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Vážení spoluobčané, milé děti,
chci Vám a popřát co nejkrásnější prožití prázdnin a dovolených v kruhu svých nejbližších.  Krásné léto bez přívalových dešťů a prud-
kých bouřek. Všem hodně sluníčka a odpočinku s načerpáním nových sil, zdraví a pohody do dní příštích.
                                                                                                                                     Vaše starostka

Kompostéry
Obec Ratiboř obdržela v rámci programu Separace BRKO od 

SFŽP ČR dotaci na zakoupení kompostérů za účelem zlepšení 
situace v nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v domác-
nostech a zahradách. Dodávka 700-litrových  kompostérů byla 
uskutečněna v květnu.  Dodány byly kompostéry v požadované 
skladbě barev zelené a černé. Do bezúplatného užívání jednotli-
vým přihlášeným zájemcům byly předány protokolárně. 

Kanalizace, vodovod
Obec pokračuje v budování kanalizačních tras oddílné kanali-

zace jak pro vody splaškové, tak pro vody povrchové. Průběžně 
jsou řešeny přípojky občanů na obecní kanalizaci a obecní vodo-
vodní řad. Po desetiletém provozu byla realizována výměna difu-
zérů na ČOV. 

Lesní cesty
V rámci podpory z dotačního titulu určeného výhradně na opra-

vu lesních komunikací  se uskutečnila opravena lesní cesty  Na 
Nivku podpořená dotací 2,9 mil. Kč ze SZIF ČR. Tato lesní cesta 
bude sloužit především  k obsluze obecního lesa. Cesta je označe-
na žlutou turistickou značkou. Vzhledem k její návaznosti na další 
lesní komunikace Na  Nivce je vhodná i  k pohybovým aktivitám 
široké veřejnosti, zvláště pěším túrám rodin s dětmi.

Oprava budovy Svazarmu
Obci byla přiznána dotace na rekonstrukci od  SFŽP ČR. Po 

vyřízení všech administrativních náležitostí může být přikročeno 
k zahájení stavebních prácí. 

Místní komunikace, 
chodníky

Tak jako každý rok i letos byly po zimě vyčištěny místní komu-
nikace, byla  provedena údržba chodníků. Průběžně probíhá 
odstraňování vzniklých  povodňových škod. Opraven byl živič-
ný povrch komunikace v úseku na Migálku, který byl částečně 
stržen povodní v loňském roce. Živičným povrchem byla opat-
řena příjezdová komunikace v areálu MŠ Ratiboř. Recyklátem 
jsou ošetřovány výtluky. Novými nátěry byly opatřeny lavičky, 
autobusová zastávka ve středu obce, zábradlí na mostcích a kolem 
koryt toků. 

Protipovodňová opatření 
V rámci včasného varování obyvatelstva pro případ povodní  

došlo k doplnění a aktivaci čidel na korytě toku Ratibořky. Nově 
byl vypracován digitální povodňový plán. Celá akce byla podpo-
řena dotací SFŽP ČR. Systém včasného varování je plně funkční, 
včetně jeho napojení na bezdrátový rozhlas v obci. 

Rekonstrukce v ZŠ
Ze strany SFŽP ČR byla akceptována žádost o zateplení budovy 

ZŠ a s tím souvisejících práce.  25.6.2012 byly zahájeny stavební 
práce na rekonstrukci sociálního zázemí ZŠ podpořené dotací  z  
MMR ČR. Rekonstrukci bylo nutné zahájit co nejdříve, aby vše 
bylo hotovo nejpozději do 3. září, kdy začíná nový školní rok. 
Dětem bylo uděleno ředitelské volno a tím i vítané prodloužení 
prázdnin. 

Cyklostezka Ratiboř
Cyklisté jedoucí ve směru od Bečvy do Ratiboře a zpět pro-

jíždějí velmi nebezpečným úsekem   silnice II. třídy s hustým 
nepřetržitým provozem, zejména úsek Pod Dubím skýtá četná 
bezpečnostní rizika. Vybudováním nové cyklostezky by byla eli-
minována tato bezpečnostní rizika.  Po schválení v zastupitelstvu 
obce jsme se se svou žádostí o  podporu na vybudování  cyklo-
stezky obrátili do programu ROP – z tohoto titulu lze proplatit 
85 % uznatelných nákladů .  Náležitosti a podmínky stanovené 
poskytovatelem dotace byly v žádosti splněny. Při realizaci jaké-
hokoliv nového díla se obvykle objeví i námitky části obyvatel. 
Vzájemnou ohleduplností a respektováním práv chodců, rodičů 
s dětmi i cyklistů lze dosáhnout  zamýšlené optimální  funkce 
díla.  Zda bude naše cyklostezka podpořena, bude oznámeno 
v září tohoto roku. 

Komunální odpad
Každou středu je odvážen komunální odpad, včasný odvoz 

zvláště v těchto horkých dnech je   veřejností velmi kladně hod-
nocen. Pravidelně ve čtvrtek jsou odváženy plasty. Recyklační 
kontejnéry určené pro sběr komodit skla a papíru jsou odváženy 
dle potřeby. V sobotu dne 28. dubna byl ve spolupráci se Sitou cz. 
a.s. Valašské Meziříčí realizován, tak jako každoročně,  svoz vel-
koobjemového a nebezpečného odpadu. Občané využili možnosti 
zdarma odevzdat tento nepotřebný odpad. Z obce bylo odvezeno 
množství plně naložených kontejnerů za cenu 115 tis. Kč po ode-
čtení komodit vhodných k recyklaci.  

Z p r a v o d a j  -  č e r v e n  2 0 1 1
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Rekonstrukce a záchovná 
údržba budov

V nejbližších dnech bude dokončena rekonstrukce domu č.p. 
572. Obec se v letošním roce obrátila na  MMR ČR s žádostí 
o finanční  podporu dokončení rekonstrukce objektu občanské 
vybavenosti č.p. 307 na hřišti. Zatím není dokončena rekonstruk-
ce celého objektu  kabin. Naše žádost o podporu  nebyla v letoš-
ním roce ze strany ministerstva vykryta.

Humanitární sbírka  
Tradiční humanitární  sbírka oděvů a šatstva pořádaná Obecním 

úřadem v Ratiboři ve spolupráci s Diakonií ČCE Broumov  byla 
v květnu opět uspořádána v místním kině.  Děkujeme všem, kteří 
se této sbírky zúčastnili a své odložené věci darovali potřebným.  

Veřejné plochy, zeleň a VO
S využitím pracovníků vykonávajících veřejnou službu je 

prováděna opakovaná údržba zeleně a veřejných ploch s výseky 
křovin a údržbou vzrostlé zeleně. Pracovníky obce je zajišťová-
na  údržba hřbitova a jeho okolí. Opravy veřejného osvětlení jsou 
řešeny operativně s využitím zdvižné plošiny. Veřejné osvětlení 
je doplňováno o nové světelné body. V Ratiboři  jako v referenč-
ní obci probíhá instalace světelných bodů solárních lamp, které 
budou uvedeny do zkušebního provozu.

Územní plán obce 
Po schválení v zastupitelstvu obce probíhají práce na zpraco-

vání návrhu nového ÚP obce Ratiboř. Do projednání nového ÚP 
obce Ratiboř je možné vkládat požadavky občanů. K vhodnosti 
navržených ploch se vyjadřují příslušné dotčené orgány, zejména 
orgány ochrany přírody. 

Vesnice roku
Obec Ratiboř byla v letošním roce soutěže oceněna diplomem. 

