech skupin.
Do nového roku přejeme všem, aby ho prožili ve zdraví a v pohodě, spokojení, že máme štěstí žít v naší milé obci a v zemi, kterou
výstižně oslavil V. Nezval ve své básni „Na břehu řeky Svratky“
a jejíž jedna níže uvedená sloka všechno vyjadřuje.

Pořadí nejlepších soutěžících výrobců klobás:
1.
Řeznictví Kunovský Kelč
2.
Řeznictví Machač Mořkov
3.
Řeznictví Ctibor Švirák Vsetín
4.
Řeznictví CARNEX Francova Lhota
Řeznictví AGRO Sedlnice
Řeznictví Váhala Hustopeče
5.
Řeznictví Krásno Valašské Meziříčí
6.
Řeznictví Josef Filák Horní Lideč
7.
Řeznictví Jan Kučera Mořkov
Řeznictví Hruška Liptál
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Z klubu seniorů 1 + 2 skupina

Jsou možná země, kde je voda modravá
a nebe modravé a hory modravější,
a přec mou zemí navždy bude Morava.
Jsou možná země, kde je voda modravá,
a přec mi nejsou drahé, jak ta země zdejší!
				
Františka Halmazňová
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Z BÁJEČNÉHO BABINCE
„Stáří by mělo být jako podzim – mírný sluneční svit, plno nádherných podzimních barev, bohatá úroda, užívání darů stvoření.
Během aktivního života nestačíme vnímat všechno to krásné kolem
nás. Teprve v podzimu života, když už nemusíme podávat výkony, smíme si užívat pokojných chvil života a můžeme být zdrojem
radosti a požehnáním pro druhé.“ (Z knihy Umění stárnout)
Těmito záběry se vracíme vzpomínkami na společný turistický
výlet BB na Lysou horu. Naše 20členná skupina BB dále pokra-

SLUKA LESNÍ
Sluka lesní je typický obyvatel. Tomu odpovídá i dokonalé ochranné zbarvení sestávající se z rezavého podkladu s černými skvrnami
a proužky. Sluku sedící nehnutě na zemi je téměř nemožné vidět. Nejčastěji ji prozradí její výrazně vystupující černé oči připomínající dva
korálky. Jejich postavení je tak výhodné, že sluka vidí ve skutečnosti
i dozadu, aniž by pohnula hlavou. V nebezpečí prudce a tiše odlétá
mezi stromy.
Výskyt sluky je vázán na les, ovšem na takový les, kde jsou místa
s vlhkou a bahnitou půdou. V ní sluka dokáže pomocí tenkého dlouhého zobáku (tzv. pícháku) vyhledávat různý hmyz. K tomu slouží citlivá
tělíska na jeho konci, která jí umožní najít potravu i pod zemí. Pomocí
zvláštních svalů navíc ovládá špičku zobáku. Tu dokáže rozevřít jako
pinzetu, potravu uchopí a vytáhne ven.
Hnízdění a péče o mláďata nemá pravděpodobně v ptačí říši obdoby. Sluka snáší pravidelně 4 vejce a ihned po vylíhnutí mláďata odvádí
z hnízda. Za potravou nebo do bezpečí je však dokáže také přenášet.
Uvádí se, že to zvládne mezi prsty, přitisknuté v hrudi, v zobáku
a dokonce i na zádech.
Sluky jsou tažní ptáci, kteří zimují v jižní Evropě, kde je jich velký
počet uloven kvůli chutné zvěřině. Domů se vracejí velmi brzy, některé
již začátkem března. V našich krajích můžeme sluky ve větším počtu
zastihnout i před odletem k jihu na přelomu listopadu a prosince.
Do období jarního tahu spadá také doba toku sluky, kdy kohoutci
během večerního letu vyhledávají slepičky, které sedí na zemi a vábí
je k sobě tichým pískáním. V tu chvíli bývaly sluky nejčastěji loveny
myslivci. Dnes jsou u nás sluky přísně chráněny, nicméně jejich počty

čuje ve své aktivní činnosti a pravidelném scházení se na staré
faře, stejně jako ostatní 2 skupiny seniorek. Společný lázeňský
pobyt v Piešťanech, účast na divadelních představeních ve Zlíně,
naposled také Mikulášský večírek s dárečky ... to vše nás vždy
velmi potěší a stále se motivujeme i na další společné činnosti.
BB přeje všem rodinám spokojené a radostné Vánoce a také
zdraví a pohodu všem v roce 2011!!
Anna Kulhánková

nadále klesají. Podíl na této skutečnosti má především již zmíněný lov
během přezimování.
Alois Musil
lesní hospodář
„Nad pasekou letí stín,
stoupá vzhůru od mokřin,
dole v trávě slípka sedí,
k temnícímu nebi hledí.
Hvězda svítí, les už mlčí,
je to zásnubní let slučí.“
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Sýrové rolády
S bylinkami, kukuřicí a červenou paprikou

150 g pomazánkového másla, 100 g měkkého tvarohu, 2 vejce vařená
natvrdo, 1 lžíce hořčice, 4 lžíce nasekaných bylinek (petrželka, pažitka,
bazalka), 150 g sterilované kukuřice (bez nálevu), sůl, mletý pepř bílý,
12 plátků tvrdého sýra, 150 g plátků šunky, ½ červené papriky
Postup:
1. V misce nejdříve utřeme pomazánkové máslo s tvarohem. Přidáme hořčici, vařená nastrouhaná vajíčka, bylinky a dobře okapanou
kukuřici. Směs osolíme a opepříme.
2. Plech vyložíme pečícím papírem. Z tvrdého sýra poskládáme na
plechu obdélníkový plát tak, aby se plátky vždy asi o 3 cm překrývaly.
3. Plech vložíme do trouby předehřáté na teplotu asi kolem 150 °C.

