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Vážení spoluobčané,
přeji Vám veselé prožití svátků velikonočních, krásné jaro, dětem a studentům hodně studijních úspěchů a Vám všem spokojenost ve Vašich rodinách s mírovým nebem nad hlavou.
Vaše starostka

Zastupitelstvo obce
V návaznosti na finanční možnosti obce Ratiboř řeší aktuální
potřeby a požadavky občanů, podle zákona o obcích, se zastupitelstvo obce schází minimálně 1x za 3 měsíce. Odměna za výkon
funkce zastupitele je zakotvena ve Vládním nařízení č. 375/2010
Sb., které taxativně stanoví výši odměny uvolněných zastupitelů.
Měsíční odměna neuvolněného zastupitele je stanovena vládním
nařízením a byla projednána na veřejném jednání zastupitelstva
obce. Její výše činí u neuvolněného zastupitele 1 068,- Kč u
předsedy komise 1 249,- Kč. Aktivisté pracují zcela dobrovolně, bez nároku na měsíční odměnu. Mimořádné odměny nejsou
vypláceny.

Kanalizace

I v letošním roce budeme pokračovat podle projektu v budování dalších plánovaných kanalizačních tras a šachet ve stavebním
obvodu Hološín. Souběžně budou pokládány trasy vodovodního
řadu. Akce bude budována především realizačním týmem Obce
Ratiboř, pod odborným vedením, s využitím vlastních sil a prostředků obce, pracovníků i mechanizace. Tento způsob realizace
je nesrovnatelně levnější v porovnání s realizací díla dodavatelem. Pokračovat bude elektrifikace tohoto území s následnou
instalací veřejného osvětlení a pokládkou kabelu kabelové televize. Odpadní vody z 90 % domácností v obci jsou odváděny a
čištěny na ČOV.
Čištění odpadních vod na ČOV dosahuje úrovně předepsaných
parametrů, což je potvrzeno i v kontrolním protokolu Inspekce
životního prostředí ČR z února 2011. Obec řádně splácí půjčku
u SFŽP ČR na vybudování kanalizace z minulých let formou
čtvrtletních splátek.

Místní komunikace a chodníky

Obec Ratiboř obdržela pro letošní rok dotaci ze SZIF ČR na
opravu lesní cesty Holíkův vrch ve výši 1,9 mil.Kč. Z prostředků
Evropské unie budou sanovány škody na majetku obce způsobené
přívalovými dešti a povětrnostními vlivy v loňském roce. Jedná se
o opravu části komunikace v Červených, opravu naklánějícího se
oplocení hřbitova, opravu mostku přes místní vodoteč v Hološíně
a opravu části místní komunikace na Nivku. Celková výše této
dotace činí 1.495 tis. Kč. Další žádosti o dotace na opravu místních komunikací ve výši 4,2 mil. Kč byly uplatněny. Výsledek
projednání těchto žádostí zatím není znám.
Tak jako každoročně budou i v letošním roce pravidelně čištěny komunikace a chodníky. Průběžně jsou čištěny horské mříže,
příkopy a silniční vpustě. Jarní úklid komunikací proběhne od 11.
dubna 2011. Obec bude vlastní hospodářskou činností pokračovat

v opravách lesních cest a svážnic. Pravidelně budou odstraňovány náplavy v korytech toků. Na opravu poškozeného břehového
opevnění Kateřinky bylo požádáno o dotaci ve výši 722 tis. Kč

Protipovodňová opatření,
Veřejný rozhlas
Obec Ratiboř uspěla se svou žádostí o podporu a obdržela dotaci z prostředků Evropské unie ve výši 2 mil.Kč na protipovodňová opatření a obnovu varovného systému. Potřeba včasného
varování obyvatelstva pro případ mimořádných událostí je stále
aktuální. V rámci tohoto projektu bude provedena i oprava obecního rozhlasu. S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná údržba rozhlasu. Po obnově el. vedení v horní části obce bylo
nově instalováno veřejné osvětlení.

Veřejné plochy, zeleň,

Průběžně budou prováděny výseky křovin, sečení trávy a údržba veřejných ploch. Pravidelně bude prováděna údržba hřbitova a
jeho okolí. V letošním roce bylo zaznamenáno zvýšené množství
různých předmětů v prostoru okolí mostu přes Bečvu. Z této lokality bylo opakovaně odvezeno několik pytlů odpadků a různých
větších předmětů zanechaných zde patrně občany jiných obcí.

Komunální odpad

Každou středu je odvážen pevný domovní odpad, při týdenním
způsobu odvozu je odváženo zhruba 6,8 tun. Tento cyklus umožňuje včasný odvoz a je prevencí vzniku černých skládek, jak je
tomu v některých obcích s odvozem 1x za 14 dní. Rovněž plasty
jsou odváženy každý týden ve
čtvrtek. Množství plastů je i při tomto týdenním odvozu enormní. Do sběrných košů mnohdy odkládají plasty i občané obcí,
ve kterých není zaveden systém včasného odvozu. V obci jsou
umístěny kontejnery k recyklaci vybraných komodit skla a papíru. I když je nám známo třídění odpadu většinou domácností,
obracíme se na Vás opakovaně s výzvou TŘIĎTE ODPAD. Obec
zajišťuje ve spolupráci se SITOU Valašské Meziříčí sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se letos uskuteční v
sobotu 30. dubna 2011. Ve vestibulu obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na vyřazené drobné elektrospotřebiče v rámci
zpětného odběru.

Sbírka oděvů

Tradiční humanitární sbírka oděvů a šatstva pořádaná Obecním úřadem v Ratiboři ve spolupráci
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s Diakonií ČCE bude v letošním roce uspořádána od 13. do 20.
června 2011, opět v místním kině.

a Pochod okolo Ratiboře. Ve sportu se největší popularitě těší
fotbal, zejména ten mládežnický.

V letošním roce se potýkáme se skutečností, že na veřejně prospěšné práce z důvodu snížení podpory této formy zaměstnanosti ze strany státu, nebude obci přiznána požadovaná výše státem
podpořených pracovních míst. Pracovníci umístění na veřejně
prospěšné práce vykonávají zejména údržbu veřejných ploch a
prostranství. Rozloha udržovaných veřejných ploch je značná
a jejich údržba vykonávaná menším počtem pracovníků bude
vyžadovat zvýšené úsilí. Obec má uzavřenu smlouvu o veřejné
službě. Počet sociálně slabých občanů vhodných pro tuto formu zaměstnání je minimální, rovněž tak jejich aktivita. Oproti
minulým létům poklesl i požadavek Probační a mediační služby
ČR na odpracování soudem stanovených hodin u potrestaných.
Tato skutečnost naopak svědčí o řádném způsobu života většiny
občanů naší obce.

V pátek 11. února se konal ve společenských prostorách ZD
Ratiboř Ples obce Ratiboř, jehož pořadatelem bylo zastupitelstvo
obce. Na návštěvníky čekal slavnostně vyzdobený sál, dobrá
hudba, výtečná večeře i bohatá tombola zajištěná komisí kultury. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Milana Mlčáka
ze Vsetína. Za vkusnou výzdobu děkuji klubu rodičů a učitelkám místních škol. K výborné náladě všech přítomných, která zde
panovala, přispělo i bohaté občerstvení. Děkuji komisi kultury a
všem, kteří se na organizaci a průběhu plesu podíleli.

Veřejně prospěšné práce

Kultura a sport

Pro letošní rok byl vydán 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

Ples obce Ratiboř

Poděkování ZŠ Ratiboř
Obec Ratiboř děkuje učitelskému sboru a žákům naší ZŠ,
zejména pak Mgr. Uhrinové, za aktivní účast v soutěži vytváření
znaků obcí z odpadových materiálu. Tento znak reprezentoval
obec Ratiboř na výstavách cestovního ruchu a propagace regionů ve Zlíně a Brně. Znak je k vidění ve vestibulu budovy OÚ
Ratiboř.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

Zpráva o bezpečnostní situaci a veřejném pořádku v obci za rok 2010
Vyhodnocení nápadů a objasněnosti trestných činů a přestupků
Dle statistických údajů došlo na území obce Ratiboř v roce 2010 ke
spáchání 34 skutků, kdy byly zahájeny úkony trestního řízení, z nichž
18 bylo objasněno. Mezi zatím neobjasněné skutky patří zejména vloupání do objektů a do vozidel. Tyto případy jsou ovšem ve spolupráci s
kriminální policií intenzivně šetřeny a je pravděpodobné, že část těchto
skutků bude v nejbližší době objasněna.
V roce 2010 došlo v Ratiboři ke spáchání 39 přestupků na úseku
veřejného pořádku a proti majetku, z nichž se podařilo přímo nebo šetřením objasnit 19 případů. V tomto ohledu došlo oproti roku 2009 k
výraznému poklesu ohlášených přestupků a naopak k výraznému zvýšení počtu zjištěných pachatelů.
Je všeobecně známo, že velkou část těchto přestupků spáchala úzká
skupina mladých lidí a budeme se snažit o objasnění i zbývajících přestupků ve veřejném pořádku.
Dále bylo, dle statistických údajů, na území obce spácháno 402
dopravních přestupků, které byly vyřešeny blokovým řízením nebo
oznámením na Městský úřad Vsetín.
Stanovení rizikových míst
Mezi nejrizikovější místo z pohledu bezpečnosti, kdy dochází k narušování veřejného pořádku, patří centrum obce. Stejně jako v roce 2009
je okolí restaurace U Pilčíka, obecního úřadu a autobusové zastávky
místem, kde se často schází místní mládež a následně zde dochází k
páchání protiprávního jednání. V minulosti docházelo k protiprávnímu
jednání i v okolí areálu v Červených, okolí kostela a místní fary. V roce
2010 zde razantně ubylo skutků, které by byly následně policií šetřeny
a v těchto místech byl zaznamenán výrazně nižší pohyb, zejména ve
večerních a nočních hodinách.
Jako velmi problematické místo je policií a všemi obyvateli okolních
domů vnímána budova bývalého Svazarmu – bar Manhattan. Hlavně