Na žádnou z udělovaných stuh se nám i  přes  velké úsilí dosáh-
nout nepodařilo. Komisi  v naší obci zaujalo zejména hudební  
vystoupení Zvonků dobré zprávy v místním kostele. Za přínos 
k rozvoji hudby ve Zlínském kraji byla jako osobnost oceněna 
paní farářka J. Wiera Jelínek.

Kultura a sport
V letošním roce bylo v návaznosti na pestrý Kalendář akcí pořá-

dáno množství různých akcí z oblasti kultury, církevních aktivit 
a sportu. Vydařený byl Ples obce Ratiboř, který se uskutečnil pro-
storách  ZD Ratiboř dne 17.2.2012. Zde se konal i dětský karne-
val. Knihovna ve spolupráci se základní školou  připravila tra-
diční  Noc s Andrsenem. Byl uspořádán zájezd na  Jilemnického 
jarnů 25-ku do družební obce Považská Teplá. Maminky s radostí 
přijaly ke svému svátku kytičku v  podobě krásného vystoupení 
dětí našich škol v kinosále. Festival „o Gulášového krále“ pat-
řil mezi akce s největší účastí veřejnosti. V soutěži se utkalo 22 
soutěžních dvojic z celé Moravy. Mezi soutěžícími byly zastou-
peny i ženy. Kromě vítězných bratrů Čaníků z Nového Hrozen-
kova a borců z naší obce, blízkého i vzdáleného okolí, se soutěže 
zúčastnili i soutěžící  z družební obce Považská Teplá. Rekordní 
účast byla zaznamenána i na pochodu okolo Ratiboře. V letošním 
roce konečně přálo počasí  i Cestě pohádkovým lesem. Děti si 
mohly radostně zaskotačit při diskotéce p. Urbánka. Jako vyda-
řenou lze hodnotit i letošní fotbalovou sezónu.  Mládežnický fot-
bal zaznamenal nebývalé úspěchy. Starší  žáci historicky poprvé 
zvítězili v krajské soutěži a nechali za sebou i fotbalisty z měst 
např. z Holešova nebo Slavičína a postoupili do krajského přebo-
ru.  Dne 17.6.2012 se naše obec připojila k účastníkům světového 
běhu míru.  Farní sbor ČCE v Ratiboři pořádal kromě církevních 
obřadů i koncerty v  kostele, besedy, přednášky a další akce urče-
né pro širokou veřejnost.                                 Bc. Jiřina Sklenská

starostka obce

Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
 rozpočtovou změnu č. 2/2012
 uložení optického kabelu na p.č. 3480/2, 3480/4, 3480/11 v 

lokalitě u Bečvy
 příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 

126.070 Kč ve dvou splátkách
 příspěvek ve výši 120.000 Kč na opravu střechy evangelického 

kostela v Ratiboři
 finanční příspěvek ve výši 25.000 Kč Charitě Vsetín na pečo-

vatelské služby občanů v Ratiboři
 sponzorský dar Kynologickému klubu Ratiboř ve výši 5.000 

Kč na přemístění stanoviště z ochranného pásma plynu
 odkup pozemku p.č. 3184 o výměře 259 m² za 30 Kč/m² do 

majetku obce jako obratiště vozidel
 vybudování cyklostezky od Bečvy do Ratiboře, stávající 

přetížená silnice je pro cyklisty nebezpečná – varianta trasa 
Stará cesta

 bezúplatný převod pozemku p.č. 3476/1 do vlastnictví obce od 
Úřadu pro zastupování státu za jimi stanovených podmínek

 komisi ve složení: Alois Musil, Stanislav Machálek, Přemysl 
Pilčík, Věra Janíčková, Ak. arch. Libor Sošťák k posouzení 
žádosti manželů Lukášových (R. 302) o odkup části p.č. 
814/17

 přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2012“
 pořádání farmářských trhů v areálu hasičského domu dne 14. 

července

Výpis z jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 23. dubna, 9. května a 30. května

Z p r a v o d a j  -  č e r v e n  2 0 1 1
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1. Kdo byl třetím kazatelem v pořadí v církevním sboru Ratiboř?
Jan Lány st. od roku 1785

2. Které jsou dnes v Ratiboři restaurace, občerstvení a hotely?
Motel Zátopek, Oáza, bufet na hřišti, restaurace U Pilčíků, Ponor-
ka, Hasičský dům, Tip sport

3. Kdo z ratibořských sportovců měl přezdívky „Tumba“ 
a „Butula“? Z čeho pocházejí?
Tumba – Jan Kovář (švédský hokejista)
Butula – Miroslav Mareček (motocyklový závodník z Kroměříže 
v silničních závodech)

4. Kde byla prodejna tabáku, cigaret a novin?
V době čp. 39 u Kovářů (dnes dům Ing. Zubíčka)

5. Kde se říkalo Na Vinohrádku?

Od čp. 39 u Kovářů k nové cestě do Kobelného

6. Kolik kg domovního odpadu vyprodukuje občan Ratiboře 
za 1 rok? (+ - 10%)
207 kg za rok 2010

7. Kolik kg nebezpečného a velkoobjemového odpadu vypro-
dukuje občan Ratiboře 
za 1 rok?  (+ - 10%)
5,45 kg za rok 2010

8. Kolik občanů chová užitkové krávy?
4 občané mají celkem 19 krav

9. Kolik je v Ratiboři koňů?
16 – u Mynaříků, Skaláků, Vaculíků, Kocůrků, Hajdů, Kopůnců, 
Blizňáků, Monika Rýdlová

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři

 výstavbu cyklostezky – trasa kolem Stavebnin a ČOV
 přijetí bezúročné půjčky ve výši 2.900.000 Kč od firmy Swie-

telsky stavební s.r.o. do 31. srpna 2012 na profinancování 
realizace lesní cesty k překlenutí časového nesouladu do doby 
proplacení dotace ze SZIF ČR

 předložení zpracovaných pokladů žádosti do ROP – výstavba 
cyklostezky od Bečvy do Ratiboře

 žádost A. Suré o prodeji zmrzliny na obecním pozemku u 
květinářství p. Jakubíkové

Zastupitelstvo obce Ratiboř revokovalo:
 usnesení č. 18/Z13/12 ze dne 23. dubna 2012 – vybudování 

cyklostezky, trasa Stará cesta a nově schválilo trasu cyklos-
tezky kolem Stavebnin a ČOV

Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
 informaci o sanitárním řádu Sokolovny

 dopis p. Kelárkové k výstavbě cyklostezky kolem Stavebnin 
a ČOV

 žádost zásahové jednotky o zakoupení zásahového vozidla a 
doporučilo prohlédnout nabízená vozidla

Zastupitelstvo obce Ratiboř odložilo:
 žádost A. Daně o pronájem části pozemku p.č. 796/7 a vyzývá 

žadatele k doplnění žádosti
 žádost J. Vráželové (R. 516), manž. Kovářových (R. 545) 

a manž. Filákových (R. 517) o odprodej p.č. 216/3 v k.ú. 
Ratiboř u Vsetína, je nutno prověřit rozsah umístěných sítí, 
odprodej podmínit vložením věcného břemene

Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
 žádost p. Zbrankové (Hošť. 111) o pronájem místnosti v budo-

vě čp. 361 – klubovna                          Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Veřejně prospěšné práce
Naše obec již řadu let využívá možnost zřídit pracovní místa 

pro veřejně prospěšné práce. Rovněž v tomto roce byla uzavřena 
s Úřadem práce ve Vsetíně smlouva o zřízení těchto pracovních 
míst. I když byl počet tentokrát omezen, nastoupili na tyto práce 
čtyři pracovníci. Dva pracovníci vykonávají veřejně prospěšné 
práce a další dva splnili podmínky pro vytvoření společensky 
účelových pracovních míst.