- p r o s i n e c
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Když se sýr začne tavit, vyjmeme ho a i s pečícím papírem přendáme
na pracovní plochu.
4. Na plát sýru dáme šunku a rozetřeme tvarohovou náplň. Poklademe ji kostičkami papriky, svineme a ve fólii necháme ztuhnout.

Palačinková roláda a křenem

4 vejce, 200 ml mléka, 100 g hl. mouky, sůl, olej, 100 g lučiny, 100 g
tvarohu, 1 lžíce smetanového křenu, 2 lžíce nasekané pažitky, 2 lžíce
nasekané petrželky, 200 g plátků uzeného lososa, 200 g zakysané
smetany, rajčata a salát na ozdobení
Postup:
1. V misce rozšleháme vejce s polovinou mléka. Pak přimícháme
mouku a nakonec zbylé mléko. Vzniklé hladké těsto osolíme a přibližně půl hodiny necháme odležet.
2. Na plech rozložíme pečící papír a lehce ho potřeme olejem. Pak na
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něj rovnoměrně rozlijeme připravené těsto. Plech vložíme do trouby
vyhřáté na teplotu 180 °C a plát pečeme asi 10 minut.
3. V misce pak rozmícháme lučinu s tvarohem, přidáme křen a bylinky. Krém dle chuti osolíme.
4. Zchladlý palačinkový plát potřeme tvarohovým krémem a poklademe plátky uzeného lososa. Pevně ho svineme a zabalíme do alobalu. Necháme v chladu ztuhnout.
5. Před podáváním roládu vyjmeme z alobalu a nakrájíme. Podáváme ji se zakysanou smetanou a na míse obložíme rajčaty a listy
salátu.

Chlebíčková roláda se šunkou

1 veka, 150 g strouhaného tvrdého sýra
na sýrovou pomazánku: 250 g měkkého tvarohu, 100 g másla, 100 g
nivy, 100 g taveného sýra, sůl, mletý bílý pepř
na salámovou pomazánku: 100 g másla, 150 g taveného sýra s
klobásou (nebo šunkou), 100 g smetanového taveného sýra, 100 g
měkkého salámu, 50 g anglické slaniny, mletý černý pepř
Postup:
1. Na sýrovou pomazánku utřeme dohladka tvaroh se změklým
máslem. Přidáme najemno nastrouhané sýry. Krém dochutíme solí
a mletým bílým pepřem.
2.
Na salámovou pomazánku utřeme změklé máslo s oběma druhy taveného sýra. Salám a anglickou umeleme v masovém
strojku a vmícháme do krému. Dochutíme solí a mletým černým
pepřem.
3. Veku podélně rozkrojíme na tři části. Jednu část natřeme sýrovou
pomazánkou a druhou část salámovou pomazánkou. Veku sesadíme,
potřeme zbylými krémy a obalíme ve strouhaném sýru. Necháme
přes noc v chladu ztuhnout. Druhý den nakrájíme na plátky.

BABSKÉ RADY
Loupání vajec
* Vejce natvrdo snadněji oloupeme, zchladíme-li jej ihned po uvaření studenou vodou. Skořápka se pěkně sloupne a bílek zůstane
neporušený.
Loupání mandlí
* Mandle lehce oloupeme, když je na chvilku spaříme ve vařící
vodě.
Stejně velké věnečky
* Abychom měli při pečení stejně velké věnečky, namočíme okraj
skleničky do vody, následně do hladké mouky a klepneme na
plech.
Cukroví
* Pokud při pečení cukroví praská, přidáme do trouby hrnek s
vodou. Pára uzavře póry cukroví a zabrání popraskání.
Vyklopujeme cukroví
* Pokud cukroví nejde z formiček vyklopit, obrátíme je a přikryjeme na chvilku mokrou utěrkou.
Smažení sýru
* Aby nám obalovaný sýr při smažení nevytékal, vrstvu vajíčka
strouhanky dvakrát opakujeme. Před smažením dáme sýr na 30
minut do mrazáku a až poté smažíme. Sýr nevyteče.
Sníh z bílků
* Sníh z bílků se lépe ušlehá, přidáme-li do něj špetku soli.
Pikantní řízky
* Chceme-li mít řízky pikantní, plátky masa před obalováním
potřeme česnekem nebo hořčicí. Potom normálně obalíme v tro-
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Špenátová roláda s lososem

150 g špenátových listů, sůl, 100 ml smetany ke šlehání, mletý bílý
pepř, 3 vejce, 1 lžíce strouhaného parmazánu, 1 lžíce polohrubé
mouky, 120 g lučiny, 250 g silnějších plátků uzeného lososa
Postup:
1. Špenátové listy opereme a spaříme v osolené vodě. Pak je ihned
opláchneme studenou vodou a vymačkáme. Poté je rozmixujeme a
vložíme do kastrůlku.
2. Ke špenátu přilijeme smetanu a přidáme pepř, žloutky, parmazán
a mouku. Směs zahřejeme a mícháme do husta. Z vaječných bílků
připravíme tuhý sníh a zlehka ho vmícháme do zchladlé špenátové
hmoty.
3. Těsto rozetřeme na plech vyložený pečícím papírem a dáme do
vyhřáté trouby. Při teplotě 180 °C ho pečeme 7 – 10 minut.
4. Upečený plát necháme vychladnout. Překlopíme ho na potravinovou folii a opatrně stáhneme papír. Plát potom potřeme lučinou,
poklademe plátky lososa a svineme.
5. Roládu zabalíme do folie a necháme v chladu ztuhnout. Před
podáváním nakrájíme na asi dvoucentimetrová kolečka. Nejlépe se
k ní hodí čerstvé pečivo.