o víkendech zde byl ve večerních a nočních hodinách zvýšený pohyb
osob a na přístupových cestách docházelo k rušení nočního klidu a přestupkům proti majetku. Uzavřením baru Manhattan došlo k výraznému
uklidnění situace.
Spolupráce Policie ČR s orgány obce a občany
Stejně jako v roce 2009 lze označit tuto spolupráci za velmi dobrou.
Aktuální problémy jsou řešeny se zastupiteli obce a rovněž je kladen
důraz na jednání s občany. Byly zaznamenány písemné žádosti o řešení
konkrétních problémů a ty byly s občany vždy osobně vyřizovány. V
tomto trendu chceme pokračovat a ještě více se budeme snažit dostat
se do povědomí občanů, kteří se na nás budou moci obrátit s jakýmkoliv problémem souvisejícím s prací policie. Nadále platí, že v případě potřeby lze individuálně zajistit bezpečnost při pořádání různých
společenských a kulturních akcích většího rozsahu a v případě zájmu
můžeme uspořádat preventivní akce za účasti občanů obce.
Hlavní cíle pro rok 2011
I přes výrazný úbytek přestupků proti veřejnému pořádku a majetku je třeba páchání těchto přestupků ještě více eliminovat. Je důležité
znepříjemnit jejich pachatelům činnost tím, že si lidé budou ještě více
všímat svého okolí, včasně protiprávní jednání oznamovat a předávat
policii poznatky, které by mohly vést k objasnění těchto skutků. Místní
mládež bude ještě více pod dohledem policie a jakékoliv protiprávní
jednání bude šetřeno. Chceme, aby si lidé více chránili svůj majetek,
zejména v souvislosti s vloupáním do automobilů a zajištěním domů a
přilehlých stavení, aby nepouštěli do svých domovů cizí lidi a jakékoliv podezření ze spáchání protiprávního jednání neodkladně oznamovali na Obvodní oddělení Policie ČR Jablůnka nebo na linku 158.
Policie ČR
obvodní oddělení Jablůnka
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Výpis z Usnesení IV. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 7. března 2011
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
* rozpočtovou změnu č. 1
* zprávu o výsledku inventarizace obecního majetku za rok 2010
* zprávu o výsledku hospodaření v obecních lesích za rok 2010
* zprávu o odpadovém hospodářství v obci za rok 2010
* změnu č. 13 územního plánu obce Ratiboř a vyhlášku č. 1/2011,
kterou je tato změna vyhlášena
* žádost o sanaci škod z Evropského sociálního fondu
* zhotovení digitálního protipovodňového plánu obce, zajištění
publicity a autorského dozoru Projektu protipovodňová opatření
s Envipartnerem Brno
* žádost zásahové jednotky SDH Ratiboř o předání prostor budovy Svazarmu do bezplatného užívání
* uzavření dohody mezi obcí Ratiboř a OS SDH Vsetín
* žádost manželů Galetových, R. 389 o odkup části pozemku p.č.
2295/3 o výměře 4m² za cenu 30,- Kč/ m²
* žádost Libora Čablíka, R. 371 o odkup odměřené části pozemku 3507/2, oddíl „d“ dle GP
* zařazení žádosti J. a E. Plánkových, R. 75 do seznamu žadatelů
o byt
* zařazení žádosti E. Žambochové, R. 242 do seznamu žadatelů
o byt
* adání kalendáře obce pro rok 2012

Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* zprávu o uplatněných dotacích obce Ratiboř pro rok 2011
* žádost J. Urbánka, R. 399 o vypořádání dluhu po ukončení
pronájmu Svazarmu
* zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010
* návrh knihovnice M. Jakubíkové na dětské hřiště u knihovny,
farní sbor ČCE zamýšlí koncepční řešení, prověří možnost dotace
nebo sponzoring, zpráva farního sboru bude podána na dalším
jednání zastupitelstva
* žádost O. Čížka o vybudování kanalizace a komunikace na p.č.
2599/9 a schválilo stavební komisi, která provede místní šetření
* hodnocení obecního plesu
* kalendář akcí na rok 2011, přípravu a zajištění Festivalu o
gulášového krále dne 28.5.2011, organizační zajištění pochodu v
Považské Teplé dne 10.4.2011 a schválilo družební delegaci obce
ve složení Miroslava Slováčková, Mgr. Oldřich Bělíček
* informaci ke sčítání lidu, domů a bytů
Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
* žádost A. Dani o pronájem prostor Svazarmu
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Poplatky splatné k 31. 3. 2011
Výše poplatků, které budou občané platit v roce 2011, byla zveřejněna v minulém čísle Zpravodaje.
Snahou zastupitelstva obce bylo udržet výši poplatků na optimální úrovni. Obec přesto nese nejvyšší nákladové zatížení v
položkách vodné a domovní odpad. Byli bychom rádi, aby občané, kteří ve svém okolí zjistí únik vody z obecního potrubí, ihned
obec informovali. Takovou informovaností docílíme minimaliza-

Jarní úklid v obci
Věříme, že letošní zima pomalu končí a všichni společně se tak
můžeme zabývat úklidem zbylého posypového materiálu a smetků z místních komunikací a chodníků v naší obci. Někteří z Vás
již zahájili „očistu“ před svým obydlím, připravili hromádky uvedeného zbylého posypového materiálu, který pracovníci obecního
úřadu postupně odvážejí. Budeme rádi, když se i nadále budete

ce ztráty vody z potrubí a tím snížení nákladů na vodu.
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky Obci
Ratiboř, aby tak učinili nejpozději k vyhlášenému termínu
splatnosti do 31. března 2011.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

podílet na zabezpečení očištění naší obce po zimním období. Kromě exponovaných lokalit, kde provedou úklid pracovníci obecního úřadu a Technické služby z Valašského Meziříčí, připravujte
hromádky nečistot a posypového materiálu u obrubníků a chodníků a my budeme průběžně zajišťovat jejich odvoz. V období od
11. do 16. dubna zahájíme oficiálně „Jarní úklid“.
Jsme přesvědčeni, vážení spoluobčané, že společně přivítáme
jarní období čistým prostředím naší obce.
		
Mgr. Oldřich Bělíček
		
tajemník obec. úřadu
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Rozbor odpadového hospodářství v obci Ratiboř za rok 2010
1. Množství jednotlivých druhů odpadů za rok 2010:
- komunální – domovní odpad
- plasty				
- sklo				
- papír				
- velkoobjemový a nebezpečný odpad

- 365 t (nárůst o 15 t)
- 29 t (nárůst o 1 t)
- 26 t (stejná úroveň)
- 11 t (pokles o 2 t)
- 27 t (nárůst o 0,5 t)

2. Celkové náklady za odpadové hospodářství za rok 2010
a) Domovní odpad
- příjem od občanů včetně živnostníků		
- celkem zaplaceno za odvoz a skládku		

- 744.117,- Kč
- 968.687,- Kč

b) Nebezpečný a velkoobjemový odpad
- celkem zaplaceno za odvoz, skládku, recyklaci -

84.127,- Kč

c) Tříděný odpad (plasty, sklo, papír)
- náklady na odvoz, skládku, recyklaci, kontejnery
-101.159,- Kč
- náklady na svoz a odvoz plastů		
- 79.580,- Kč
- informace veřejnosti, osvěta, propagace
- 8.000,- Kč
- dotace od EKO-KOMu		
- 239.325,- Kč
- zůstatek dotace pro příští rok po odečtení nákladů - 50.586,- Kč
3. Dotace obce za domovní odpad a nebezpečný odpad
- celkové náklady na domovní a nebezpečný odpad		
				
- 1.052.214,- Kč
- po odečtení příjmů činí dotace		
- 308.097,- Kč
- poplatek na občana by musel činit cca		
- 600,- Kč/rok

4. Výtěžnost obce při recyklaci odpadových komodit za rok 2010
- celkem vytříděného odpadu na občana za rok
- 37,4 kg
- plasty					
- 16,5 kg
- barevné sklo				
- 14,5 kg
- papír					
- 6,4 kg
Vážení spoluobčané, odpadů neustále přibývá, hromadí se na
sběrných místech v naší obci i od kolemjedoucích cizích lidí a
jejich likvidace neustále zvyšuje náklady obce. Určitě jste si všimli, kolik finančních prostředků vynaloží obec navíc za likvidaci
veškerého odpadu. Výše poplatku za odvoz komunálního odpadu
na občana za rok by musela být 600,- Kč, aby se náklady téměř
vyrovnaly, což samozřejmě zákon nepřipouští.
Určité zmírnění nákladů přináší tříděný odpad (plast, papír,
sklo) a spolupráce s EKO-KOMem, Asekolem, REMOU a Ekolampem, kdy dotační finanční prostředky můžeme použít do
povolených nákladů v rámci systému tříděného odpadu. Proto
Vás znovu vyzýváme – TŘIĎTE ODPAD – a přispějte tak k čistému životnímu prostředí naší obce i tím, že budete třídit odpad na
sběrných místech v lokalitách obce dle určených komodit a budete dávat do sběrných nádob odpad, který tam skutečně PATŘÍ!
Domovního odpadu přibylo oproti roku 2009 o 15 tun, dvě třetiny nebyly vytříděny (plast, sklo, papír), což potvrzuje současný
stav, že máme stále rezervy v oblasti třídění odpadu.
Na druhé straně je většina našich občanů spokojena s týdenním
svozem domovního odpadu, což argumentuje i tím, že hlavně v
letním období není znečištěno ovzduší zápachem z odpadu.
Budeme rádi, když i nadále budete s námi spolupracovat v rámci vylepšení životního prostředí naší obce.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři
1. Kdo byl druhým kazatelem v církevním sboru v Ratiboři?
(Prvním byl Štěpán Nicolajdes od r. 1782)
Samuel Puchovský, od roku 1783
2. Jaká je evidována nejvyšší dojivost na 1 dojnici za 1 rok?
(tolerance + - 1000 l)
V roce 2010 8.435 l
3. Kteří občané byli jako první zatčeni za 2. světové války za
odposlech rozhlasu? Jmenujte 3.
Martin Kelárek, Josef Pilčík, Otakar Svozil
4. Kdy byla předána první veřejná pračka ženám v Ratiboři?
Kde byla umístěna?
25. února 1948. Byla umístěna ve škole.
5. Kdo byl nejdéle sloužící hrobař v Ratiboři?
Jaroslav Dřevojánek zvaný Petřík, Ratiboř 57
6. Kde se v Ratiboři říkalo „Na Zámečku“?
U pana Hurtíka, Ratiboř 50
7. Kdo byli největší sponzoři fotbalu v Ratiboři při jeho začátcích?
Martin Kelárek, Štěpán Machala, p. Růžička st.