Od 1. dubna do 31. října tohoto roku se budou pracovníci podí-
let na údržbě veřejných prostranství, obecních budov, kanalizace, 

obecního vodovodu, na havarijních situacích, technickém zabez-
pečení kulturních a společenských akcí, třídění odpadu, sběru 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, opravách veřejného 
osvětlení, údržbě místního hřbitova, zeleně MŠ a ZŠ a jiných 
potřebných pracích vedoucích ke zkrášlení naší obce.

Věříme, že pracovníci Karel Kaňák, Lubomír Bláha, Miroslav 
Zbranek a Lukáš Špaček odvedou po dobu pracovního poměru 
užitečnou práci a pracovní místa tak nebyla zřízena zbytečně. 
Všem uvedeným pracovníkům patří touto cestou upřímné podě-
kování.

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

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

→ dotace na protipovodňové opatření – 2.466.464 Kč
→ dotace z Fondu kultury Zlínského kraje (Jarmark) – žádost 
10.000 Kč
→ dotace z SFŽP ČR – Rozšíření separace BRO – 990.000 Kč

Jde o žádosti, které již byly podány. Celá řada dalších se připra-
vuje.

PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Dotační tituly zpracované v letošním roce

Z činnosti hasičů

VATRY 
V pátek 6. 5. 2011 v podvečerních hodinách vzplály Vat-

ry. U vysílače tradičně mladí hasiči přichystali velkou hranici, 
v bezpečné vzdálenosti posezení – lavičky. Nechyběl ani stánek 
s občerstvením.

Pro děti byly nakoupeny špekáčky, které si nad ohněm opékaly.
Tato akce bývá každoročně hodně podpořena a zúčastňuje se jí 

čím dál více lidí. Letos se odhadlo, že přišlo 150 – 200 příznivců 
této první jarní akce v přírodě. Také  počasí tentokrát přálo.Večer 
se však citelně ochladilo, ale i tak se někteří vytrvalci zdrželi až 
do časných ranních hodin.

Tuto akci pořádá SDH Ratiboř ve spolupráci s obecním úřadem 
a oběma patří poděkování za přípravu, průběh akce i za odklízení.

Námětové cvičení v Ratiboři
Praktická příprava taktického cvičení připadla letos SDH Ratiboř.
V pátek 10. června 2011 v 19 hodin mohli být občané Ratiboře 

svědky ukázky připravenosti sborů dobrovolných hasičů při tak-
tickém cvičení. 5 sborů zásahových jednotek okrsku likvidovalo 
před obecním úřadem v Ratiboři požár osobního automobilu, kdy 
došlo k dopravní nehodě –  ke střetu dvou vozidel.

Sledovali jsme likvidaci požáru, vyprošťování zaklíněných zra-
něných osob s okamžitou první pomocí, zastavení úniku kapaliny 
vytvořením norné stěny a rychlou lokalizaci a uhašení automobilu.

Zásah trval 35 minut včetně odklízení následků havárie a požáru.

Profesní způsobilost, fyzická připravenost a hbitost svědčí 
o tom, že máme dobře proškolené a organizované členy zása-
hových jednotek a můžeme být ubezpečení, že dokážou kvalitní 
organizací zasáhnout rychle a zodpovědně při jakékoliv havárii 
či požáru.

Miroslava Slováčková, jednatelka SDH

Nové hřiště u staré fary pro 
Mateřské centrum Budníček, 

ale i pro širokou veřejnost

Za přispění tatínků, maminek a v neposlední řadě i sponzorů 
z řad místních, ale i přespolních, se podařilo na zahradě staré fary 
vybudovat malé dětské hřiště. Prozatím si za hezkého počasí děti 
hrají v pískovišti, na vláčcích a na houpačce, maminky si můžou 
sednout pod pergolu a dát si kávu nebo si povídat. Budování jde 
pomalu, ale máme v plánu postavit i další herní prvky. Za nepříz-
nivého počasí se můžeme přesunout do klubovny staré fary a hrát 
si tam. Ráda bych pozvala všechny děti i rodiče, kteří nemají 
možnost „kam vypustit“ své ratolesti, nebojte se kdykoliv otevřít 
branku a vejít na dětské hřiště! 

S maminkami se budeme i nadále scházet každý týden ve stejný 
čas, tzn. od 9 do 11h, změněn bude jen den ze středy na čtvrtek! 
Nyní nás navštívila například zástupkyně firmy s léčivou kosme-
tikou a také místní pedikérka. Po letních prázdninách si s námi 
přijde popovídat fyzioterapeutka. O dalším dění v MC Budníčku 
se dozvíte prostřednictvím obecního infokanálu, který by měl být 
brzy spuštěn.

Za Mateřské centrum Budníček Lucie Žabčíková
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 Sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
byl v naší obci organizován v sobotu 30. dubna 2011. Stejně jako 
každý rok využili občané této možnosti a zbavili se nebezpečných 
látek, barev, lepidel, desinfekčních prostředků, koberců, nábytku, 
pneumatik, různých druhů elektrických a elektronických spotře-
bičů atd. Celkem bylo ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. odve-
zeno 24 tun uvedeného odpadu. Je tedy možné říct, že většina 
našich občanů využila této možnosti a přispěla tak k ekologicky 
čistějšímu prostředí naší obce.

Pro informaci uvádím druhy a množství odvezeného odpadu:
● různé druhy pneumatik 254 ks
● zářivky a látky obsahující rtuť 54 ks

● obaly a nebezpečné látky 0,79 t
● zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  0,25 t
● barvy, lepidla, pryskyřice  0,56 t
● elektrické a elektronické zařízení  0,12 t
● plasty 6,23 t
● sklo 2,93 t
● papír 0,75 t
● objemný odpad (koberce, nábytek ...)            20,78 t

Obec Ratiboř zaplatila za odvoz a recyklaci nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu 84,9 tisíc Kč.

  Mgr. Oldřich Bělíček
 tajemník obec. úřadu

Likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Léto – čas prázdnin a dovolených. 
Dlouhé večery lákají k posezení venku 
a procházkám. V tomto období je knihov-
na s návštěvností trochu pozadu, ale i tak 
se najdou skalní čtenáři, kteří do knihov-
ny dochází pravidelně. Stále máme co 
nabídnout. V květnu přišel opět cirkulační 

soubor, který obsahuje 150 knih různého žánru, ať už cestopisy, romá-
ny nebo životopisy významných osobností. Z našeho knižního fondu 
vybírám pár novinek, které určitě stojí za přečtení. Stále populárnější 
Magda Váňová – Kukaččí mládě, Past nebo Tereza. Ze zahraničních 
autorů nabízím Dana Browna a jeho kontraverzní knihu – Šifra mistra 
Leonarda, Ztracený symbol. 

V knihovně nenabízíme jen knihy, ale je tam i veřejný internet, 
kopírka a pro děti dětský koutek. Pro větší děti jsou zde stolní hry, puz-
zle, časopisy ABC a Sluníčko. 

Knihovnu máme hezky vyzdobenou pracemi našich dětí z výtvarné-
ho kroužku, tak se přijďte podívat. 