Chuťovky

250 g tvarohu, 1 lučinu a špetku soli vyšleháme se smetanou do
hustého krému a rozdělíme na třetiny. Do jedné třetiny vmícháme
50 g strouhaného ementálu, ochutíme bílým pepřem a kořením kari.
Z hmoty tvoříme kuličky a obalíme je v sekaných oříšcích kešu.
Druhou třetinu promícháme se strouhaným křenem, nastříkáme
na silnější plátky čerstvé okurky a posypeme sekanou šunkou. Do
třetí třetiny přidáme prolisovanou nivu a trošku utřeného česneku a
nastříkáme na bramborové lupínky.
DOBROU CHUŤ !!!
jobalu.
Solit v pravý čas
* Když vaříme těstoviny, brambory nebo zeleninu, vodu osol, až
když se vaří. Jinak by se zpomalil bod varu a prodloužilo by se
vaření.
Zvlhlá sůl
* Sůl ve slánce dost často zvlhne. Proto stačí do slánky přidat pár
zrnek syrové rýže. Rýže pohltí vlhkost a sůl tak zůstane sypká.
Mléko při vaření
* Mléko při vaření neuteče, potřeme-li okraj hrnce kouskem másla.
Jana Nevolová

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ
Tím, že budeš pracovat osm hodin denně, se můžeš stát šéfem a
pracovat dvanáct hodin denně.
(Autor neznámý)
Je jenom jediný lék na velké starosti – malé radosti.
( Karl Heindrich Waggerl)
Selský rozum může nahradit téměř každé vzdělání, ale žádné
vzdělání nenahradí selský rozum.
(Arthur Schopenhauer)
Výhodou moudrosti je, že můžeme předstírat hloupost – obráceně
je to mnohem těžší.			
(Kurt Tucholsky)
Chytrý je ten, kdo věří jen polovině toho, co slyší. Inteligentní je
ten, kdo ví, která polovina je správná.
(Lidová moudrost)
Děti musí snášet hlouposti dospělých tak dlouho, než jsou dostatečně velké na to, aby se jich mohly dopouštět samy.
(Jean Anouilh)
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Setkání seniorů
Každoroční podzimní setkání seniorů se uskutečnilo v neděli 3.
října 2010 opět v restauraci PONORKA. Pozváni byli všichni senioři nad 70 let. Dostavilo se 60 našich milých spoluobčanů, byla to
polovina z oněch pozvaných. I tak byl zaplněn prostor přichystaných
míst. Po společném přípitku pronesla p. starostka Bc. Sklenská zdravici a seznámila přítomné s děním v naší obci. Ředitelka školy p.
Mgr. Valová přivedla své žačky, které velmi pěkně zazpívaly známé
valašské písničky. Svým hodnotným projevem přispěla i p. farářka
Jarmila Wiera Jelínková, která byla p. starostkou na setkání pozvána.
Několik slov pronesl k přítomným i místostarosta PhDr. Juráň a doplnil informace o aktuálním stavu obce.
Po společném fotografování následoval oběd s kávou a dalším
občerstvením. Poté byla volná zábava a možná rozprava. Hudební
doprovod zajistila p. Olinka Škarpová se svojí harmonikou a rozsáhlým repertoárem písniček. Setkání byly přítomny také členky sociální komise p. A. Kulhánková a N. Matulová.
Odpoledne se seniory proběhlo v příjemné a srdečné atmosféře a
doufám, že takových milých a kamarádských setkání se uskuteční
ještě mnoho. Proto přeji všem seniorům a nejen jim mnoho a mnoho
pevného zdraví, ničím nerušený klid a pohodu a všechno dobré do
nového roku 2011.
Ještě připomínám, že na taková setkání opravdu zveme všechny a
nebojte se, místa bude dost pro všechny, je to zařízeno!
Zdravím Vás všechny.

JUBILANTI
Ve 4. čtvrtletí roku 2010 jsme poblahopřáli 15 občanům, kteří se
ve zdraví dožili svých významných výročí 70, 75, 80 a více let.
Litujeme, že našemu nejstaršímu občanovi p. Bohumilu Žabčíkovi jsme již popřát nestihli, předešla nás smutná událost, kdy nás
všechny nečekaně opustil.
Rovněž nám nebylo dopřáno navštívit p. Olgu Děckuláčkovou,
kterou jsme měli všichni rádi pro její veselou povahu a nevšední optimismus a která by se dožila 6. prosince 80 let. Zůstávají nám na ni
však krásné vzpomínky z dob, kdy se s námi setkávala.

Vítání občánků
V sobotu 2. října 2010 jsme v obřadní síni obce Ratiboř slavnostně přivítali 16 krásných našich malých občánků, 9 chlapečků a
7 holčiček narozených od března do září 2010. Tato slavnost byla
rozdělena pro velký počet pozvaných na dvě skupiny. Na 14 hod.
byla pozvána polovina dětí s rodiči a druhá na 15 hod.
Obřad zahájily děti z mateřské školy svým velmi pěkným vystou-
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pením. Dík patří p. učitelkám za výuku dětí. Působivou báseň přednesla ředitelka školy Mgr. M. Valová a následoval slavnostní projev
p. starostky Bc. Sklenské. Přítomna byla také nová p. farářka sboru
ČCE Jarmila Wiera Jelínková, která pronesla procítěnou a srdečnou
zdravici k dětem i jejich rodičům.
Poté následovaly podpisy rodičů do pamětní knihy a fotografování
dětí v tradiční kolébce. Závěrem je vždy pořízena společná fotografie
dětí s rodiči a p. starostkou, která je přílohou pamětní knihy. Celý
obřad byl podbarven hudebním doprovodem na varhany – p. Jan
Olšák.
Miroslava Slováčková
předsedkyně soc. komise

EVIDENCE OBYVATEL
Přehled změn v počtu obyvatel obce Ratiboř
Počet obyvatel k 01.01.2010			

1.757

počty osob od 01.01.2010 do 31.11.2010
- přihlášených					
- odhlášených					
- narozených					
- zemřelých					
- uzavřeli sňatek					
- rozvedli se					

41
24
22
13
10
12

Stav obyvatel k 30.11.2010			

1.783

		

Olga Škarpová
matrikářka, EO

Poděkování
Chtěla bych poděkovat
ratibořskému BB klubu
– juniorky za finanční
dar k Vánocům, který
je určen na zdravotní
pomůcky pro naši dceru Kateřinu. Byla jsem
velmi mile překvapena
a jsem ráda, že v mé
rodné obci jsou tak
hodní lidé.
		