8. Které obchody v Ratiboři si pamatujete z minulého století?
(do roku 1990)
U Mikšíků, u Machalů, u Růžičků, u Macháčků, u Škrlů, u Juráňů,
u Halmazňů, u Karolů, u Habartů, u Cmerků, u Hošíků, u Felixe
Poslušného, u Kajšů, trafika, později prodejna Jednoty
9. Kteří katoličtí faráři učili náboženství ve škole za posledních 100 let?
František Prostějovský (1888 – 1903), František Matýsek (1908 –
1928), Jan Zouhar (1929 – 1935), Antonín Valach (1935 – 1962),
Josef Rýznar (1962 – 1969), Josef Adamec (1969 – 1978), František Měsíc (1978 – 1986), Antonín Koman (1986 – 1987), František Dobeš (1987 – 2009), Karel Hořák (od roku 2010)
10. Kolik bylo v roce 2010 v Ratiboři domů, kterým jsou přidělena popisná čísla? (mimo chaty)
582 domů
11. Kdo z fotbalistů a hokejistů stál nejdéle v brance za Ratiboř?
Fotbalista: Josef Šedý
Hokejista: Antonín Procházka
12. Ve kterém roce byl na Skalce postaven televizní vysílač?
V roce 1969
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13. Při založení JZD byl postaven i kuřín, kde stál?
Na obecnicách (Oáza – vinárna)

10%)
28.248,- Kč

14. Kde se říkalo „Na Barině“?
V místě, kde stojí mateřská škola a bytovky ZD.

18. Jaké má Ratiboř v okrese postavení v počtu trvale bydlících obyvatel mimo měst?
Z počtu 51 obcí – 15. místo

15. Kdy se začal vydávat Zpravodaj obce Ratiboř?
V 60. letech minulého století – nepravidelně
16.Vyjmenujte alespoň 2 pěstitele ovoce, květin, kteří mají
registrované odrůdy.
Josef Machálek, Jan Machala, Jan Šťastný, Josef Nosálek
17.Kolik vynesla letošní Tříkrálová sbírka? (tolerance + -

19. Od kterého roku je zaveden na hřbitově a v márnici elektrický proud?
Od 31.10.2001
20. Kolik je v Kobelném postaveno celkem domů? (tolerance
+ - 10%)
37 domů

Hospodaření v obecních lesích v roce 2010
Obec hospodaří v obecních lesích dle nového LHP platného na roky 2008 - 2017.
TĚŽBA DŘEVA

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH

PÚ - 40 let - těžba výchovná do 40 let porostu - 0,64 ha
					
- 3,00 m³
PÚ + 40 let - těžba výchovná nad 40 let porostu - 1,17 ha
					
- 102,20 m³
MN - mýtní nahodilá			
- 644,85 m³
MÚ - mýtní úmyslná			
- 1.820,36 m³
____________________________________________________
Celkem těžba dřeva				
- 2.570,41 m³

			
Příjem
Vydání
Zůstatek
Prodej dřevní hmoty
3.353.094,-		
Vlastní spotřeba dřeva
2.650,Fakturace výkonů + správní náklady
1.523.468,Materiálové náklady		
188.434,____________________________________________________
CELKEM
3.355.744,- 1.711.902,- 1.643.842,Struktura materiálových nákladů

PĚSTEBNÍ ČINNOST
výchova porostů prořezávkami		
zalesňování nové 				
		
zalesňované dřeviny
			
smrk		
			
buk		
			
dub 		
			
jilm		

- 10,31 ha
- 3,67 ha

vylepšování kultur				
		
zalesňované dřeviny
			
smrk		
ochrana kultur proti buření			
		
proti zvěři		
		
proti klikorohu borovému
oplocování kultur - nové oplocenky		
					
- rušení starých oplocenek			
					
vyvětvování nízké				
úklid klestů pálením			
ostatní pěstební činnost			
		
ochrana lesa proti kůrovci
		
těžba vánočních stromků
		
oprava a údržba lesních cest
		
vyžínání buřeně podél cest

- 0,87 ha

- 13.750 ks
- 6.050 ks
- 3.030 ks
60 ks

- 4.350 ks
- 15,14 ha
- 14,16 ha
- 5,94 ha
- 0,74 ha
- 612 bm
- 3,37 ha
- 2.762 bm
- 1,20 ha
- 3,27 ha

sazenice lesních dřevin			
repelenty proti okusu zvěře			

- 163.854,-- 24.580,--

CELKEM				

188.434,--

Státní dotace na lesní hospodářství v roce 2010
Obnova a zajištění porostu			
Výchova lesních porostů			

81.000,-43.288,--

CELKEM				

124.288,--

Prodej dřeva dle sortimentů
Skk-101					
Kul-111					
KPZ-128					
Pal-181					
Kul-212					
Pal-281					
Celkem					

200,50 m³
1.979,29 m³
142,17 m³
88,85 m³
47,00 m³
43,18 m³
2.500,99 m³

Alois Musil, lesní hospodář
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Čištění a kontrola komínů
Média z nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (o čištění a kontrolách komínů), které od 1. 1. 2011 nahradilo Vyhlášku č. 111 z roku
1981, již učinila legendu. Téměř všechny sdělovací prostředky Nařízení představují jako nástroj, kterým chtějí úředníci lidem ztrpčit život.
V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při
provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále
je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a
za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Novela byla přijata proto, že vyhláška č. 111 z roku 1981 byla
podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňovala
současný stav vědy a techniky a stanovovala zbytečně krátké lhůty čištění komínů, než je skutečně potřebné. Odborníci se také

shodli, že komíny by mohly být čištěny i svépomocí, o čemž dřívější předpis ani neuvažoval. Oproti dříve platné vyhlášce se především výrazně zmírnily požadavky na kontroly spalinových cest.
Zatímco ještě vloni v případě komínu, do kterého jsou zapojeny
spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byla
povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu šestkrát ročně, od
letoška budou stačit čištění pouze tři. Provozovatelé komínu, do
kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni
čistit nebo kontrolovat spalinové cesty již jen jednou ročně bez
ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dosud se musely kontroly komínů napojené na spotřebiče do 50 kW provádět dvakrát
ročně, u výkonu nad 50 kW dokonce čtyřikrát ročně.

Slovníček pojmů
Revize				
				

Při uvedení nového komínu do provozu
nebo při jeho opravě či rekonstrukci.			

Smí provádět jen kominík

Kontrola			
				

Provádí se jednou ročně u všech komínů
na jakýkoliv druh paliva. 				

Smí provádět jen kominík

Vypalování			
				

Jen při velkém znečištění a jen se souhlasem
hasičského záchranného sboru.			

Smí provádět jen kominík

Čištění				
				
				
				
				

Na pevná paliva je to u celoročně provozovaných
topidel 3x ročně.
Na pevná paliva při sezónním topení
(max. 6 měsíců za rok) 2x ročně.
Na plyn 1x ročně, na kapalná paliva 3x ročně.		

Lze i svépomocí (do 50 kW)
Za SDH preventista Stanislav Staněk

Opakovaná výzva občanům, chovatelům psů
Komise životního prostředí v Ratiboři opakovaně upozorňuje
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 mezi těmito
výkaly, natož do nich šlápnout. Nezapomeňte, že se zde pohybují
také malé děti, maminky s kočárky a ostatní občané.

Březen – měsíc čtenářů – takto je letos
pojmenován měsíc březen. Jako každý
rok, tak i letos se byly podívat naše děti v
knihovně. Nejprve jsme tam uvítali starší
děti z mateřské školy. První skupinka dětí
si malovala pohádkové postavičky a druhá
skupinka si mezitím ukazovala knížky o pohádkách a velmi je zajímaly
encyklopedie o zvířátkách. Povídali jsme si o večerníčku, kterého si taky
vymalovali a odnesli s sebou. Na závěr dostali pravou večerníčkovou
čepici. Už se těším na nové čtenáře.

Pro děti ze základní školy byl připraven program o vzniku postavičky
Večerníčka a našem spisovateli panu Václavu Čtvrtkovi, který by letos
oslavil 100 let. Václav Čtvrtek je naším nejznámějším spisovatelem pro
děti a mládež. Vždyť kdo by neznal Rumcajse, Křemílka a Vochomůrku, Makovou panenku a vílu Amálku.
Děti z 1. třídy si odnesly registrační průkazku zdarma na tento rok,
tak doufám, že je v knihovně ještě uvidím. Dozvěděly se, že v knihovně
nejsou jen knížky na půjčení, ale máme tam koutek na hraní, pexeso,
puzzle, stolní hry a časopisy určené ke tvoření a malování.
Starší děti si připomněly pověsti a báje z naší krajiny. Společně jsme

Odstraňujte proto bezpodmínečně po svých
psech jejich výkaly!!!
			

za komisi životního prostředí
Alois Musil
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si přečetli pověst o Drastihlavě z knížky Ratiboř a pověst o vzniku Čertových skal v Lidečku. Na závěr vypracovaly pohádkový testík.
Noc s Andersenem – akce, která se těší oblibě u našich dětí. Letos
budeme spát 1. 4. 2011 ve škole. Máme
nachystané soutěže, procházku po nočním
Ratiboři a kdoví, jestli nakonec nepřijde i
pan Andersen.
Na závěr bych chtěla poděkovat dětem z
výtvarného kroužku pod vedením paní učitelky Davidové, které nám krásně vyzdobily knihovnu kresbami. A pokud nebudete
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mít čas přijít se podívat, navštivte naše internetové stránky, kde jsou
fotografie z naší knihovny a z návštěvy dětí ze ZŠ.
Naše internetová adresa: www.ratibor.knihovna.cz
Výpůjční doba:
Pondělí 16.00 – 18.00 hodin
Středa 16.00 – 18.00 hodin
Internet pro veřejnost zdarma
Michaela Jakubíková

Kalendář kulturních akcí na rok 2011
DATUM

LEDEN
12. a 13.1.
31.1.
ÚNOR
11.2.
19.2.
20.2.
BŘEZEN
2.3.
DUBEN
1.4.
2.4.
10.4.
KVĚTEN
6.5.
8.5.
15.5.
28.5.

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ POŘADATEL

Ekumenické bohoslužby
Zápis dětí do školy

fara
ZŠ Ratiboř

ČCE
ZŠ

Ples obce Ratiboř
Dětský karneval
Hrátky na sněhu - dle počasí
Přednáška - naši exulanti v Polsku

sál ZD
sál ZD
farský kopec
fara

OÚ
klub rodičů MŠ, ZŠ
skauti
ČCE

Mezinárodní den modliteb

fara

ČCE

Noc s Andersenem
Vítání občánků
Jilemnického jarná 25-ka

knihovna
obřadní síň OÚ
Považská Teplá

knihovna, ZŠ, OÚ
OÚ
klub turistov

Vatry
Den matek
Rodinný den
Gulášový král, Jarní výšlap
Humanitární sbírka

kopec u vysílače
kino
fara
hasičský dům
kino

SDH
ZŠ,MŠ,OÚ
ČCE
OÚ
OÚ

Červené
fara
hřiště

klub rodičů MŠ, ZŠ
ČCE
TJ Sokol

hasičský dům
hasičský dům
kostel

TJ Sokol
SDH
ČCE

hasičský dům
Hološín

SDH
OÚ
zahrádkáři

fara, kostel
hasičský dům
Kobelné
okolí Ratiboře

ČCE
SDH
ČCE, OÚ
OÚ

obřadní síň OÚ
Ponorka
střed obce
kostel
od MŠ po OÚ

OÚ
OÚ
OÚ
ČCE
ZŠ, MŠ, OÚ

fara

ČCE

před OÚ
fara
kostel

OÚ
ČCE
ČCE

ČERVEN
4.6.
Cesta pohádkovým lesem
5.6.
Seniorátní evangelická neděle
25.6.
Turnaj žáků ve fotbale
ČERVENEC
16.7.
Taneční zábava
Taneční zábava
Koncert - zvonkohra
SRPEN
6.8.
Taneční zábava
27.8.
Ratibořská Jama - 705.výročí obce
Květinová výstava
ZÁŘÍ
1.týden
Zahájení školního roku pro děti
3.9.
Dětské odpoledne
11.9.
Vzpomínková slavnost J. Maniše
24.9.
Podzimní pochod
ŘÍJEN
1.10.
Vítání občánků
2.10.
Setkání seniorů
15.10.
Ratibořský hodový jarmark
16.10.
Slavnost k posvěcení kostela
25.10.
Lampionáda
LISTOPAD
30.11.
Adventní večerní bohoslužby
PROSINEC
3.12.
Rozsvícení vánočního stromku
7. a 14.12. Adventní večerní bohoslužby
Vánoční koncert
Změna termínů akcí vyhrazena.