Návštěvní doba:
Po  16.00 – 18.30 hodin
St  16.00 – 18.30 hodin

Upozorňuji, že v měsíci červenci bude knihovna opět uzavřena.

Michaela Jakubíková

Celý rok jsme upřímně a úzkostlivě 
každý pracovali a teď se velice těšíme 
na prázdniny. Před námi jsou úžasné 
a skvělé dny. Konečně nám nikdo nebu-
de říkat, co máme dělat a budeme moci 
nedělat dokonce i nic. Tak, to je sku-
tečně ono, nač se těšíme... Anebo se ta 
dobrůtka „nicnedělání“ jenom dobrůt-
kou být zdá? Opravdu, občas bychom 
potřebovali vyletět z denního koloběhu. 

Zvlášť, když se nám toho navrší přespříliš. Jenomže potom se přece 
zase s chutí vracíme. Vracíme se k té své práci a našim kolegům a kole-
gyním, ke každodennímu rannímu vstávání, do té své školy a ke kama-
rádům ve třídě. Do známých koutů a ušlapaných cest. Proč tomu tak 
je? Mám zato, že náš život se nám nejvíc líbí v tom, co je nám dobře 
známo a mezi těmi, se kterými se rádi vídáváme aspoň jednou denně. 

Současně ale příležitost nepracovat máme i každý týden – aspoň 
v neděli. A to je Boží dar lidstvu. Neuvěřitelné, ale je to Bůh, kdo nám 
ve své štědrosti dává každý den o trochu víc, než potřebujeme a proto si 
můžeme každý sedmý den odpočinout a přesto netrpíme nouzí. A když 

nám říká „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý“  nezakazuje 
nám práci, ale dává jakési „ředitelské volno“ nebo chcete-li „placený 
svátek“. A proto ani ne tak prázdniny, ale každý sedmý den je skuteč-
ně svátek, který bychom si měli náležitě vychutnat, místo abychom 
v neděli doháněli, co jsme nestihli během týdne. V neděli ráno bychom 
se měli vděčně rozhlédnout kolem sebe a říci si: „Dnes se o mne stará 
Bůh. Dnes jsem jeho hostem.“

O nedělích se dá sice udělat spousta věcí – postavit si svépomocí 
dům, přivydělat si, rozšířit si kvalifikaci, najezdit služebně spousty 
kilometrů – ale jednou nám všechny ty pracovní neděle budou scházet. 
Budou chybět především v našich rodinách – našim dětem, manželům 
(i když  zvlášť manželkám) a rodičům. Budou však scházet i našemu 
tělu a duši. Všední den se dá natáhnout třeba do noci a zkrátit spánek, 
ale neděle je po šesti dnech pouze jedna. Kdo si myslí, že neděli nepo-
třebuje, ten možná krátkodobě leccos dokáže, ale nic dobrého mu to 
nepřinese. Bible má za to, že všechny neděle, kdy si neodpočineme 
a nepozdvihneme hlavu k nebi, se nám někde střádají a místo aby-
chom si je v průběhu celého života postupně užívali jako dny radosti 
a štěstí, vybíráme si je mnohdy až ve stáří, kdy se z nich však stávají 
roky samoty a trápení. Za 70 let života má člověk od Boha nárok na 10 

Srdečný pozdrav všem milým občanům 
od Farního sboru Českobratrské církve evangelické
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let radosti a odpočinku, ale někdo bývá tak nemoudrý, že si je vybere 
až v nemocnici nebo dokonce v hrobě. 
A co je podstatou sedmého dne? Podsta-
tou sedmého dne je i to, že ho slavíme 
společně a ne jak se nám zlíbí. Sedmý 
den je dnem bohoslužeb. Dnem, kdy se 
sejde rodina i církev, aby prožili spole-
čenství s Bohem i mezi sebou navzájem. 
A u tohoto – chvála Bohu – žádné prázd-
niny nejsou. A proto se radujeme na spo-
lečné setkání u Božího Slova.                                               

Na shledanou se těší farářka J. Wiera Jelinková   
 

Sborová sdělení
V minulých měsících se Farnímu sboru 

ČCE v Ratiboři podařily uspořádat všechny 
plánované akce, o kterých jsme se zmiňovali 
v minulém čísle Zpravodaje. V Mateřském 
centru „Budníček“ na staré faře každý čtvr-
tek v měsíci dopoledne se pod vedením Lucie 
Žabčíkové scházely maminky s dětmi. Lucie, 
která podnikla toto předsevzetí, je vynikající 
motivatérka.  Babičky a dědečkové kaž-
dou 4. středu v měsíci v 10.00 hod. přijímají 

pozvání k setkání na téma modlitby. Na začátku dubna jsme se s dětmi 
ze Základní školy snažili odhalit význam pašijního příběhu a Veliko-
nočních svátků. O svátcích jsme se shromažďovali na slavnostních 
bohoslužbách, ve kterých nám pod taktovkou Růženy Hříbkové sloužil 
náš, půl roku teprve fungující pěvecký sbor. 

V polovině května jsme se sešli k Rodinné neděli. V programu jme 
měli společné bohoslužby, zábavu a poučení přednáškou Pavla Sme-
tany o prezidentu Masarykovi. A o pohoštění pro všechny přítomné 
se postaralo mnoho obětavých sester. Náš milý host, bývalý synodní 
senior ČCE ještě v týdnu posloužil přednáškou o Miladě Horákové. 
Všichni účastníci jednomyslně konstatovali, 
že tento přednes byl velmi poučný. Tyto dny 
se velice úspěšně zpěvem písně s dopro-
vodem čtyř hudebních nástrojů představili 
publiku mladí Ratibořané: Lucie Mrlinová, 
Andrea Žabčíková, Pavel Grobelný a Ondra 
Malovaný, kteří již pracují na dalších hudeb-
ních skladbách.

V těchto dnech sbor pořídil nové ozvučení kostela. A proto, že kos-
tel slouží také k veřejným akcím, pohřbům a koncertům, se staršovstvo 
rozhodlo nechat ozvučit celou chrámovou loď. Jenomže pomalu už 
docházejí fondy, proto jsme se pokusili obrátit na zastupitelstvo naší 
obce. Požádali jsme o finanční příspěvek na tento účel. A zastupitelstvo 
obce vyhovělo této žádosti. Nynější ozvučení ratibořského kostela je 
opravdu skvělé, což je to také zásluhou obce a pro Vás, milí občané, 
příležitostí toho využívat spolu s evangelickým sborem. 