Děkuji
Zuzana Hrušková
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Základní škola
V minulém čísle zpravodaje jsme zmínili připravované preventivní
akce pro děti. Tyto se uskutečnily v měsících listopad a prosinec. Jednalo se o cyklus preventivních programů pro děti a mládež s názvem
„ETICKÉ OTÁZKY VŠEDNÍHO DNE“. Všechny programy poskytla bezplatně společnost Centrum pro rodinu Zlín o. s.
Pro žáky 1. třídy bylo téma „Já, moji kamarádi a moje rodina“.
Cílem dvou setkání bylo zaměřit pozornost dětí na své jednání mezi
kamarády i v rodině a pomoci jim rozvíjet dobré vztahy.
Druháci se zamýšleli nad významem slov v mezilidských vztazích,
prohlubovali si komunikační dovednosti a poznávali hodnotu rodinných a příbuzenských vztahů.
Cílem dvou besed pro děti 3. ročníku bylo zamyšlení nad tím, jak
naše pocity, myšlenky a postoje ovlivňují naše jednání a vztahy, a prohloubení postojů úcty k rodině a všem jejím členům.
Čtvrťáci se zúčastnili tří besed zaměřených na poznání a rozvíjení
svých možností, schopností a dovedností odmítat špatné věci, ale i na
rozvoj vnímavosti a schopnosti ocenit druhé ve třídě i v rodině.
Cyklus tří besed pro žáky 5. třídy byl zaměřen na pochopení změn
v přicházejícím dospívání, k posílení úcty k vlastnímu tělu i k druhým
lidem a na podporu zdravých vztahů nejen mezi chlapci a děvčaty, ale
i mezi lidmi obecně.
Další výborná a poučná aktivita v oblasti prevence se uskutečnila
pro žáky 2. ročníku. Připravili ji členové hasičského záchranného sboru
ve Vsetíně pod názvem „HASÍK“.
Cílem projektu bylo seznámit děti s činností sboru PO, naučit je
volat na tísňové linky, jak se chovat při požáru a jak požárům předcházet. Vše se odehrávalo v duchu vzájemné důvěry a komunikace
mezi instruktory a dětmi, za použití názorných pomůcek a praktických
ukázek.

Největším zážitkem byla pro děti poslední část – návštěva HPZ ve
Vsetíně, kde si mohly prohlédnout a vyzkoušet veškerou hasičskou
techniku.
Za účast v tomto projektu obdržela ZŠ Ratiboř certifikát.
Neorganizovali jsme pro děti jen preventivní akce, ale v říjnu jsme
si zazpívali s cimbálovou muzikou RÉVA. Skvělí muzikanti měli pro
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děti připraven zábavně poučný
pořad, jehož program byl přizpůsoben jejich věku a děti poznaly,
že i při cimbálovce se mohou dobře bavit.
Naše děti nejen naslouchají,
ale velmi rády se také zapojují do
aktivit, při kterých mohou uplatnit
svou tvořivost a kreativitu. Naše
škola využila nabídky zapojit se
do soutěže o překonání světového
rekordu v počtu erbů a znaků měst,
které jsou vyrobené z odpadových
materiálů. Tuto akci organizovala
Agentura Dobrý den Pelhřimov
ve spolupráci s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s. a krajskou informační kampaní
Třídění je styl.
Cílem unikátní aktivity bylo vytvořit největší galerii znaků měst
a obcí vyrobených z odpadových materiálů - například z PET lahví
všech typů a barev, víček od PET lahví, plastových sáčků a tašek,
kelímků od jogurtů, polystyrenu, nápojových kartonů či papíru.
Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění
odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování a využití.
Žáci 4. třídy naší školy vytvořili znak obce Ratiboř velikosti 1m x
1m z vršků od PET lahví. Pracovali na něm 7 hodin a použili cca 1 370
ks vršků.
Své dílo uvedli takto:
Vršky jsme si vytřídili,
			
na desku je nalepili.
			
Co z nich vzniklo?
			
Obecní znak.
			
Mrkněte se …
			
Je to tak.

							
Vernisáž unikátní kolekce nejlepších 36 erbů měst a obcí ze Zlínského
kraje, mezi které byl vybrán i znak obce Ratiboř, se uskutečnila v úterý
14. prosince od 14. hodin v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, kde
ji zájemci mohou zhlédnout až do 7. ledna 2011. Poté se celá galerie
přesune do Brna na veletrh GO a Regiontour 2011, kde se ve dnech 13.
- 16. ledna spolu se znaky ze všech 14 krajů České republiky zúčastní
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rekordního pokusu o vystavení největšího počtu erbů. Mnoho dalších
podrobností o pokusu a galerii všech znaků najdete také na www.znakymest.cz.
To, jak vznikl obecní znak a co představují symboly na něm vyobrazené, dětem odborně vysvětlil místostarosta obce PhD. Josef Juráň
při návštěvě obecního úřadu.
Zručnost dětí i pedagogů se projevila při výrobě betlémů, které
putovaly na největší výstavu betlémů v Moravskoslezském kraji na
Slezskoostravský hrad. Na výstavě se představí více než 200 betlémů
a to nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a Polska. Jubilejní
10. ročník výstavy je největší za celé období jejího konání. Děkujeme
panu Jakubíkovi za dopravu betlémů na hrad.
Tímto si vás dovolujeme pozvat do galerie Slezskoostravského