Filmová představení v kině průběžně.

M. Žabčík

9

Z p r a v o d a j

-

b ř e z e n

2 0 1 1

Hlas Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ratiboři
Cesta do Emauz

Je třetí den po jeho ukřižování. Učedníci jsou zdrceni. Jejich
velitel je pryč, neosvobodil Izrael, zůstal po něm jenom samý žal.
Život pro ně ztratil smysl. Dva z nich jsou na cestě do Emauz.
Jako mnoho poutníků, kteří se den po svátku vrátili domů z chrámu.
Mluví o smutném případě
minulých dnů. „Náhodný“
kolemjdoucí se ptá: „Co vás
tak trápí?“ Kleofáš stručně
pojednává o soudu a ukřižování Ježíše a končí smutným
shrnutím: „Doufali jsme, že
vykoupí Izrael, ale po tom
všem třetí den dnes, jak se to
stalo a naše očekávaní se nesplnily.“
A Ježíš je začal učit a řekl, že v Písmu svatém o něm bylo napsáno vše, co ho potkalo. Nepoznali ho, ale když se přiblížili do
Emauz, pozvali ho na večeři. A poté, co se posadil s nimi u stolu,
vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim – a tu se jim otevřely
oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům (Lukáš 24,30-31).

Tento fragment z Lukášova evangelia nám říká mnoho nejen
o životě učedníků Ježíše. Vypovídá o pochybnostech a rozpacích
křesťanů, z nichž mnozí ztratili ze zřetele Ježíše. A ztratit ze zřetele Ježíše, to není jen topit se v zoufalství, ale opouštět cestu
spásy. Příliš často, navzdory víře, se topíme v pesimismu, díváme
se k nejhorší verzi událostí, které nás čekají, místo toho, abychom
viděli lásku, víru, naději a svobodu v pravdě. Bůh otevírá před
námi každý nový den a je na nás pustit se do něj s radostí.
Ježíš ještě stále může a chce obnovit pravý smysl našich dnů.
Naše mnohokrát opakovaná stížnost: „a my jsme očekávali, že ...“
bude bezvýznamná, když se potkáme s Ježíšem, když se začteme
do Jeho Slova. Bude nám zjevena správná cesta života.
Bůh nám dal svobodnou vůli, můžeme si zvolit tak, jako tito
učedníci na cestě do Emauz. Ježíš nám nevnucuje svou přítomnost. Když tehdy dorazili na místo, chtěl jít dál, ale oni ho pozvali
na večeři. My mu můžeme dovolit projít kolem nás a jít dál nebo
jej pozvat „na večeři“ k nám, ať jde s námi cestou života. On proto
přišel na tento svět, proto trpěl za nás, aby námi nebyl zamítnut.
Chce být s námi a záleží pouze na nás, zda ho pozveme. „Hle,
stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře dveře,
přijdu k němu, budu jíst s ním a on se mnou.“ (Zj 3:20).

Sborová sdělení

Masarykovi. Akci ukončíme kolem 16.00 hodin.)
18. května v 18.00 hodin – přednáška br. Pavla Smetany o Miladě Horákové.

Kromě každodenního sborového života v příštích měsících jste
zváni na tyto akce:
Maminky jsou zvány do mateřského centra
„Budníček“ každou středu v měsíci od 9.00 do
10.30 hodin.
Babičky a dědečkové jsou zváni k setkání každou 4. středu v měsíci v 10.00 hodin.
Duben
V pátek 1. dubna v 19.00 hodin bude vypravován pašijní příběh
pro dětí a mládež na faře
17. dubna – Květná neděle – bohoslužby v 10.00 hodin s prvním
čtením pašijního evangelia
22. dubna – Velký Pátek – konají se bohoslužby se sv. Večeří
Páně a s druhou částí čtení pašijního evangelia za účasti pěveckého sboru v 10.00 hodin
22. dubna – Velikonoce – bohoslužby se
sv. Večeři Páně se konají v 10.00 hodin, za
účasti pěveckého sboru
25. dubna – Pondělí Velikonoční - bohoslužby v 10.00 hodin
Květen

15. května – Rodinná neděle (v programu: společné bohoslužby v 10.00 hodin,
pohoštění pro všechny přítomné, hra a
zábava pro každou generaci, od 14.00
hodin přednáška bývalého synodního
seniora ČCE Pavla Smetany o prezidentu

Červen
2. června (čtvrtek) – Nanebevstoupení Páně - bohoslužby v
10.00 hodin
5. června – Seniorátní evangelická neděle (viz. dále)
12. června – 1. den Svatodušních svátků
– bohoslužby se sv. Večeři Páně se konají v
10.00 hodin, za účasti pěveckého sboru
13. června – 2. den Svatodušních svátků
– bohoslužby v 10.00 hodin
Červenec
Ve dnech 1. až 9. července 2011 budou v Ratiboři a v Kateřinicích
mladí členové amerického souboru zvonkohry „The Southminster
Ringers“ z Pittsburku, kteří spolu se svým dirigentem poskytnou
základní informace ke zvonkohře. Akce se bude konat v rámci
česko-amerického tábora mládeže. K tomu, aby i u nás mohl
být založen první soubor „lidí zvonkových“, je potřeba na začátek 11-13 mladých lidi, kteří se chopí nové, úžasné příležitosti a
budou chtít spolupracovat s dirigentkou.
Pokud máte zájem o tento návrh, co nejrychleji se obraťte na
farářku J. Wieru Jelinkovou.

••
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Sbor Českobratrské církve evangelické v Ratiboři vyhlašuje
u příležitosti 150. výročí otevření evangelického kostela v Ratiboři

V Ý TVAR N O U S O U T Ě Ž
Tématem soutěže je nakreslit, namalovat nebo jinak výtvarně zpracovat RATIBOŘSKÝ KOSTEL
Technika a formát jsou volné.
Soutěž je určena dětem a mládeži a je rozčleněna do tří kategorií:
I. kategorie : 1. stupeň ZŠ
II. kategorie : 2. stupeň ZŠ
III. kategorie : střední školy
Výtvarné práce budou posuzovány odbornou porotou a nejlepší budou odměněny hodnotnými věcnými cenami.

Soutěž začíná 1. května 2011 a bude ukončena 15. září 2011.
V této době můžete odevzdávat své práce na faře v Ratiboři.

Všechny práce budou vystaveny v místním kostele od 3. do 16. října 2011.

Slavnostní předání cen proběhne 16. října 2011 v evangelickém kostele v Ratiboři.
Bližší informace k soutěži podá paní Wiera Jelinek, farářka ČCE v Ratiboři.
Kontakt : mobil : 739 244 848
e-mail : wiera.jelinek@evangnet.cz

Připravuje se

Seniorátní evangelická neděle
5. června 2011 v Ratiboři
téma: Jeden svět
Program setkání
9:00
11:00 – 12:00
14:00 – 14:15
14:15 – 16:00
		
16:30		
17:00		

bohoslužby s Večeří Páně
Věra Lukášová bude mluvit o „Fair-tradu“ (zároveň bude zajištěn program pro děti a hlídání pro malé děti)
za pěkného počasí před odpoledním programem tanec romské skupiny „Jilestar“
Petra Procházková – přednáška na téma „Jeden svět“ (současně program pro děti a mládež; opět bude zajištěno
hlídání nejmenších dětí)
koncert afrických bubnů
zakončení setkání

Během celého dne pohoštění na faře.
Na vaši účast se těší farářka J. Wiera Jelinková 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)
Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi (např. na opravu střechy) je možné odečíst ze základu daně.
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Pozvánka na X. ročník Festivalu o gulášového krále
a na X. ročník Jarního výšlapu
Obě akce se konají v sobotu
28. května 2011. Jde o celodenní akce. Zapálení kotlů bude v
8.00 hodin v areálu hasičského domu. Maximální počet
soutěžících o nejlepší guláš je
22 dvojic. Prodej soutěžních
gulášů bude od 13.00 hodin po
vyhlášení výsledků.
* Možnost přihlášení k soutěži
je do 15. května 2011
* Soutěžící vaří ve dvojicích (hlavní a pomocný kuchař)
* Soutěžící si zajistí kotel nebo sporák, potřebné kuchyňské náčiní včetně naběračky, můžou použít své koření, dochucovadla, tajné receptury
* Pracovní prostředí a ingredience zajišťuje pořadatel
* Přednost ve výběru mají předchozí účastníci z jednotlivých ročníků

Start X. ročníku Jarního výšlapu
bude u základní školy mezi 9. a 10.
hodinou. Trasa „A“ je asi 18 km,
trasa „B“ je 8 km. Cíl pochodu je u
Hasičského domu.
Hodnotí se:
- nejmladší účastník
- nejstarší účastník
- nejvzdálenější účastník z ČR
- nejvzdálenější účastník ze zahraničí
Po celý den bude v areálu hasičského domu zajištěn hudební a zábavní program, občerstvení, nápoje, tombola, frgály a další. Večer
budou hrát KOSOVCI.
Srdečně zvou zastupitelé

Obecní úřad Ratiboř pořádá ve spolupráci s Diakonií ČCE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
■ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
■ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
■ Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
■ Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

od 13. do 20. června 2011
vždy od 13.00 do 17.00 hodin v sále místního kina

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

Křepelka polní
Křepelka polní představuje ve výčtu lovné zvěře víceméně raritu, jelikož se u nás již mnoho desítek let neloví. K jejímu odchytu
se dříve používalo zvláštních malých sítí, tzv. křepelčích tenátek,
která se líčila klikatě v obilí a křepelky se do nich pomalu naháněly.
Křepelka je polní kur veliký asi jako nám dobře známý pěvec
kos. Je zemitě hnědě zbarvená s krycí kresbou peří tvořenou
podélnými tmavými a bílými proužky. Samec má na hrdle tmavší
pírka. Při vzletu vydávají křepelky křídly značný hřmot. Hlasový projev křepelky patří mezi nejznámější zvuky našich ptáků a
bývá nejčastěji reprodukován jako „pět peněz“. Křepelka se jím

ozývá během dne z obilných lánů, slyšet jej ovšem můžeme i po
setmění.
Životními podmínkami připomíná křepelka nohem známější
koroptev. Na rozdíl od ní je však plně tažná a patří mezi naše
nejlepší letce. Dovede totiž bez přestávky přeletět Středozemní
moře i Saharu až do východní Afriky, kde tráví zimní měsíce. Křepelky táhnou buďto jednotlivě nebo v malých skupinách, vždy
však těsně při zemi a vždy v noci. Ze zimovišť v Africe se vracejí
počátkem května a domov opouští v září až v říjnu.
Během hnízdění žijí křepelky skrytě v porostech polních plodin
nebo v trávě na lukách. Většinou je prozradí pouze jejich výrazný
hlas. Křepelkám nesvědčí změny ve způsobu zemědělského hospodaření a jejich stavy se ve střední Evropě v minulých desetiletích výrazně snížily.
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Potravu křepelek tvoří semena různých plevelů, obiloviny, zelené listy rostlin a
v létě také na zemi dostupný hmyz. Mezi méně známými zajímavostmi se občas
uvádí, že konzumace křepelčího masa by mohla být i životu nebezpečná. Někdy
prý totiž křepelky sezobou semena bolehlavu plamatého, čímž se jejich zvěřina
stává jedovatou. Je jen otázkou, zda se nejedná pouze o lidovou pověru.
Alois Musil
lesní hospodář

„Je léto, doba hojnosti, čas prázdnin, dětské radosti
a v poli v důlku maličká, tři kropenatá vajíčka.
„Pět peněz!“ zazní od žita, křepelka si je spočítá
a za dva týdny pod keři, kuřátka už se hašteří.
Však čas tak rychle utíká, léto nám brzy odtiká,
obilí už je ve dvoře, křepelky letí přes moře.“

▲ Z jednání delegace z družební Považské Teplé v Ratiboři v roce 2009.