V první červnovou neděli jsme se spolu se sestrami a bratřími 
s východomoravského seniorátu ČCE (ke kterému patří 27 okolních 
sborů od Hodonína po Velkou Lhotu) sešli/sjeli k Seniorátní evan-
gelické neděli v Ratiboři. Program pokračoval v rámci tématu: SEN 

o jednom světě. Rodinné bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně se 
výjimečně započaly už v 9 hod. Ještě v dopoledních hodinách emeritní 
evangelická farářka ČCE Věra Lukášová z Prahy, která stála v České 
republice u zrodu „Fair-trade“, hovořila o tom, co vůbec je spraved-
livý obchod a jak se do něj můžeme zapojit. Odpoledne se k téma-
tu „Jeden svět“ vyjádřila také známá novinářka Petra Procházková. 
Obě přednášející současně se svými kolegyněmi otevřely obchůdky 
s krásnými věcmi ze vzdálených částí toho světa, který je opravdu jen 
jeden a jedním Bohem milován. Paralelně probíhalo hlídání malých 
dětí a program pro starší děti. Ty měly na vybranou: výtvarnou díl-
nu, fotbalovou přípravku, sportování ze skauty, street dance a hip hop. 
Za zajištění těchto událostí patří poděkování Lucii Žabčíkové a všem 
milým dobrovolníkům. Odpoledne vystoupila taneční romská skupi-
na „Jilestar“, kterou vede Diakonie ČCE ve Vsetíně. Její vystoupení 
jsme všichni pozorovali se stejným nadšením. Na rozloučenou jsme 
si poslechli koncert skupiny Marnátosnaha z Církve bratrské ve Zlí-
ně. Na přípravě této Seniorátní evangelické neděle, která se konala 
v prostorách zdejšího sboru ČCE, spolupracoval tým nadšenců pod 
řízením Růženy Hříbkové. Svou pomoc poskytlo také zastupitelstvo 
obce a vedení Základní školy. Díky jejich vstřícnosti se tato akce mohla 
konat také v prostorách vedlejších budov. 
Srdečně zdraví a do budoucna se těší farářka J. Wiera Jelinková 

Sborové pozvánky
Od poloviny června se v Mateřském centru „Budníček“ na staré 

faře se pod vedením Lucie Žabčíkové scházejí maminky s dětmi každý 
čtvrtek v měsíci dopoledne.

FS ČCE v Ratiboři a Kateřinicích se 
připravují na zvonkohru. Na jaře vzniklo 
občanské sdružení, které bude koordinovat 
tuto záležitost. Konají se a dále se budou 
konat sbírky na nákup hudebních nástro-
jů. Zatím se už podařilo shromáždit ¾ 
nezbytných nákladů. Jako „předkrm“  zde 
proběhne ve dnech 2. – 8. července první 
zkušební tábor pro starší děti a mládež, kte-

ří mají přání se potom nadále zúčastňovat práce v souboru „Zvonky 
dobré zprávy“. Povedou ho členové souboru „Southminster Ringers“, 
který funguje v rámci jednoho z presbiteriánských sborů v Pittsburku 
v USA. Hosté veřejnosti poslouží u příležitosti vzpomínkové slavnosti 
upálení Mistra Jana Husa, která se bude konat za dobrého počasí na 
pasekách v Kateřinicích ve středu 6.7. v 17.00 hodin a ve čtvrtek 
7.7. v 18.00 hodin v kostele v Ratiboři. 

V srpnu v kostele proběhne výstava – Květi-
nové dny. Slavnostně bude zahájena v sobotu 20. 
8. v 10 hod. a zakončena bude v neděli koncert-
ním vystoupením – květinové skladby přislíbil 
hrát kytarista Pavel Čáp z Prahy. 

V druhou neděli v září  
(11.9.) se bude odpoledne konat Vzpomínková 
slavnost Jana Maniše z Ratiboře. 

Biblickou úvahu přislíbil farář Miroslav Janeba 
a historickou přednášku PhDr.. Ladislav Baletka. 

Na Vaší účast se těší farářka J. Wiera Jelinková 
a kurátor sboru Jan Jurášek. 
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V první polovině letošního roku proběhlo v naší obci několik 
vydařených kulturních akcí. Rok jsme zahájili obecním plesem, 
který se nesl ve valašském duchu a byl příjemnou změnou pro 
všechny milovníky plesové sezóny v širokém okolí. Celým veče-
rem nás provázela Cimbálová muzika Milana Mlčáka s tanečním 
vystoupením souboru Kotár.

Za týden proběhl již tradiční dětský karneval, který se těší velké 
účasti díky pořadatelům z řad učitelů i rodičů. Ti dokáží každo-
ročně zajistit bohatý a zábavný program pro naše děti.

Jaro jsme zahájili Nocí s Andersenem v naší knihovně a poté 
následovaly další akce.

SDH uspořádalo Vatry jako vzpomínku na konec 2. světové 
války, děti si připravily krásný program pro svoje maminky ke 
Dni matek, ČCE oslavilo Rodinný den a přiblížil se termín Gulá-
šového krále. Počasí nám však letos nebylo nakloněno, přesto se 
Gulášový král i Jarní výšlap konal a děkujeme všem, kteří nás při-
šli podpořit. I přes nepřízeň počasí byla dobrá atmosféra a chuť na 
guláš obrovská. Celý program byl sice v důsledku počasí upraven 

a ochuzen o taneční vystoupení, ale přesto se podařilo Polančance 
a skupině Mini kosovci vytáhnout i v dešti mnoho tanečníků na 
parket.

Na Cestě pohádkovým lesem bylo víc dešťových kapek než 
dětí a sluníčko nám přálo až na Seniorátní evangelickou neděli, 
kdy po rodinné bohoslužbě vystoupila romská taneční skupina, 
navštívila nás novinářka Petra Procházková a neděli zakončil 
koncert skupiny Marnátosnaha.    

Tímto chci poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou podíle-
jí na pořádání všech obecních akcí a tím podporují kulturní dění 
v naší obci. Zároveň Vás zveme na další plánované kulturní, spo-
lečenské i zábavní akce, které se budou konat ve druhé polovi-
ně roku. Pro vaši větší informovanost a včasné pozvání na tyto 
akce připravujeme v nejbližší době spuštění obecního infokanálu 
a nové internetové stránky obce. Sledujte také náš kalendář akcí 
pro rok 2011. 

     Martin Žabčík
 předseda kom. kultury a sportu

Ohlédnutí za kulturou v 1. pololetí tohoto roku

Obě pro obec a okolí významné společenské, sportovní a kul-
turní akce probíhaly v sobotu dne 28. května 2011. Poprvé za 
velmi nepříznivého počasí. Dny před sobotou a také po ní se 
vyznačovaly krásným slunečným počasím. Pořadatelé věnova-
li přípravě veškeré úsilí. Zklamáním pro ně byl celodenní déšť. 
Ten také zastavil ty, kteří tuto již tradiční akci v Ratiboři chtěli 
navštívil.

Na gulášovém startu zapálilo v 7.30 hodin kotly 22 soutěžních 
dvojic, žen i mužů. Soutěžící dvojice byly z Považské Teplé, 
Brna, Nového Jičína, Banské Bystrice, Vsetína a také z Ratiboře. 
I přes nepřízeň počasí bylo zkonzumováno více než 1.300 gulášů 
včetně těch, které byly prodány do konviček. 

Nepřízeň počasí ovlivnila i účast u Jarního výšlapu. Přišli hlav-
ně skalní turisté. Celková účast byla 146 turistů. O to cennější 
je řádná příprava a zajištění pořadatelů a jejich stanovišť. Nejví-
ce turistů bylo v roce 2009, kdy se pochodu zúčastnilo přes 400 
účastníků.

S ohledem na počasí bylo odvoláno vystoupení souboru Kotár 
a večerní vystoupení Kosovců. Celodenní hudební doprovod 
obstarala kapela Polančanka a Mini Kosovci. Bylo nutno ustoupit 
také od tomboly a dobrovolného vstupného. Stejné problémy měl 
i pozvaný zábavní podnik s autodráhou a lodí a také prodejci ve 
stáncích.

Je zapotřebí poděkovat v první řadě organizátorům a pořadate-
lům, kteří měli snahu zajistit vše bezporuchově, jak se na Ratiboř 
sluší. Velmi si však vážíme jak našich spoluobčanů, tak i občanů 
sousedních vesnic, kteří přišli povzbudit soutěžící a byli v areá-
lu Hasičského domu přítomni. Věříme, že smůlu jsme si v tomto 
roce vybrali a další rok nám vše vynahradí.