Mateřská škola

-

p r o s i n e c

2 0 1 0

hradu na 10. jubilejní ročník největší výstavy Betlémů v Moravskoslezském kraji, která se koná od 3. 12. 2010 do 9. 1. 2011 denně 10.00
- 18.00 hodin (24.12.2010 pouze do 16.00 hodin).
Děkujeme všem sponzorům, rodičům, zaměstnancům školy a obecnímu úřadu, kteří se finančně či osobně podíleli na akcích naší školy.
Do nového roku máme toto přání:
Darujme si úsměv, 					
ať slzy stírá a bolest hojí... 					
Darujme si lásku a štěstí,
vždyť to opravdu málo stojí...
Šťastný nový rok.
Kolektiv ZŠ Ratiboř
rodičů dotvořily slavnostní Mikulášskou besídku.
 K posezení u vánočního stromečku si děti za asistence paní učitelek
a kuchařek napekly a nazdobily vánoční cukroví. Dárky od sponzorů
(paní Naďa Halmazňová, pan Karel Říha), z klubu rodičů a z finančních prostředků mateřské školy udělaly dětem velikou radost. Domácím cukrovím obohatily dětem sváteční stůl maminky Radka Třetinová, Zdena Mikulová a Barbora Kovářová.
Anketa

Pro děti jsme naplánovali a uskutečnili tyto kulturně-společenské
akce:
 Divadelní představení s podzimní tématikou „Začarovaný les“, kouzelnické představení pro nejstarší děti, dovádění s pohádkami „Pohádkové hašteření“, filmové představení „Princezna a žabák“.

 Ve spolupráci se základní školou a obcí jsme zorganizovali „lampiónádu“, které se zúčastnily větší, menší i nejmenší děti za doprovodu
svých rodičů. Přehlídku lampiónků různých tvarů, velikostí a pestrých
barev mohli vidět naši spoluobčané od školky směrem na horní konec
k bývalé zástávce a zpět kolem hlavní cesty ke kinu. Hojný počet účastníků vytvořil dlouhého svítícího hada, který se krásně vlnil v zákrutech
cesty, což obdivovaly všechny děti. V kině byla dětem promítnuta nová
pohádka „Peklo s princeznou“.
 Příjemnou předvánoční atmosféru navodily krásné adventní věnce,
vůně domácího cukroví a perníčků od maminek Jany Ondráškové,
Ivy Chovancové, Ireny Barvíkové, Miroslavy Grobelné, Olgy Kopecké, Ivany Dřevojánkové, Jany Blažkové, Petry Horákové a tety Barčákové. Milé představení herců z divadla Maringotka a dárky z klubu

Zeptali jsme se dětí: Jaký byl Mikuláš, čert a anděl u nich doma? Odpověď:
 „U nás byl asi slepý čert, protože narážal od jedné stoličky do druhé
a měl zakrúcené rohy.“
 „Čert sa mně líbil, měl pytel a blechy.“
 „U nás nikdo nebyl, ale taťka strčil ruku za okno a málem ho odnés
čert a bylo tam moc dárků a viděl odcházet Mikuláša za rohem.“
 „U nás byli dva čerti a oni sebe strašili.“
 „U nás byli škaredí čerti, rohatí, velicí a smrděli a pořád sa škrábali.“
Hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2011 přejí všem dětem, rodičům
a spoluobčanům zaměstnanci mateřské školy.
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Ze života zahrádkářů
V letošním roce připravilo zemědělské oddělení Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm výstavu - Úroda z
polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex, který se konal v
době od 18. 10. do 2.11. 2010 v objektu Janíkovy stodoly v areálu Dřevěného městečka. Výstava prezentovala ovoce, zeleninu,
obiloviny a další plodiny pěstované v minulosti i současnosti na
Valašsku. Byly k vidění odrůdy ovoce, okopanin a obilovin, které
byly pěstovány v minulosti .Tyto odrůdy mohl návštěvník přímo
na místě srovnávat s odrůdami současnými, které v poslední době
dobývají český zemědělský trh. Většina vystavených vzorků plodin ze skupiny tzv. „starých odrůd“ jsou stále pěstovány v areálu
Valašské dědiny v rámci zachování starých a krajových odrůd
zemědělských plodin.
Zahrádkáři základních organizací ČZS nabídli na výstavu své
výpěstky ovoce v bohatém sortimentu. Výstava dostala ocenění
za nápaditost. Vystavovány byly odrůdy švestek od plodů až po
výrobky: frgály, povidla, slivovice, sušené švestky. Také byly
vystavovány výrobky z medu a konopí. Stoly plné jablek a hrušek
svou vůní zpříjemňovaly návštěvníkům prohlídku.
V době výstavy v sobotu 30. 10. 2010 se v Konferenční místnosti Sušáku konala pro zahrádkáře přednáška o pěstování vinné
révy v okrajových oblastech. Přednášel doc. Ing. Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství v Lednici. Informoval o
vhodných odrůdách pro tuto naši oblast. O způsobu pěstování,
řezu a ošetřování proti nemocem. Přednáška byla velmi zajímavá
a poučná nejen pro začínající pěstitele. V bohaté diskuzi si pak
zúčastnění vyměňovali své pěstitelské zkušenosti. Přednášky se
zúčastnili i zahrádkáři z Ratiboře. Příští výstava Valašský hortikomplex – okresní výstava ovoce bude 22.10.-2.11.2011. Pro
zahrádkáře pak bude 29. 10. 2011 v konferenční místnosti Sušák
od 10.30 hod. přednáška pana RNDr. Ivo Ondráška z MZLU Lednice o pěstování „Sloupovité formy jabloní a jiných ovocných
druhů.“
Další informace o dění v ZO zahrádkářů v Ratiboři jsou k
vidění ve vývěsní skříňce na budově květinářství paní Michaly
Jakubíkové.
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Krásné vánoce a rok 2011 plný pohody a radosti přejí všem
spoluobčanům zahrádkáři.