❦
◄ Z ratibořského jarmarku v roce 2010.
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Pochoutky z jehněčího masa
Jehněčí kotlety s houbami
4 jehněčí kotlety, mletý pepř, sůl, 2 lžíce oleje, 1 cibule, 150 – 200 g
žampionů, 1 stroužek česneku, 8 plátků šunky, 50 g anglické slaniny
Kotlety po okrajích nařízneme, naklepeme, opepříme, osolíme,
rychle je opečeme na oleji a vyjmeme. Na vypečeném tuku
osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme očištěné nahrubo pokrájené žampiony, ochutíme rozetřeným česnekem a krátce
podusíme. Poté si ustřihneme čtyři pláty alobalu, do kterých
zabalíme maso. Na každou kotletu přitom položíme plátek šunky, který potřeme houbovou směsí, překryjeme dalším plátkem
šunky a posypeme nudličkami slaniny. Vše pečlivě zabalíme do
alobalu, balíčky naskládáme na plech a pečeme asi 45 minut.
Podáváme s vařenými bramborami nebo jen s chlebem a doplníme zeleninovým salátem.

Ukryté jehněčí řízky
4 řízky z jehněčí kýty, sůl, mletý pepř, trochu hladké mouky, olej
na pečení
Uzená směs: 150 – 200 g vařeného uzeného masa, 1 cibule, 1
vejce, 2 - 3 lžíce smetany, petrželová nať, nastrouhaný tvrdý sýr
na posypání
Řízky odblaníme, lehce naklepeme, na okrajích nařízneme,
opepříme, osolíme a lehce pomoučíme. Takto připravené maso
zprudka opečeme na oleji, potom příkon tepla zmírníme a řízky
zvolna opékáme do změknutí. Mezitím v misce smícháme mleté
uzené maso, nastrouhanou cibuli, vejce, smetanu, přidáme jemně
nakrájenou petrželku a touto směsí řízky potřeme. Na směs ještě
naneseme trochu nastrouhaného sýra a v dobře vyhřáté troubě
zapečeme. Podáváme s vařenými bramborami.

Pastevecká pochoutka

200 g jehněčí plece, 300 g vepřové plece, 1 cibule, směs koření
do mletých mas, sůl, tuk na pečení
Maso spolu s cibulí jemně umeleme na masovém mlýnku. Okořeníme, osolíme a dobře promícháme. Z hmoty tvarujeme válečky,
které vkládáme do rozehřátého tuku a zvolna pečeme ze všech
stran dozlatova. Podáváme s vařenými bramborami.

Jehněčí na paprice
600 – 700 g předního jehněčího masa, 3 lžíce oleje, 1 cibule, mletá sladká a pálivá paprika, mletý pepř, sůl, 2 - 3 lžíce zakysané
smetany, citrónová šťáva dle chuti
Jehněčí maso pokrájíme na kousky, na oleji osmahneme ze všech
stran a vyjmeme. Na vypečeném tuku zpěníme drobně pokrájenou cibuli, vmícháme mletou papriku, přidáme maso, opepříme,
osolíme, podlijeme trochou horké vody a podusíme do změknutí.
Při dušení maso občas zamícháme a podle potřeby podléváme
vodou. Nakonec vydušenou šťávu zjemníme smetanou a podle
chuti zakapeme citrónovou šťávou. Podáváme s dušenou rýži
nebo houskovými knedlíky.
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Jehněčí špíz
500 g jehněčí kýty, mletý pepř, sůl, 100 g anglické slaniny, 5
cibulí, 5 stroužků česneku, rozmarýn, 4 lžíce oleje
Maso nakrájíme na menší plátky, lehce jej naklepeme, opepříme a
osolíme. Slaninu a cibuli rovněž pokrájíme na plátky a střídavě je
napichujeme na kovovou jehlu nebo špejli. Potom utřeme česnek,
přidáme rozmarýn, smícháme s olejem a špíz potřeme. Odložíme do chladna odpočinout. Vložíme do hodně vyhřáté trouby a
upečeme doměkka. Během pečení potíráme zbylou marinádou.
Podáváme s vařenými bramborami nebo bramborovými knedlíky,
doplníme hlávkovým salátem.

Bylinkové jehněčí závitky
4 plátky jehněčí kýty, hořčice, mletý pepř, sůl, 1 cibule, zelené
bylinky (petrželová a celerová nať, pažitka, estragon …), 2 lžíce
oleje, 1 dcl bílého vína, trochu sladké smetany
Jehněčí plátky naklepeme, potřeme hořčicí, opepříme a osolíme.
Smícháme drobně pokrájenou cibuli, posekané bylinky a olej.
Tuto směs naneseme na plátky masa, srolujeme a spíchneme
párátkem nebo jehlou. Závitky opečeme za všech stran, zalijeme vínem, podle potřeby vývarem a na mírném ohni podusíme
doměkka. Omáčku zjemníme smetanou. Podáváme s rýží, opečenými bramborami nebo houskovým knedlíkem.

VELIKONOCE
Velikonoční beránek

20 dkg polohrubé mouky, 20 dkg moučkového cukru, 1 pomazánkové máslo, 4 lžíce mléka, 2 vejce, ½ prášku do pečiva
Smícháme mouku, cukr a prášek do pečiva a postupně přidáváme
mléko, žloutky, máslo a nakonec vmícháme sníh z bílků. Těsto
dobře promícháme a vlijeme do vymazané a vysypané formy.
Pečeme 30 – 35 minut ve středně vyhřáté troubě. Upečeného
beránka polijeme čokoládovou nebo citrónovou polevou.

Smetanový bochánek

1 kg polohrubé mouky, 60 g droždí, 180 g pískového cukru, 2 dcl
sladké smetany, 250 g másla nebo rostlinného tuku, 3 žloutky,
mléko dle potřeby, sůl, 80 g mandlí, 100 g rozinek, tuk na vymazání plechu, vejce na potření
Do zadělávací misky dáme část mouky, rozdrobené droždí, 1
lžíci cukru, přilijeme vlažnou smetanu, promícháme a necháme
kynout. Po vykynutí přidáme zbylý cukr, rozehřátý tuk, prosátou
mouku, žloutky, mléko a sůl, vypracujeme tužší těsto. Nakonec
zapracujeme spařené, oloupané a na nudličky pokrájené mandle a propláchnuté rozinky. Necháme několik hodin kynout. Z
vykynutého těsta vytvarujeme dva až tři bochánky, přeneseme
je na tukem vymazaný plech a necháme ještě kynout. Potom je
potřeme rozšlehaným vejcem, ve středu nakrojíme do tvaru kříže
a vložíme do vyhřáté trouby. Po chvíli příkon tepla zmírníme a
bochánky zvolna dopečeme.
DOBROU CHUŤ !!!
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■ Aby kuřátko bylo křupavé, stačí ho během pečení párkrát potřít černým pivem.
■ Tvrdý sýr nejlíp nastrouháme, když struhadlo lehce potřeme olejem.
■ Voňavý a chutnější trojobal na kuřecí či vepřové řízky získáme, když
do strouhanky přisypeme např. grilovací koření, bazalku nebo směs
bylinek.
■ Maso obalujeme až těsně před smažením, jinak obal navlhne a při
smažení odpadává.
■ Obyčejná bábovka je lepší, když do poloviny s kakaem přidáme i
trochu mleté kávy.

■ Abychom zabránili připálení nadrobno nakrájené cibulky, před
smažením ji lehce vyválíme v mouce. Po osmažení bude krásně zlatavá.
■ Brambory budou rychleji uvařené, přidáme-li do vody plátek másla.
■ Aby se palačinky při pečení netrhaly, stačí, když zaděláme těsto studeným mlékem nebo vodou.
■ Mandle budou mít výraznější chuť, když je umelete i s hnědou slupkou.
■ Koláč z plechu snadno uvolníte, když plech po vyndání z trouby
postavíte na vlhkou utěrku.
■ Lehké loupání brambor. Umyté brambory dejte uvařit a když jsou
měkké, slejte vodu a ihned je propláchněte vodou studenou. Budete
překvapeni, jak lehce se budou loupat.
■ Přidáte-li do drobenky 1 - 2 lžíce strouhaného kokosu, bude mít zajímavou chuť a moučník pak kokosové aroma. Pokud přidáte do drobenky trochu medu, po zapečení bude povrch moučníku krásně křupavý.
■ Místo mouky nebo strouhanky zkuste vysypat plech nebo formu
mletými ořechy. Všem bude víc chutnat!
■ Aby se rýže nelepila, proplachujte ji před vařením tak dlouho, dokud
nebude voda čirá. Během vaření rýži pokud možno nemíchejte, když
tak jen lehounce a zřídka.
■ Chcete-li mí pikantnější bramborovou kaši, zkuste do ní přimíchat
lžičku plnotučné hořčice.

Největší předností některých mužů je jejich žena.
(Sandová)
K lásce nikoho nepřinutíš ani prosbou, ani hrozbou.
(české přísloví)
Stále naříkáme, že máme málo času, ale přitom žijeme, jako bychom ho měli nazbyt.			
(Seneca)
Nejsou jen květy na světě, přijde i vítr, bouře zlá, však kráčet denním životem je lehčí, když jsou dva.
Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.
(Cicero)
Štěstí je mozaika složená z nepatrných kamínků.
(Maurois)
Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.
(francouzské přísloví)
Na koho chceme zapomenout, na toho stále myslíme.
(La Bruyére)
Jana Nevolová

JUBILANTI - SENIOŘI

Vítání občánků

V I. čtvrtletí roku 2011 jsme poblahopřáli 23 našim milým jubilantům, kteří se ve zdraví dožili 70, 75, 80 a více let.
Dva manželské páry oslavily 50 let společného života – zlatou
svatbu.
Dvě naše občanky se dožily v plné síle a zdraví úctyhodného věku
90 let.
Všem oslavencům přejeme ještě jednou do dalších let mnoho pevného zdraví, osobní spokojenosti, stálý optimismus a lásku, náklonnost a úctu nás všech.