Oficiální výsledky vítězů gulášového krále:
1. Čaník Karel   Nový Hrozenkov
    Čaník Jiří   Nový Hrozenkov

2. Zeťák Petr   Vsetín – Rokytnice

    Galda Zdeněk    Vsetín
3. Chmelík Ladislav  Lutonina
    Chmelík Ladislav ml.  Lutonina

4. Baďura Miroslav   Vsetín
    Hrabovský Vladislav  Vsetín

5. Adámková Věra   Staré Těchanovice
    Studenská Jarmila  Kateřinice

6. Frýbortová Martina  Jablůnka
    Čižmářová Jana    Jablůnka

7. Smutná Marie   Ratiboř
    Špaček Lukáš   Ratiboř

Výsledky Jarního výšlapu:

Nejmladší účastník:
Natálie Čalová    25.11.2009

Nejstarší účastník:
Jaroslav Vaculík    ročník 1937

Nejvzdálenější účastník: 
Michal a Pavlína Starove   Praha

Nejvzdálenější účastník ze zahraničí:
Andrea Sabová    Humenné (SR)

Počet turistů:    146

       
  PhDr. Josef Juráň

Jubilejní X. ročník Mezinárodního festivalu o gulášového krále 
a X. ročník Jarního výšlapu
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... Jen jednou žiješ – každé chvíle je škoda, které neužiješ. 
       (Wojkiewicz)
… Mám přátele! Musím si říci s údivem. 
A se stejným údivem: čím jsem si je zasloužil?               (J.Čapek)
• příjemné májové setkání všech tří skupin ratibořských seniorek 
u hasičského domu
• celodenní turistický výlet k nově vystavěné rozhledně VAR-

TOVNA – na hranici tří okresů
• čtyřdenní ozdravný a relaxační pobyt v termálech VADAŠ ve 
Štúrově na Slovensku

Přejeme všem dětem radostné a slunné prázdniny a všem ostatním 
pohodové léto.

Anna Kulhánková

FOTO – OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI AKCEMI BB
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MUFLON
Mufloni patří mezi nejzajímavější obyvatele naší přírody. Jsou 

to divocí příbuzní domácích ovcí. Narozdíl od nich se ale vyzna-
čují obrovitými rohy, které se mysliveckou mluvou označují jako 
toulce. Přestože mufloni nejsou naší původní zvěří, ale pocházejí 
ze středomořského ostrova Korsika, daří se jim u nás výborně. 
Jejich toulce jim v našich podmínkách dorůstají do největších 
rozměrů na světě. Zajímavý vzhled muflona doplňuje také světlá 
skvrna na hřbetě a bocích dospělé zvěře, které se přiléhavě říká 
sedlo nebo také čabraka. 

Muflonům nejvíc vyhovují teplejší lesnaté oblasti. Mají ovšem 
jednu podmínku. Ke zdárnému životu potřebují tvrdší kameni-
tý podklad, na kterém si mohou obrušovat svoje kopýtka zvaná 
spárky, podobně jako když si my stříháme nehty. V opačném pří-
padě dochází k jejich přerůstání, které muflonům působí závažné 
potíže při pohybu.

Mufloní námluvy probíhají nejintenzivněji v listopadu. Staří 
berani při nich svádějí líté boje o vládu nad muflonkami. Soupe-
ři se nejprve zpovzdálí pozorují, obcházejí se a různými postoji 
i pohyby demonstrují svoji sílu. Pak se proti sobě rozeběhnou 
a velkou silou se srazí rohy. Lesem to zní jako temné vzdálené 
dunění. Většinou si ale berani neublíží, pouze si potřebují navzá-
jem dokázat svoji odvahu. Bohužel se ale někdy nešťastnou náho-
dou stává, že se jejich zatočené rohy vzájemně zapletou. Takoví 

berani se od sebe již dokáží jen těžko odpoutat a jejich život končí 
strastiplným způsobem.

Mláďata zvaná muflončata se rodí muflonkám velmi brzy, 
obvykle již koncem března. Pospíší-li si malí muflonci na svět 
a je-li zima abnormálně dlouhá, způsobí to i jim v prvních týd-
nech života velké komplikace. Zvěř zkrátka nemá někdy na růžích 
ustláno.

S muflony je spojena ještě jedna zvláštnost, která nemá mezi 
naší běžnou zvěří obdoby. Jsou jí podivné útvary v podobě shlu-
ků slepených z nestravitelných zbytků potravy, které se nachází 
v mufloních žaludcích. Říká se jim bezoárové koule a jsou často 
krásně vyleštěné se zajímavou kresbou na povrchu. Někteří mys-
livci je proto považují za další cennou trofej z mufloní zvěře.

Alois Musil
  lesní hospodář

„Sedlo má a kůň to není, 

rohy se mu tááákle kroutí.

To je, děti, nadělení,

víte, kdo se kouká z proutí?“
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Fotografické okénko
Z X. ročníku soutěže „O gulášového krále“  Ratiboř 2011

Kotly zapáleny. Vzorky pro komisi hodnotiletů připraveny.

Vítěz - gulášový král r 2011 Karel Čaník (vlevo) a jeho pomocník 
- bratr - Jiří Čaník.
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Špízy se zeleninou
400 g kuřecího masa, 4 střední cibule, 1 červenou papriku, 1 zele-
nou papriku, 2 domácí klobásy, olej, sůl, pepř, 1 bílý jogurt
Maso osolte, opepřete, nakrájejte na kousky a na noc naložte do 
jogurtu. Poté vyjměte a napichujte na jehly střídavě se zeleninou 
a na kolečka nakrájenou klobásou. Celé špízy potřete olejem, dej-
te na gril a opékejte ze všech stran.

Vepřové plátky
4 vepřové plátky, 2 cibule, 4 lžíce oleje, 3 lžíce vinného octa, 2 
lžíce sójové omáčky, 1 lžíci kvalitní ostré hořčice, 1 lžičku orega-
na, sůl, pepř
Nakrájenou cibuli dejte do mísy, přidejte olej, sójovou omáčku, 
ocet, hořčici, sůl, pepř a oregano. Do takto připravené marinády 
dejte na hodinku mírně naklepané maso. Vyjměte, nechte okapat 
a grilujte z každé strany dozlatova.

Svíčkové řezy po španělsku
4 steaky ze svíčkové, 4 sardelová filátka, 2 lžíce olivového oleje, 2 
lžíce vinného octa, 2 lžíce suchého sherry, 3 stroužky česneku, 1 
lžíce nasekané petrželky, sůl, pepř
Filátka namočte na hodinu do studené vody, poté je osušte a roz-
mačkejte vidličkou. Přidejte ocet, sherry, olej, sůl a rozmačkané 
stroužky česneku. Nakonec vmíchejte nasekanou petrželku a vše 
důkladně promíchejte. Do takto připravené marinády dejte na hodi-
nu mírně naklepané steaky, pak je vyjměte, osušte a dejte na rozpá-
lený gril. Hotové posypte čerstvě umletým pepřem a podávejte.

Špízy s cherry rajčátky
400 g vepřové panenky, 3 cibule, 4 stroužky česneku, 250 g cherry raj-
čátek, olej, 1 lžíce nasekaného rozmarýnu, sůl, pepř, citrónová šťáva
Maso nakrájejte na kousky, které ve větší míse promíchejte se 
solí, pepřem, olejem, prolisovaným česnekem a trochou citrónové 
šťávy. Nechejte hodinu naložené. Poté napichujte na jehly stří-
davě maso, kousek cibule a rajče. Špízy dejte na rozpálený gril 
a v průběhu pečení potírejte marinádou.