Janíkova stodola ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a výstava ovoce.
Anna Gerlíková

Pozvánka na „Ples obce Ratiboř“
Koná se v pátek 11. února 2011 od 20 hodin
v prostorách sálu Zemědělského družstva v Ratiboři.
Předtančení předvede soubor KOTÁR.
Vstupné včetně večeře je 200 Kč.
Předprodej místenek je od 17. ledna 2011 v obchodě potravin u paní Marie Smutné.
K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Milana Mlčáka s pestrým repertoárem.
Připraveno je občerstvení a bohatá tombola.
Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší zastupitelé obce Ratiboř
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Volby do zastupitelstva obce Ratiboř dne 15. a 16. října 2010
Zapsaní voliči			
Vydané obálky			
Odevzdané obálky			
Platné hlasy			
Volební účast v %			

1.448			
841
841
8 295			
58,08

Kandidátní listina
Počet hlasů
1. Sdružení nestraníků
2 410 		
2. SNK, Hasiči Ratiboř
1 372 		
3. ODS			
2 873 		
4. Věci veřejné
1 640 			

v %		
29,05
16,54
34,64
19,77

Sdružení nestraníků
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Konvičný Aleš, Ing.
154
Zubíčková Pavlína, Mgr.
356
Žabčík Martin		
284
Špaček Petr		
191
Děckuláček Milan		
145
Kořenek František, Ing.
142
Pilčík Přemysl		
298
Zgabajová Marie		
112
Karola Ondřej		
221
Galetka Jan		
232
Mrlinová Daniela, Mgr.
275

Pořadí Mandát
2		
1
*
3
*
3
4		
5
2
*
6
7
8
1

v%
6,39
14,77
11,78
7,92
6,01
5,89
12,36
4,64
9,17
9,62
11,41

Strana nezávislých kandidátů – Hasiči Ratiboř
Kovář Jan		
71
5,17
3
Javořík Rostislav		
167
12,17
1
Juráň Josef, PhDr.		
195
14,21
2
Čablík Jaromír		
111
8,09
4
Děckuláčková Ludmila, Bc. 80
5,83
5
Machálek Stanislav		
217
15,81
1
Krajčík Jan		
112
8,16
6
Vojtek Vladimír		
114
8,30
7
Rafajová Marta		
93
6,77
8
Mareček Stanislav		
138
10,05
2
Skalický Robert		
74
5,39
9
Občanská demokratická strana
Sklenská Jiřina, Bc.		
384
Musil Alois		
303
Smutná Marie		
243
Sošťák Libor, Akad. arch.
311
Zbranek Bohumil		
280
Žabčík David, Ing.		
316
Smrčková Magdalena
231
Zápalka Dušan, RNDr.
238
Děckuláček Radek		
144
Horníčková Jana		
173
Kovář Otto		
250

13,36
10,54
8,45
10,84
9,74
10,99
8,04
8,28
5,01
6,02
8,70

1
4
1
3
2
2
3
4
5
6
7

Věci veřejné
Kulhánková Anna		
Juráň Svatopluk		

8,78
9,63

2
3

144
158

*
*

*
*
*
*

Vrbová Věra		
Jurášek Jan		
Kotrla Petr		
Slováčková Miroslava
Valchář Miroslav		
Hlinský Miroslav		
Všetička Miroslav		
Vrbová Věra ml.		
Mořkovský Libor		

88
174
154
287
137
113
75
142
168

5,36
10,60
9,39
17,50
8,35
6,89
4,57
8,65
10,24

4
2
5
1
6
7
8
9
1

*
*

Členové zastupitelstva obce Ratiboř
Zubíčková Pavlína, Mgr.
Žabčík Martin		
Pilčík Přemysl 		
Juráň Josef, PhDr.		
Machálek Stanislav		
Sklenská Jiřina, Bc.		
Musil Alois		
Sošťák Libor, Akad. arch.
Žabčík David, Ing.		
Jurášek Jan		
Slováčková Miroslava

- Sdružení nestraníků
- Sdružení nestraníků
- Sdružení nestraníků
- SNK, Hasiči Ratiboř
- SNK, Hasiči Ratiboř
- Občanská demokratická strana
- Občanská demokratická strana
- Občanská demokratická strana
- Občanská demokratická strana
- Věci veřejné
- Věci veřejné

1. náhradníci za jednotlivé strany:
Mrlinová Daniela, Mgr.
Javořík Rostislav		
Smutná Marie		
Mořkovský Libor		

- Sdružení nestraníků
- SNK, Hasiči Ratiboř
- Občanská demokratická strana
- Věci veřejné

Za volební komisi Jana Nevolová, zapisovatelka

Redakční rada Zpravodaje
Vážení spoluobčané, rok 2010 končí a Zpravodaj se svými
informacemi vstoupí ve známé podobě do dalšího volebního
období a již do jubilejního 10. ročníku.
V uplynulém období jsme se Vám všichni snažili jeho prostřednictvím podávat co nejvíce informací o všech aktuálních
otázkách, problémech a radostech každodenního života v naší
obci. Měli jste možnost si přečíst jednotlivé příspěvky našich
i cizích dopisovatelů a podívat se na různé fotografie z historie
i současnosti, které někdy přinesly nesmělé otazníky nad nimi.
Přejme si, aby Zpravodaj, který každé čtvrtletí obětavě donáší našim spoluobčanům paní L. Vaňková a jeho obsah příkladně
plní uvedení dopisovatelé, měl vzestupnou tendenci a stal se
kvalitním „čtvrtletníkem“ Vaší domácnosti.
Děkuji všem dopisovatelům za jejich nezištnou spolupráci
a pracovníkům tiskárny GARAMOND Vsetín za jejich kvalitní
provedení s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, úspěchů, tolerance, vzájemné úcty a potřebné pohody v roce 2011. Zůstaňte
s námi.
Za redakční radu Mgr. Oldřich Bělíček
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Změna jízdního
řádu
autobusů
– platnost
12.12.
2010
Změna
jízdního
řádu autobusů
– platnost od
od 12.12.
2010
do 10.do
12. 10.
201112. 2011
Odjezdy autobusů ze VSETÍNA autobusového nádraží - směr RATIBOŘ
pracovní dny
5:30
5:50
6:20
6:30
6:45
8:20
9:45
10:30
11:30
11:40
12:20

soboty

12:40
13:20
14:40
14.45
15:55
16:40
17:40
18:30
18:40
19:45
20:20
22:25

14
75

61

5:30
6:20
9:45
12:25
14:35
15:50
17:40
18:25
19:45
20:20

31
75
31
31
31
31
31
51,75

neděle a stát.svátky
5:30
6:20
8:40
9:45
12:25
14:35
15:30
15:50
17:40
18:25
20:20