Duben je již tradičním měsícem, kdy pořádáme malou oslavu pro
naše narozené občánky. Tentokrát je budeme vítat v sobotu 2. 4.
2011 ve 14 hodin v obřadní síni obecního úřadu.
Pozvánky na tuto milou akci již rodiče dětí obdrželi a já je jménem
sociální komise Zastupitelstva obce Ratiboř ještě jednou srdečně
zvu.

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ

za sociální komisi
Miroslava Slováčková

Nové Mateřské centrum Budníček je na světě!
Ve středu 9. března jsme se poprvé setkaly s maminkami a dětmi v
prostorách staré fary v Ratiboři, abychom společně strávily dopoledne. Naše děti nepotřebují mnoho, stačí několik hraček a dobrá nálada.
Hrají si, pro ty, které ještě nechodí do školky, je to skvělá příležitost,
jak si najít kamarády. Máme tu i batolata, která si mohou zdřímnout v
kočárku před farou, kde mají klid. Maminky si dají kávu, čaj nebo něco
dobrého, co si samy přinesou, popovídají si o starostech i radostech,
i nějaká ta rada přijde vhod, především pro maminky začátečnice. S
příchodem jara se přesuneme na farskou zahradu, kde bychom chtěly

za přispění tatínků, obce a sponzorů vybudovat dětské hřiště.
Přijďte za námi, milé maminky, jednou za měsíc nás navštíví i paní
farářka J.Wiera Jelinek, přijde i teta na hlídání, která děti naučí nové
hry, říkanky a písničky. Hledáme i lektorku angličtiny pro děti předškolního věku, budou nás navštěvovat paní doktorky, porodní asistentky, kosmetičky, ale především si program a další aktivity budeme tvořit
samy.
Těším se na vás každou středu od 8.30 hodin. Nemusíte přijít včas,
nechejte své děti dospat!
Srdečně vás zve Lucie Žabčíková
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Mateřská škola
Na co jsme se nejvíc těšili? Na karneval!!!

Dlouho předem si děti za pomoci rodičů připravují a chystají originální kostýmy, masky, kterými chtějí překvapit známé a příbuzné. I
letos měly možnost se předvést v sále ZD Ratiboř. Díky obětavé práci
rodičů MŠ Ratiboř, ZŠ Ratiboř a ve spolupráci s OÚ a ZD Ratiboř se
opět podařilo zorganizovat tuto náročnou akci. Po celé sobotní odpoledne byl připraven pro místní i přespolní tanečníky bohatý program:
tanec, hudba, občerstvení, soutěže, tombola, odměny. Rej masek dále
pokračoval následující úterý v mateřské škole. Celodenní zábavnou
akci pro děti připravily zaměstnankyně MŠ.
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správného chování dětí na veřejných komunikacích, jak se chovat
při neobvyklých situacích – s cizími lidmi, prevence sociálně patologických jevů, prevence vandalismu, vytváření si kladného vztahu dětí
k policii. Beseda se líbila nejen dětem, ale i p. učitelkám a těšíme se na
další spolupráci, kterou jsme si dopředu předběžně naplánovali.

Co nás udivilo? Velké množství knih v knihovně.

V rámci školního vzdělávacího tématu „Moje nejoblíbenější kniha“ navštívily děti místní knihovnu. Paní Michaela Jakubíková a paní
Pavla Zbranková seznámily budoucí čtenáře s prací knihovnice. Připravily si pro děti hádanky z pohádek a vybarvování omalovánek.
Ředitelství MŠ Ratiboř děkuje rodičům, sponzorům a všem, kteří
přispěli finančně nebo osobně k zajištění výše uvedených akcí.

Berušky

Koťátka

PROSBA:

Z hygienických důvodů prosíme spoluobčany, kteří venčí své
pejsky, aby s nimi tuto potřebu nevykonávali před plotem mateřské školy. Trávník před školkou je každoročně doslova posetý psími výkaly. Často se stává, že děti přichází do šatny s obuví potřísněnou nevábně páchnoucí hmotou. I kosení trávy v této lokalitě je
velmi nepříjemné a problematické. Děkujeme za vaši ohleduplnost
k dětem mateřské školy!

Oznámení:

Medvídci
Co nás mile překvapilo? Beseda s policisty.

Tříčlenný tým policie ČR pod vedením pana Jana Matouška navštívil mateřskou školu s obsahově působivou a předškolním dětem
přiměřenou besedou z oblasti práce a činnosti policie - vybavení,

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2011/2012 (s nástupem
od 1. 9. 2011) se uskuteční v úterý 3. května 2011 od 9:00 do 14:00
hodin v ředitelně mateřské školy. Přineste si s sebou originál rodného
listu dítěte.
Informativní schůzka k zápisu pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2011 v budově MŠ od 16:00 do 18:00 hodin. Rodiče
obdrží potřebné informace a tiskopisy, které odevzdají vyplněné a
potvrzené od lékaře v den zápisu (žádost o přijetí do mateřské školy
k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení o povinném očkování
dítěte, zmocnění k odvádění dítěte, informace o vzdělávání v mateřské
škole, fungování klubu rodičů). Zdeňka Březovjáková, ředitelka MŠ

17

Z p r a v o d a j

Základní škola
Druhé pololetí školního roku je v plném proudu a děti se, kromě pilné práce ve škole, věnují i mnoha kulturním a sportovním
aktivitám. K nejzajímavějším patří:

Recitační soutěž

Jako každoročně se zúčastníme regionální soutěže v uměleckém přednesu s názvem CHRÁM I TVRZ, kterou pořádá Dům
kultury Vsetín s.r.o. a Město Vsetín ve spolupráci se Zlínským
krajem. Školní kolo v recitaci proběhne 28. března 2011, tak
budeme zvědavi, kdo se nejlépe umístí a bude naši školu reprezentovat. O výsledcích soutěže Vás budeme informovat v dalším
vydání zpravodaje.

Matematický KLOKAN

V pátek 18. března 2011 proběhla na všech školách okresu soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Žáci 2. a 3. třídy naší školy
řešili úlohy kategorie Cvrček a žáci a 4. a 5. třídy úlohy kategorie
Klokan.

BESIP

Ke zvýšení účinnosti dopravní výchovy jsou Radou vlády
České republiky pro bezpečnost silničního provozu vyhlašovány
celostátní programy. Jedním z nich je program systematického
výcviku cyklistů.
Důležitým předpokladem úspěšnosti je sladění teoretického
vyučování a praktického výcviku a jeho ukončení přezkoušením,
kdy žáci v případě úspěšnosti získávají „Průkaz cyklisty“, který
se tak stává velkou motivací k získání co nejlepších znalostí a
dovedností.
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Teoretickou část mají žáci již úspěšně za sebou, v dubnu je
čeká praktická část na dopravním hřišti ve Vsetíně.

Zápis do první třídy

V září nastane v životě šestiletých dětí důležitá změna – stanou
se školáky a zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi
záleží. Zkušenosti z 1.třídy někdy rozhodují o dalších školních
letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec.
Jednou z prvních zkušeností je pro každého žáčka zápis do
1.třídy. Ten na naší škole proběhl 31. ledna 2011. V doprovodu
rodičů se k zápisu dostavilo 21 dětí, pro 5 žádali rodiče odklad
školní docházky, takže v září zasedne do školních lavic 16 novopečených prvňáčků.
Děti se snažily prokázat znalosti a dovednosti, které má mít
předškolní dítě nastupující do školy. Některé děti přistupovaly k
zadaným úkolům s přehledem, suverénně, jiné s ostychem a trochu bojácně. Všechny děti však svůj úkol splnily a byly odměněny malými dárečky za splněné úkoly.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo
a líbilo, a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než
starostí.

Noc s Andersenem

Další pohádková Noc s Andersenem, letos již pátá, bude v
pátek 1. dubna 2011. Letos jsme chtěli nocovat v obecní knihovně, ale z důvodu velkého zájmu dětí v předešlých letech - a také
z důvodu, že bychom chtěli všechny žáky uspokojit – proběhne i
letošní nocování ve škole.
Termín a vše potřebné je uvedeno v přihlášce (viz. níže), kterou
děti obdrží ve škole.
Věříme, že vše co je pro vaše děti připraveno se bude líbit a
všichni společně prožijeme pohádkovou noc, i když nebudeme
spát v knihovně.

ZŠ Ratiboř a Obecní knihovna v Ratiboři
Přihlašuji svou dceru / svého syna
_______________________________________________
věk dítěte ____ let, třída _____, tel. číslo ______________
adresa _________________________________________
Podpis rodičů___________

✂

Začátek: v pátek 1. dubna 2011 v 18 00 hodin
Konec: v sobotu 2. dubna v 7.30 – 8.00 hodin
Kontaktní telefon: 731570359 (B. Uhrinová)
736470020 (M. Jakubíková)
Děti budou potřebovat:
karimatku, polštářek, spací pytel nebo deku, věci na spaní,
teplé sportovní oblečení (budeme i venku), hygienické
potřeby, pití, něco na zub, kartu zdravotní pojišťovny a
dobrou náladu
Program:
Odkrývání velikonočního tajemství na ratibořské faře
Staň se milionářem – literární soutěž
Noční výprava za Andersenem
Večerní předčítání, kvízy, …
Půlnoční návštěva knihovny
Noční chatování
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EU – peníze školám

V současné době intenzivně pracujeme na projektu EU – peníze
školám. Tento projekt má za cíl usnadnit základním školám na
území ČR (mimo hl. m. Prahy) čerpání peněz z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ze strany MŠMT
byly definovány tzv. šablony klíčových aktivit, které vymezují podporovaná témata a cíle, kterých se má těmito aktivitami
dosáhnout, a především částky na dané aktivity.
Základní škola sestaví svůj projekt z předem definovaných
šablon, sepíše projektový záměr a po splnění a dodržení všech
formálních požadavků je přidělení financí jisté.
Peníze jsou rozpočítány tak, aby byl pokryt nárok všech škol.