Kuřecí křidélka s pikantní omáčkou
16 kuřecích křídel, 250 ml kečupu, 1 nasekané rajče, 5 lžic wor-

cestrové omáčky, 5 lžic vinného octa, 3 lžíce medu, špetku mletého 
chilli, sůl, pepř
na dip: 200 g tatarky, 150 g strouhané nivy, 1 lžičku citrónové 
šťávy, sůl, pepř
Křidélka ochuťte solí, pepřem a buď na grilu nebo v troubě pečte 
dozlatova z obou stran. V hrnci krátce orestujte kečup, jedno 
nasekané rajče, worcestrovou omáčku, vinný ocet, med a chilli. 
Do této marinády vložte opečená křídla a pořádně promíchejte. 
Marináda se krásně nalepí na maso. Na dip smíchejte nivu s tatar-
kou, dochuťte solí, pepřem a citrónovou šťávou.

Vepřová krkovice
4 plátky krkovice, 250 ml tatarky, 1 lžíce nasekaného tymiánu, 
1 lžíce nasekané máty, 1 lžíce nasekané petrželky, kůra z jedné 
lunetky, sůl, pepř
Tatarku smíchejte s bylinkami, přidejte kůru z lunetky a promí-
chejte. Do marinády vložte plátky krkovice a marinujte nejlépe 
24 hodin před grilováním, osolte a opepřete. Grilujte z obou stran 
dozlatova.

Filety z candáta
800 g candáta (filátka), 200 g dijonské  hořčice, 1 lžíce nasekané-
ho kopru, 1 lžíce strouhané citrónové kůry, 1 lžíce vinného octa, 
sůl, pepř
Filé nakrájejte na menší kousky. Hořčici smíchejte s koprem, 
citrónovou kůrou a vinným octem. Do marinády vložte kousky 
ryby a marinujte 12 hodin. Poté maso vyjměte a pomocí papíro-
vého ubrousku je osušte. Grilujte z každé strany 2 až 3 minuty. 
Podávejte se zeleninovým salátem.

Bramborové špízy se slaninou
400 g ve slupce vařených brambor, 200 g anglické slaniny, olej, 2 
stroužky česneku, 1 lžička mleté sladké papriky, sůl, pepř
Vychladlé brambory promíchejte ve větší míse s olejem, proli-
sovaným česnekem, paprikou, solí a pepřem. Poté střídavě napi-
chujte na jehly brambory s anglickou slaninou. Dejte na rozpálený 
gril a opékejte dozlatova.     

DOBROU CHUŤ !!!

LETNÍ GRILOVÁNÍ

Babské rady
VAŘENÍ

☼ Rýže zůstane krásně bílá, přidáme-li k ní do vody trošku citronové 
šťávy
☼ Chceme-li, aby měla pečeně křupavou kůrčičku, potřeme maso před 
pečením medem – toto pravidlo platí zvláště pro kachny a husy
☼ Při vaření rýže přidáme do vody trochu kari koření, hezky ji to 
zabarví dožluta
☼ Smaženou cibulku nejrychleji připravíme z cibule sušené, vhodíme-
li ji do rozpáleného omastku, zčervená už za 15 až 20 sekund

☼ Když maso na bifteky moc rozklepeme, pustí šťávu a je suché
☼ Při pečení masa nepoužíváme příliš velký pekáč – šťáva by se zby-
tečně rychle vysmahovala
☼ Vhazujeme-li bramborové hranolky do málo rozpáleného tuku, 
nesmaží se, ale dusí – pohltí více tuku a nejsou chutné
☼ Tvrdý chléb změkne, když ho dáme do hrnce, dobře přikryjeme 
pokličkou a postavíme do většího hrnce s vroucí vodou, odstavíme 
z plotny a necháme přiklopený tak dlouho, dokud voda nevychladne
☼ Vařící mléko nepřeteče, dáme-li na dno malou lžičku, případně když 
přes hrnec položíme vařečku
☼ Mléko se při vaření nepřichytí, vypláchneme-li nejprve kastrol ledo-
vou vodou
☼ Brambory na salát budou chutnější, pokud je uvařené přelejeme 
sklenkou vroucího bílého vína.                       Jana Nevolová
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Citáty a přísloví
Dum spiro spero – Dokud dýchám, doufám.          (latinský citát)

Štěstí nespočívá ve štěstí samém, ale v jeho dosahování.
 (Dostojevskij)

Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.
(Maurois)

Všichni chtějí dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
(Benjamin Franklin)

Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.
(neznámý autor)

Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se 

jako ryby, zbývá jen jediné: naučit se žít na zemi jako lidi.
(G. B. Shaw)

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.
(francouzské přísloví)

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska 
bez manželství.            (Franklin)

Je lépe litovat toho, co jsme zažili, než litovat, že jsme nic nezažili 
                        (Boccaccio)

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.     (české pořekadlo)

V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným.
(W. Maugham)

Jana Nevolová

Hodnocení Vítání občánků
V sobotu 2. dubna 2011 odpoledne se uskutečnila malá slav-

nost v obřadní síni obecního úřadu, kdy jsme přivítali do svazku 
naší obce 8 občánků narozených od června 2010 do konce ledna 
2011.

Velmi působivé bylo při této slavnosti vystoupení dětí z mateř-
ské školy v naškrobených, čisťounkých krojích a jejich líbezné 
hlásky.

Báseň přednesená p. ředitelkou školy Mgr. Valovou dodala pří-
jemné dokreslení. Poté následoval procítěný projev p. starostky 
Bc. Sklenské k rodičům a dětem.

Také od srdce pronesená zdravice paní farářky Jelínkové při-
spěla k slavnostní atmosféře. Upomínkou na tuto slavnostní udá-
lost je i podpis rodičů do pamětní knihy obce Ratiboř a pořízení 
společné fotografie všech zmíněných dětí s jejich rodiči

Jubilanti – senioři
Ve II. čtvrtletí roku 2011 oslavilo 25 našich milých spoluobčanů 
ve zdraví a plné síle svá  jubilea – 70, 75, 80 a více let.
Patřila mezi ně i naše nejstarší občanka p. E. C. s vitální svěžestí, 
dobrou pamětí a ve věku  94 let.  
Také jedna manželská dvojice se dožila diamantové svatby = 60 
let společného života a další manželská dvojice zlaté svatby = 50 
let.
Všechny jubilanty členové sociální komise spolu s paní starost-
kou navštívili, předali malý dárek s přáním pevného zdraví, štěstí 
a ještě dlouhého věku.

                                       Miroslava Slováčková  
sociální komise

Mateřská škola
Ve spolupráci s rodiči, zaměstnanci MŠ Ratiboř,  OÚ Rati-

boř, ZŠ Ratiboř jsme zorganizovali a zajistili pro děti i veřej-
nost tyto akce:

Duben
Vítání občánků, divadlo Kašpárek a čaroděj, pohádku s ekologickým 
námětem  Proč sluníčko zhaslo, velmi úspěšnou společnou výtvarnou 
práci velikonoční zdobení rodičů a dětí – pletení košíčků z pedigu pod 
metodickým dohledem Bc. Ivy Chovancové a Petry Frydrychové

Květen
Vystoupení  všech dětí mateřské školy v kině ke Dni matek s pro-
gramem Na louce, výlet do ZOO Lešná



Z p r a v o d a j  -  č e r v e n  2 0 1 1

14

Červen
-Veselé sportování ke Dni dětí s dárečkem od klubu rodičů, tra-
diční – netradiční olympiádu s cenami od spolku Ratibořská chasa 
a klubu rodičů, filmovou pohádku Na vlásku, turistické pochody 
do přírody, Cestu pohádkovým lesem, noc v mateřské škole pro 
nastávající prvňáčky, opékání špekáčků na školní zahradě, návště-
vu 1. třídy s prohlídkou školy, divadelní představení Kašpárkovo 
dobrodružství, pasování předškoláků na školáky

Ředitelství MŠ Ratiboř děkuje všem sponzorům, příznivcům 
a rodičům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu uvedených akcí. 