24
30
24
34
24

24
24
30
24
24

Odjezdy autobusů z RATIBOŘE kino - směr VSETÍN
pracovní dny
5:00
5:30
6:27
7:04
7:11
7:15
7:35
8:06
9:17
10:19
10:59
13:14

soboty

13:22
14:22
15:20
15:27
16:53
17:24
17:25
19:00
21:12
21:25

14
75

75
31
31
31
31
75
51

Odjezdy autobusů
RATIBOŘ kino - směr VAL.MEZIŘÍČÍ
pracovní dny
5:00
*)

61

6:30
7:23

14, 75

13:50

61

×)

15:32
17:28

31
31

Odjezdy autobusů
RATIBOŘ kino - směr ZLÍN
pracovní dny

Vysvětlivky:
14
24
30
31
34
51
61
75

–
–
–
–
–
–
–
–

14:25

*)

11:58

14:58

neděle a stát.svátky
5:00
7:16
8:33
10:19
11:00
13:01
13:54
16:38
16:53
19:00

34

34
30
24

24
24
30
24

Odjezdy autobusů
VAL.MEZIŘÍČÍ aut. nádr. - směr RATIBOŘ
pracovní dny

13:12

5:25

6:34

5:00
5:23
7:16
8:33
11:00
13:01
16:38
16:53
19:00

*)
×)

°)

jede jen do Jablůnky
jede jen do Bystřičky

16:20
18:47

31
31

°) jede z Bystřičky

Odjezdy autobusů
RATIBOŘ kino - směr ZLÍN
soboty
neděle a stát.svátky
6:34

6:34

nejede od 23.12.do 31.12., 4.2.,od 14.2. do 18.2., od 21.4. do 22.4., od 1.7 .do 31.8., od 26.10. do 27.10.
nejede 24.12.
nejede 24.12.
nejede 31.12.
nejede 25.12., 1.1.
jede od 27.12. do 30.12., od 4.7. do 26.8.
nejede od 27.12. do 31.12., od 1.7. do 31.8.
nejede od 27.12. do 31.12., od 4.7. do 26.8.
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Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř
POZVÁNKA

nutí okrsku
* Usnesení – závěr

Na 121. výroční Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů Ratiboř,
která se koná 8. ledna 2011 v restauraci
Ponorka. Začátek je v 10 hodin.
PROGRAM VVH SDH:
* Zahájení, schválení programu, návrhové komise, volební komise
* Zpráva o činnosti a hospodaření sboru v roce 2010
* Zpráva revizní komise
* Předání ocenění
* Informace z jednání 4. Sjezdu SH ČMS, Shromáždění starostů OSH,
informace z činnosti OSH Vsetín za rok 2010 a akce v roce 2011 –
delegát OSH
* Diskuze, zdravice hostů
* Návrh plánu činnosti SDH na rok 2011 včetně rozpočtu
* Volba delegátů na okrskovou výroční Valnou hromadu – dle rozhod-

		

Pozvánka platí i pro manželky členů SDH a pozvané hosty. Po ukončení Valné hromady bude následovat posezení s občerstvením a dalším
programem. Uskuteční se III. ročník koštu slivovic členů SDH Ratiboř.
Soutěžit se bude o:
* nejlepší slivovici trnkovou
* nejlepší slivovici kalvádos
* nejlepší slivovici hruškovou
Soutěžit může jen členů SDH se dvěma vzorky v různých odrůdách.
Vzorky v průhledné ½ litrové sklenici soutěžící odevzdá komisi před
zahájením Valné hromady dne 8. ledna 2011.
Účast členů SDH ve vycházkovém a veteránském stejnokroji. Od členů SDH se budou vybírat členské příspěvky ve výši 100 Kč.
Účast všech členů je nutná!					
				
Výbor SDH Ratiboř

			

Oddíl kopané
Náš „A“ tým mužů působící v okresním přeboru se po podzimní části sezóny umístnil s počtem 21 bodů na pěkném 6. místě tabulky. Jeho bilance je 6 vítězství, 5 porážek a 3 nerozhodná
utkání. V sousedských derby, ve kterých se našim borcům nikdy
moc nedařilo, byli na podzim stoprocentní. Z Kateřinic si dovezli
tři body za vítězství 0 : 3 a na domácím pažítu přehráli Hošťálkovou 6 : 3. Nejvyšší vítězství hráči uhráli ve 3. kole doma s celkem
Horní Bečvy v poměru 6 : 1. Naopak nejvyšší porážku 2 : 6 týmu
uštědřil v předehrávce prvního jarního kola dosavadní lídr tabulky
Francova Lhota, který „OP“ zatím suverénně s 35 body. Nejlepšími střelci jsou Blizňák Zdeněk 11, Olšák Stanislav 7 a Konvičný
Adam 6 branek.
Ani náš „B“ tým ve IV. třídě mužů na podzim nezahálel a odehrál solidní podzim. Prozatím je na 3. místě tabulky s dvoubodovou ztrátou na mladý ambiciózní tým z Huslenek. Béčko nasbíralo
17 bodů za 5 vítězství, 2 porážky a 2 nerozhodná utkání. Mužstvo
dlouho nemohlo najít přemožitele. První porážka přišla v pátém
kole od Lidečka “B“ na domácím hřišti v brankové přestřelce,
která skončila 4 : 5. Nejlepšími střelci jsou Pala Vlastimil 5, Blizňák Zdeněk 4 a Fojt Michal, Holba Martin, Machálek Lukáš a
Mynařík Jiří po 3 brankách.
Oba dva týmy si nyní užívají zimní přestávku a do jarní přípravy by měly naskočit začátkem ledna. Pokud dovolí počasí, tak
první jarní kolo „OP“ se odehraje 3. 4. 2011, kdy na našem hřišti
přivítáme od 15.30 hod. celek Hrachovce „B“. Začátek jarní soutěže IV. třídy zatím není upřesněn. Doufáme, že na toto dobré a

třeba i lepší hodnocení obou celků se nám podaří navázat i po
skončení jarní části sezóny a zdárně ji zakončíme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a divákům
za jejich podporu a popřát jim i Vám všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Oddíl kopané