Základní fakta o projektu EU – peníze školám
● Celková rozdělovaná částka: 4, 5 miliardy Kč
● Částka připadající na školu: 300 000 Kč + počet žáků
x 4 300 Kč
● Počet podpořených škol:
všechny, které podají žádost a
splní veškeré formální náležitosti a podmínky pro přijetí
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● Zahájení příjmu žádostí:
první polovina roku 2010
● Ukončení příjmu žádostí:
v průběhu roku 2012
● Doba financování projektů: 30 měsíců

Podporovaná témata
● čtenářská a informační gramotnost
● cizí jazyky
● využívání informačních a komunikačních technologií
● matematika
● přírodní vědy
● finanční gramotnost
● inkluzívní vzdělávání

Podporované aktivity v rámci jednotlivých témat
● individualizace výuky
● inovace výuky
● vzdělávání učitelů
Kolektiv ZŠ Ratiboř

Hodnocení Valné hromady hasičů
Výroční Valná hromada SDH Ratiboř se konala v sobotu 8. ledna 2011 od 10 hodin v restauraci PONORKA za účasti 39 členů
SDH včetně rodinných příslušníků, hostů SDH z družební obce
Považská Teplá, p. starostky Bc. Sklenské a delegáta OSH bratra
Josefa Vraje. Schůzi vedl starosta sboru bratr Jan Kovář.
Bohatý program Valné hromady obsahoval zprávy o činnosti
a hospodaření SDH v roce 2010, zprávu revizní komise, návrh
plánu činnosti včetně rozpočtu a akcí v roce 2011 a ocenění členů.
Delegát br. J. Vraj informoval přítomné o jednání 4. sjezdu SH
ČMS, dále ze Shromáždění starostů OSH a připomněl poutní akce
hasičů a jiné. Také zhodnotil akce SDH Ratiboř a poděkoval za
dobrou činnost sboru.
Zdravici pronesla i starostka obce Bc. Sklenská a vyzdvihla spolehlivost, obětavost a dobrou připravenost hasičů, zejména zása-

Pozvání na akce hasičů
SDH Ratiboř mimo své povinné aktivity připravuje i akce pro
občany a širokou veřejnost. Jako první v pořadí se uskuteční tradiční zapálení VATER a to v pátek 6. května v podvečer u vysílače.
Na měsíc červenec plánuje SDH taneční zábavu u hasičského
domu, termín bude upřesněn. V měsíci srpnu bude taneční zábava
v pátek 12. 8.2010, rovněž u hasičského domu.
Dne 27. 8. /sobota/ pořádá obecní úřad za spoluúčasti SDH u
příležitosti 705. výročí obce „Ratibořskou Jamu“ s ukázkami soutěže v požárním útoku.
Pro děti se připravuje na sobotu odpoledne 3. září 2011 Dětské
odpoledne
s programem zaměřeným na ukázky hasičské připravenosti a
různé zábavné hry a soutěže.

hové jednotky, a poděkovala za pomoc při povodních, požárech a
ochraňování majetku občanů. Přítomné rovněž pozdravil delegát
družební obce Považská Teplá a popřál hodně úspěchů v činnosti
sboru.
Věrnostní ocenění sboru obdrželo 9 členů za trvání členství 10,
20, 30 a 50 let br. Janu Kovářovi.
Následovala volba delegátů na okrskovou Valnou hromadu v
Kateřinicích. Po schválení usnesení z Valné hromady byl podáván
oběd a závěr byl ukončen již tradičním koštem slivovic, kdy 1.
místo obhájili:
trnková Ladislav Lukáš
hrušková Jan Kovář
		
kalvados Ladislav Lukáš
Výborné byly i vzorky umístěné na 2. a 3. místě a všichni vítězové obdrželi poháry.
Na všechny akce budou občané a děti včas informováni plakáty
a relací v místním rozhlase a také případné změny termínů budou
upřesněny.
Na vaší účast se již nyní těší členové sboru dobrovolných hasičů v Ratiboři.			
Miroslava Slováčková

Hlášení pálení klestí
Vážení spoluobčané, v případě pálení klestí volejte a
informujte HZS Zlínského kraje na telefonním čísle 950
670 222. Zde uvedete, kdo volá, ve které lokalitě budete
klestí pálit, dobu začátku a ukončení pálení a Vaše telefonní číslo.
OÚ Ratiboř
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Obecní úřad Ratiboř ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální
odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry,
kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a
WC, zaolejované hadry, pneumatiky apod.
Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ
velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, také pneumatiky
apod.
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným
pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto
časového harmonogramu:
datum			
30.04. 2011		
				
				
				
				

místo						
v Kobelném					
u hřiště					
u nákupního střediska			
za obecním úřadem			
u stavebnin					

hodina
07.15 – 07.45
08.00 – 09.30
09.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu
s platnými předpisy.
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Zahrádkáři
Zahrádkáři nejsou jen registrovaní členové svazu základní organizace, ale všichni, kteří svou pílí a prací přispívají k udržování
zeleně, ke zlepšování životního prostředí a podílí se na zkrášlení
měst a obcí. Zapojte do své činnosti i děti a mládež. Nabídněte
svým dětem nebo vnukům zdokumentovat krásu květin, skalek a
rozkvetlých záhonů brzy z jara i začátkem léta.
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15-18 let na téma „DETAIL JARA NA ZAHRADĚ“.
Každý účastník může poslat do 20.6.2011 maximálně 5 fotografií na e-mailovou adresu ustredi@zahradkari.cz. (minimální
velikost obrázku 1,5Mpx, maximální velikost souboru 4MB).
Odborná porota vyhodnotí a ocení deset nejlepších prací, které
budou vystaveny na výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář. K fotografiím je třeba připsat jméno, adresu a věk soutěžícího a výslovný souhlas autora s použitím
fotografií při prezentaci soutěže. Více informací o podmínkách
soutěže najdete na webových stránkách ČZS www.zahradkari.cz.

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží,
vyhlašuje 1. Ročník fotografické soutěže pro mládež ve věku od

Gerlíková A.

Úprava zahrádky v zimním období.

		

			

Z ratibořské kopané
Zimní příprava týmu mužů pod vedením trenéra Zbyňka Žabčíka byla zahájena na konci ledna. Velkou výhodou je umělá travnatá plocha za sokolovnou, která umožňuje kvalitní přípravu i v
nepříznivém zimním počasí. K tradičním výběhům přijdou samozřejmě vhod i okolní kopce. Tréninky probíhají dvakrát týdně, v
případě zlepšení počasí se již přesuneme na travnaté hřiště.
K přípravě patří i přátelské zápasy, odehrány byly zatím tři.

Dvakrát se náš tým utkal s Novým Hrozenkovem na umělé trávě
ve Zlíně, v prvním zápase zvítězil 3:2 (branky Adámek, Galetka a
Machálek) a ve druhém vysoko 6:1 (Olšák 3, Adámek, Konvičný
A., Blizňák). Třetí přátelské utkání bylo odehráno v Huslenkách a
skončilo remízou 4:4 (Galetka 2, Olšák 2). V plánu je ještě přátelský zápas s Jarcovou. Jarní část sezóny bude zahájena v neděli 3.
dubna, kdy náš tým přivítá na domácím hřišti Hrachovec „B“. V
případě zájmu naleznete více informací a aktualit na internetové
adrese www.tjsokolratibor.717.cz. 		
Petr Konvičný
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Starší žáci
Zimní příprava na jarní část sezóny probíhá 2x týdně v místní
tělocvičně a na umělce za tělocvičnou. Do přípravy jsme zařadili
čtyři halové turnaje a třídenní soustředění s výletem na 1. Českou
fotbalovou ligu, zápas 1. FC Slovácko – Viktoria Plzeň (2:2).
První halový turnaj jsme sehráli v Bystřici pod Hostýnem
22.1.2011, kde jsme se umístili na druhém místě, když jsme
ve finále na penaltový rozstřel prohráli s ligovým týmem žen s
názvem „Holešovské holky„. Šlo vidět, že kluci měli strach hrát
důrazně a to se nám stalo osudným.
Druhý turnaj se uskutečnil 29.1. 2011 v hale Zašová, kde turnaj
pořádala Juřinka. Ve výborně obsazeném turnaji jsme se umístili opět na druhém místě, když jsme ve finále podlehli rivalovi z
Poličné v penaltovém rozstřelu 2:3. Nejlepším střelcem turnaje
byl ratibořský hráč Roman Pařenica.
Třetí turnaj jsme sehráli znovu v hale Zašová, kde turnaj opět
pořádala Juřinka. Poučeni ze dvou předchozích turnajů jsme jasně
šli za svým cílem turnaj vyhrát a to se nám podařilo. Bez ztráty bodu jsme prošli základní skupinou a ve finále jsme přehráli
Juřinku 2:1. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen náš hráč Roman
Pařenica. O nejlepším střelci turnaje se rozhodovalo v penaltovém rozstřelu mezi naším Kubou Ostřanským a hráčem Juřinky.
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Zde Kuba neproměnil hned první penaltu a prohrál krále střelců
poměrem 2:3 po penaltách.
Poslední turnaj se odehrál 27.2. 2011 v Dolní Bečvě, kde jsme
turnajem prošli bez sebemenšího zaváhání a celý turnaj jsme jasně a zaslouženě vyhráli.
Dalším bodem přípravy bylo soustředění, které proběhlo ve
dnech 4.3. až 6.3. 2011 v místní tělocvičně a okolí Ratiboře. Trénovalo se 3x denně a v sobotu v 15.30 hodin jsme jeli společně s mladšími žáky na už zmiňované fotbalové utkání 1. České
fotbalové ligy. Soustředění jsme zakončili přátelským utkáním s
našimi muži, kterým bychom chtěli poděkovat, že si přišli s žákama zahrát. Byla to velká zkušenost si kopnout proti mužům, hoši
děkujem !!!
Ve středu 9.3.2011 jsme sehráli přátelské utkání proti diviznímu
celku Valašského Meziříčí na jejich půdě. Utkání se nám povedlo,
dokázali jsme favorita zaskočit a hrát s ním více než vyrovnané
utkání s výsledkem 3:1 pro nás. Střelci našich branek byli: Mikula, Ostřanský a Machálek. Ještě nás před začátkem sezóny čeká
odveta s Valašským Meziříčím a přátelák proti dorostu Hošťálková.
Sezóna starším žákům začíná 3.4.2011, kdy na domácím hřišti přivítají Štítnou nad Vláří. Všechny srdečně zveme naše žáky
podpořit při domácích zápasech.