Starší a mladší žáci
Loňská sezóna dopadla pro naše žáky velmi úspěšně. Starší žáci
se umístili na pěkném3. místě okresního přeboru, které nám zajistilo
postup do krajské soutěže, mladší žáci vyhráli v základní části svou
skupinu a ve finálovém turnaji obsadili 3. místo. Ukončení sezóny
proběhlo na místním fotbalovém hřišti utkáním žáků proti rodičům.
O týden později jsme navázali na již tradiční soustředění v Jindřichově
ve Slezsku, kde proběhl mezinárodní turnaj žáků i za účasti polského
týmu z Prudniku. Turnajem jsme prošli bez hořkosti porážky a vyhráli
jsme. Součástí soustředění bylo také rozloučení s hráči, kteří dospěli
dorosteneckého věku a odešli na hostování do dorostu Hošťálková.
Trochu k naší soupisce - tým opustili tito hráči: Procházka Štěpán,
Katrušák Karel (hostování Hošťálková), Dančák Lubomír (návrat do
Kateřinic), Žabčík Zbyněk (prosazení v hokejové reprezentaci ČR 16ti letých), Burdík Jaroslav (hostování 1. FC Slovácko, účastník 1. ligy
mladších žáku). Na střídavý start chodí pomáhat Zubík Filip (divize
starších žáků Val. Meziříčí), Daněk Štěpán (krajský přebor mladších
žáků FC Vsetín, o kterého projevuje zájem Tescoma Zlín).
Tým starších žáků doplnili tito hráči: Husička Dušan, Pařenica
Roman, Hrabovský David, Žamboch David (hostování Hošťálková),
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Hrabica Petr (hostování Kateřinice), mladší žáci byli posíleni o tyto
hráče: Kovaříčková Ráchel, Macík Tomáš, Novotný Martin (střídavý
start Kateřinice), Galetka Tomáš (hostování Hošťálková).

Přípravné zápasy před sezónou v krajské soutěži byly tyto:
Starší žáci: turnaj v Mrlínku, kde jsme obsadili 3. místo, nejlepším
střelcem turnaje byl náš hráč Pařenica Roman s 6 vstřelenými brankami, přátelský zápas s Jablůnkou, kde jsme
jasně zvítězili 8:1, a poslední prověrka před sezónou v
krajské soutěži byla proti Velkým Karlovicím (krajský
přebor) s výsledkem 1:1.
Mladší žáci: Ratiboř - FC Vsetín 3:11, Ratiboř - Hošťálková 15:0, Ratiboř - Velké Karlovice 9:7 a Ratiboř - Huslenky 14:2.
Po této přípravě jsme vstoupili do naší první sezóny
krajské soutěže starších a mladších žáků. Podzimní část
sezóny pro nás skončila nad očekávání úspěšně. Starší žáci
přezimují na 2. místě tabulky, když z 13 utkání jsme 10
vyhráli, 1 remizovali a 2 prohráli s 31 body a skóre 51:15.
Před námi je jenom celek z Poličné, který vede tabulku
o 1 bod před námi. Nejlepšími střelci týmu jsou: Hrabica Petr -16 branek, Pařenica Roman - 9 branek, Mynařík
Tomáš - 6 branek a Mikula Josef - 4 branky. Svůj podíl na
postavení našeho mužstva v tabulce má i brankář Galeta
Patrik, který během podzimu vychytal 5 zápasů bez inkasované branky. Na domácí půdě starší žáci neztratili ani
bod a jako jediné mužstvo krajské soutěže se může pyšnit
100% úspěšností.
Mladší žáci se po podzimní části umístili na 5. místě
tabulky, když z 13 utkání 7 vyhráli a 6 prohráli se skóre
58:34 a 21 získanými body. Mezi nejlepší střelce týmu
patří: Daněk Štěpán - 15 branek, Jakubík Adam - 13 branek, Daňa Ondřej a Škrabánek Tomáš - 6 branek.
Po týdenní pauze jsme zahájili přípravu na jarní část
sezóny v naší tělocvičně a na umělce. Tréninky probíhají
dvakrát týdně a od ledna nám taky začnou halové turnaje.
Každý tým odehraje kolem 5 turnajů a na únor jsme připravili pro starší i mladší žáky 3denní soustředění, které
proběhne v tělocvičně, kde budeme trénovat třikrát denně
a sehrajeme přípravné utkání na umělce vedle tělocvičny.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem trenérům,
kteří se podílejí na přípravě všech mládežnických mužstev v Ratiboři, bez kterých by fotbal u nás jen ztěží byl na
takové úrovni jako je nyní. Jmenovitě: starší a mladší žáci
- Špaček Petr, Karola Ondřej a Machálek Lukáš, starší přípravka „A“ - Mikula Josef, Stančík Karel, starší přípravka

„B“ - Válek Stanislav, Čablík Michal, mladší přípravka - Mikula Josef,
Makyča Jan a mini přípravka - Stančík Karel, Hynek Petr, trenérům
brankařů Palovi Vlastimilu, Juráškovi Jakubovi, jednatelovi a pokladníkovi Mrlinovi Michalovi a na konec samozřejmě taky obecnímu úřadu za poskytování zázemí pro práci s mládeží v obci Ratiboř.
Oddíl kopané
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PF 2011

přejeme Vám všem
Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání březen 2011.