Starší žáci proti můžům.
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Mladší žáci
Příprava na jarní část soutěže probíhá 2x týdně v tělocvičně a
na umělce. Do přípravy jsme zařadili 4 halové turnaje, třídenní
soustředění a přátelské utkání.
První halový turnaj se uskutečnil v hale Zašová a byl pořádaný
Juřinkou. V turnaji jsme se umístili na druhém místě, když jsme
ve finále prohráli až na penaltový rozstřel s týmem Prostřední
Bečvy.
Druhý turnaj, kterého jsme se účastnili, pořádal okresní fotbalový svaz Vsetín v hale Lapač. V turnaji jsme se umístili na prvním místě a nejlepším střelcem byl náš hráč Adam Jakubík s 15
vstřelenými brankami.
Třetí turnaj pořádala Juřinka a skončili jsme na pátém místě.
Čtvrtý turnaj pořádala opět Juřinka v hale Zašová a umístili jsme
se na sedmém místě. Dva poslední turnaje se nám vůbec nepovedly a ve vyrovnaných zápasech jsme dostávali laciné góly a
neproměňovali vyložené gólové šance.
25.2.2011 až 27.2.2011 proběhlo soustředění mladších žáků v
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místní tělocvičně a na umělce. Soustředění se zúčastnilo 13 hráčů,
trénovalo se 3x denně a v sobotu odpoledne se uskutečnil terénní
výběh. Soustředění jsme zakončili v neděli zápasem proti rodičům. Tento zápas chvílemi vypadal jako bitva, nikdo nechtěl nic
dát zadarmo, ale nakonec mladší žáci zvítězili 5:4 a byli spokojeni, že dospělé porazili. Děkujeme rodičům, že se dostavili v hojném počtu na utkání proti mladším žákům.
Další přípravou byl zápas proti Hošťálkové, který se uskutečnil
5.3.2011 ve 13.00 hodin na umělce v Ratiboři. Zápas jsme s přehledem vyhráli v poměru 12:0.
9.3.2011 jsme jeli na přátelské utkání proti mladším žákům
Valašského Meziříčí „A“ účastník divize. Zápas jsme po urputném boji vyhráli 7:6.
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří nám pomáhali zajišťovat dopravu na turnaje a přátelské utkání. Jmenovitě: Ostřanský Robert, Jakubík Antonín, Mynařík Tomáš, Ordelt
Milan a Mikula Josef. Dále Obecnímu úřadu v Ratiboři za možnost uspořádat v tělocvičně soustředění pro mladší a starší žáky a
také panu Kovářovi Jaroslavu z restaurace PONORKA za přípravu obědů pro naše žáky během soustředění a sponzorský dar.
Trenéři
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ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2011
„OP“ MUŽI - RATIBOŘ „A“
Datum
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

		
3.4. 		
10.4. 		
16.4. 		
24.4. 		
1.5. 		
8.5. 		
15.5. 		
22.5. 		
29.5. 		
5.6. 		
12.6. 		
19.6. 		

Začátek 			
15.30 hod. 		
10.15 hod. 		
16.00 hod. 		
16.00 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		

Soupeř 				
R – Hrachovec „B“
Vsetín „B“ – R 			
Hošťálková – R 			
R – Val. Senice
Střítež n. B. – R 			
R – Pr. Bečva
Prlov – R 			
R – Lhotka n. B.
Huslenky “A“ – R 			
R – Halenkov
R – Kateřinice „B“
Horní Bečva – R 			

Odjezd
09.15 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.15 hod.
15.15 hod.
15.00 hod.

IV. Třída – MUŽI – RATIBOŘ „B“
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne

23.4. 		
30.4. 		
7.5. 		
15.5. 		
21.5. 		
29.5. 		
4.6. 		
12.6. 		
19.6. 		

16.00 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
10.00 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
15.30 hod. 		

R – Mikulůvka
Lidečko „B“ – R 			
R – Jablůnka „B“
Huslenky „B“ – R 			
R – Střelná
Lačnov – R 			
R – Lhota u Vs. “B“
Zděchov – R 			
Študlov – R 			

15.15 hod.
09.00 hod.
15.00 hod.
15.15 hod.
14.00 hod.

„KS“ MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI
Ne
3.4. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
R – Štítná n. Vláří
So
9.4. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
Juřinka – R 			
08.00 hod.
Ne
17.4. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
R – Poličná
Ne
24.4. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
Horní Bečva – R 			
08.00 hod.
Ne
1.5. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
R – Val. Meziříčí “B“
Ne
8.5. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
Hulín – R 			
07.30 hod.
Ne
15.5. 		
VOLNO
Ne
22.5. 		
14.00 a 12.15 hod. 		
Hutisko-Solanec – R 		
10.45 hod.
Ne
29.5. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
R – Vlachovice
So
4.6. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
Val. Klobouky – R 			
07.30 hod.
Ne
12.6. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
R – Fryšták
So
18.6. 		
09.30 a 11.15 hod. 		
Holešov – R 			
07.30 hod.
Mladší a starší žáci dojíždějí k zápasům ve stejný čas. První čas platí pro starší žáky a druhý pro mladší žáky !!!

„KS“ MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA - RATIBOŘ „A“
So
7.5. 		
10.00 hod. 		
R – Juřinka
Ne
15.5. 		
09.00 hod. 		
Val. Meziříčí „A“ – R 		
So
21.5. 		
10.00 hod. 		
R – 1 Valašský FC
Ne
29.5. 		
10.30 hod. 		
Val. Meziříčí „B“ – R 		
Ne
5.6. 		
10.00 hod. 		
R – Vsetín „A“
Ne
12.6. 		
Hlášenky 		
Vsetín „B“ – R
Ne
19.6. 		
10.00 hod. 		
R – Poličná
Mladší a starší přípravka hraje svá utkání souběžně ve stejný čas !!!

08.00 hod.
09.30 hod.
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„OP“ STARŠÍ PŘÍPRAVKA – RATIBOŘ „B“
Datum 			
Ne
17.4. 		
So
23.4. 		
So
30.4. 		
Ne
8.5. 		
So
14.5. 		
Ne
22.5. 		
So
28.5. 		
Ne
5.6. 		
So
11.6. 		
So
18.6. 		

Začátek 			
HLÁŠENKY 		
10.00 hod. 		
10.00 hod. 		
HLÁŠENKY 		
10.00 hod. 		
HLÁŠENKY 		
10.00 hod. 		
10.00 hod. 		
10.00 hod. 		
10.00 hod. 		

Soupeř 				
Kateřinice – R
R – Podlesí
R – Kelč
Kelč – R
R – Juřinka „B“
Choryně – R
R – Kateřinice
Podlesí – R 			
Juřinka „B“ – R 			
R – Choryně

Odjezd

09.00 hod.
09.00 hod.

ROZPIS VŠECH DOMÁCÍCH UTKÁNÍ
– TJ SOKOL RATIBOŘ
JARO – 2011

DATUM 			

CELEK 			

ZAČÁTEK 			

SOUPEŘ

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
So
Ne
Ne
So
So
So
Ne
So
So
So
So
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

„KS“ St. žáci 		
„KS“ Ml. žáci 		
„OP“ Muži „A“ 		
„KS“ St. žáci 		
„KS“ Ml. žáci 		
„OP“ St. přípr. „B“ 		
IV.Třída Muži „B“ 		
„OP“ Muži „A“ 		
„OP“ St. přípr. „B“ 		
„KS“ St. žáci 		
„KS“ Ml. žáci 		
„KS“ St. přípr. “A“
„KS“ Ml. přípr. “A“
IV.Tř. Muži „B“ 		
„OP“ Muži „A“ 		
„OP“ St. přípr. „B“ 		
„KS“ Ml. přípr. 		
„KS“ St. přípr. “A“
IV.Tř. Muži „B“ 		
„OP“ Muži „A“ 		
„OP“ St. přípr. „B“ 		
„KS“ St. žáci 		
„KS“ Ml. žáci 		
IV.Tř. Muži „B“ 		
„KS“ Ml. přípr. „A“
„KS“ St. přípr. „A“
„OP“ Muži „A“ 		
„KS“ St. žáci 		
„KS“ Ml. žáci 		
„OP“ Muži „A“ 		
„OP“ St. přípr. „B“ 		
„KS“ Ml. přípr. 		
„KS“ St. přípr. “A“

09.30 hod. 			
11.15 hod. 			
15.30 hod. 			
09.30 hod. 			
11.15 hod. 			
10.00 hod. 			
16.00 hod. 			
16.30 hod. 			
10.00 hod. 			
09.30 hod. 			
11.15 hod. 			
10.00 hod. 			
10.00 hod. 			
16.30 hod. 			
16.30 hod. 			
10.00 hod. 			
10.00 hod. 			
10.00 hod. 			
16.30 hod. 			
16.30 hod. 			
10.00 hod. 			
09.30 hod. 			
11.15 hod. 			
16.30 hod. 			
10.00 hod. 			
10.00 hod. 			
16.30 hod. 			
09.30 hod. 			
11.15 hod. 			
16.30 hod. 			
10.00 hod. 			
10.00 hod. 			
10.00 hod. 			

R – Štítná n. Vl.
R – Štítná n. Vl.
R – Hrachovec „B“
R – Poličná
R – Poličná
R – Podlesí
R – Mikulůvka
R – Val. Senice
R – Kelč
R – Val.Meziříčí „B“
R – Val.Meziříčí „B“
R – Juřinka
R – Juřinka
R – Jablůnka „B“
R – Pr.Bečva
R – Juřinka „B“
R – 1 Valašský FC
R – 1 Valašský FC
R – Střelná
R – Lhotka nad Bečvou
R – Kateřinice
R – Vlachovice
R – Vlachovice
R – Lhota u Vsetína „B“
R – Vsetín „A“
R – Vsetín „A“
R – Halenkov
R – Fryšták
R – Fryšták
R – Kateřinice „B“
R – Choryně
R – Poličná
R – Poličná

3.4. 		
3.4. 		
3.4. 		
17.4. 		
17.4. 		
23.4. 		
23.4. 		
24.4. 		
30.4. 		
1.5. 		
1.5. 		
7.5. 		
7.5. 		
7.5. 		
8.5.		
14.5. 		
21.5. 		
21.5. 		
21.5. 		
22.5. 		
28.5. 		
29.5. 		
29.5. 		
4.6. 		
5.6. 		
5.6. 		
5.6. 		
12.6. 		
12.6. 		
12.6. 		
18.6. 		
19.6. 		
19.6. 		

									

Michal Mrlina
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JILEMNICKÉHO JARNÁ 25-KA dne 10. dubna 2011
Zájezd do Považské Teplé na Slovensku

Autobus bude přistaven u Obecního úřadu v Ratiboři v 7.00 hodin, návrat do 18 hodin.
Pochod vede krásnou přírodou Strážovských vrchů v chráněné krajinné oblasti přes Manínskou úžinu.
Pro rodiče s malými dětmi a starší účastníky je připravena nenáročná trasa 10 km po státní silnici, další trasy jsou 15 km, 25 km
a cyklotrasa.

Cena jízdného včetně startovného je 150 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

Platný občanský průkaz nebo cestovní pas nutný. Děti do 15 let, které nejsou zapsány v cestovním dokladu rodičů, musí mít pas.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Miroslavy Slováčkové tel. 721 978 841
nebo u p. Škarpové na OÚ v Ratiboři
tel. 571 442 090
									

Zastupitelstvo obce Ratiboř

REKLAMA

ČSOB Pojišťovna člen holdingu
Nabízí tyto služby:		
				
				
				
				
				
				
Kancelář:
		
		

Pojištění osob – rodinné pojištění FORTE
Pojištění domácností a nemovitostí
Autopojištění
Cestovní pojištění
Pojištění pro podnikatele a organizace
Penzijní připojištění a stavební spoření
Zajištěné fondy

Sokolská 1268
757 01 Valašské Meziříčí
(1. poschodí, nad ČSOB, vedle prodejny DIAMANT)

Úřední hodiny:
			

Po, Út, St, Čt		
Pá			

08 – 17
11 – 15

Přijímáme nové pracovníky, tel: 605 731 659
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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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 červen 2011.