Děkujeme zvláště těm 30-ti organizátorům, kteří se zapojili do 
náročné sobotní akce Cesta pohádkovým lesem,  jíž se zúčast-
nilo i přes nepříznivé počasí 120 malých turistů za doprovodu 
dospělých. Kynologický klub Ratiboř zpestřil bohatý odpolední 
program  nádherným vystoupením pejsků. 

Zeptali jsme se dětí: „Co se vám dnes nejvíce líbilo?“ Obvyklá 
odpověď byla: Tancování v pláštěnkách a s maminkami pod děšt-
níkem, ale samozřejmě soutěže s odměnami, zpívání do mikrofo-
nu, cvičení pejskové a pohádkové postavičky v lese.

Zdeňka Březovjáková
ředitelka školy

Základní škola
„Smysly dětí musíme dráždit vždy tím, co je láká.“
                                                                       J. A. Komenský

Pohled do kalendáře každého neomylně přesvědčí, že začínají 
prázdniny. Žáci s vysvědčením v ruce radostně načas opouští školu 
a vyráží vstříc prázdninovému dobrodružství, aby načerpali nových 
sil do další práce. Absolventi páté třídy však opouští  budovu 
ratibořské školy navždy, protože  po prázdninách nastoupí do ZŠ 
v Hošťálkové. Čeká je nové prostředí, nové předměty i noví kama-
rádi. Přejeme jim, aby další etapa v jejich vzdělávání byla úspěšná, 
a aby vše, co získali na naší škole, zúročili co nejlépe.

Rády bychom však pár řádky připomněly aktivity naší školy 
v uplynulém období:

Noc s Andersenem
Kouzelná noc začala odkrýváním velikonočního 

tajemství na ratibořské faře, hledáním velikonoč-
ních zajíčků, pokračovala pohádkami se zábav-
nými úkoly, hrami a soutěží Pohádkový milionář. 

A když padla na vesnici tma, podnikly děti noční výpravu za 
Andersenem a o půlnoci navštívily temnou knihovnu. Hlavním 
cílem tohoto večera bylo vést děti k poznání, že je úžasné volný 
čas strávit jinak než u počítače nebo televize.

Chrám i tvrz
Letos v dubnu se ve vsetínském Domě kultury 

konal již osmnáctý ročník krajské soutěže „Chrám 
i tvrz“ věnované českému jazyku, podpoře české 
slovesnosti a hudebnosti. Mezi osmdesáti přihlá-

šenými žáky základních a středních škol ze Vsetína, Valašského 
Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a okolních obcí byli i čtyři 
recitátoři naší školy. Porotu zaujala Vendulka Říhová z 2. třídy, 
která si odvezla čestné uznání za přednes básně Josefa Hanzlíka 
– Detektivní záhada. Blahopřejeme.

O poklad strýca Juráša
Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně vyhod-

notila literární soutěž O poklad strýca Juráša. Mezi 
146 dětmi, které poslaly své práce do soutěže, jež 
byla tentokrát vyhlášena s podtitulem „Klik a jsem 

tady“, byli i naši literáti z  4. a 5. třídy. O tom, že byli úspěšní, 
svědčí i ocenění, která získali: poezie - Daniela Vaculíková, 3. 
místo; komiks -  Ondřej Daňa, 1. místo;  Martin Hlinský, 2. místo; 
3 Michaela Kořenková, 3.  místo.
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Den Země aneb Valašská příroda
Ve tředu 20. dubna se uskutečnil ve Vsetíně 

DEN ZEMĚ. ALCEDO – středisko volného času 
Vsetín spolu s dalšími partnery a organizacemi 
připravili celodenní program, který byl letos inspi-

rován Valašskem a pestrou přírodou Beskyd. Dopoledního pro-
gramu v Panské zahradě se zúčastnili také žáci 4. třídy. Jednotlivé 
aktivity byly zaměřeny na valašskou přírodu a život v ní. Žáci 
ochutnali valašské dobroty, seznámili se s prací ovčáka, dozvěděli 
se zajímavosti od lesních pedagogů z Hranic, zúčastnili se soutěží 
spojených s recyklací nebo poznáváním přírody, svezli se na raf-
tech po rybníčku. Hlavním symbolem akce byla ovečka, typické 
zvíře pro region. Tu si čtvrťáci odnesli s sebou do školy jako hlav-
ní postavu letošního Dne Země.

Úspěšné testování STONOŽKA
V dubnu proběhlo  srovnávací  testování  základ-

ních škol STONOŽKA, což je jednoduchý evalu-
ační nástroj, který zajišťuje sledování výsledků 
vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčo-

vých kompetencí a studijních předpokladů, rychlou zpětnou vaz-
bu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče, porovnání 
výsledků školy se školami ostatními. Celkové výsledky ukázaly, 
že studijní předpoklady žáků byly optimálně využity, žáci dosáhli 
nadprůměrných výsledků v porovnání s ostatními školami a tyto 
výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním 
předpokladům. Výsledky naší školy v   testování z jazyka českého 
a matematiky byly nadprůměrné, patříme tedy mezi úspěšné ško-
ly a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Kouzlo tance
Práce žáků a absolventů tanečního ZUŠ Vsetín 

bývá tradičně završena závěrečným představením 
s názvem „Kouzlo tance“.  Toto vystoupení jsme 
měli možnost zhlédnout i my ve velkém sále Kul-

turního domu Vsetín díky pozvání Alenky Macháčkové, Daniely 
Vaculíkové a Michaely Kořenkové, žákyň naší školy, které nav-
štěvují právě taneční obor.  Toto představení v nás zanechalo hlu-
boký umělecký zážitek a děvčatům přejeme, aby se jim i nadále 
dařilo a  a umění se jim stalo velkou radostí a láskou.

Školní výlet
 Na školní výlet jsme se letos vydali do Wes-

tern parku Boskovice, kde jsme nasákli okouzlu-
jící prostředí Divokého západu. Počasí nám přálo, 

a tak si děti mohly vyzkoušet rýžování zlata, jízdu na koni, hod 
tomahavkem, střelbu z praku a jiné kratochvíle. Kromě divadel-
ního představení Zrození koně (vyprávění o odvěkém přátelství 
mezi člověkem a koněm) jsme zhlédli i Colt show (spoustu triků 
s pistolemi ve stylu divokého západu), tanec s hadem či chůzi po 
střepech.

Seznamovací pobyt
Budoucí šesťáci (tedy žáci pátých tříd ZŠ Hošťál-

ková, ZŠ Ratiboř a ZŠ Kateřinice) se  již setkali na 
seznamovacím pobytu v  Hošťálkové. Společně 
přenocovali v  tělocvičně, navzájem se představili, 

zazpívali si, zahráli fotbal a absolvovali stezku odvahy. Společný 
pobyt měl integrující charakter pro všechny zúčastněné a měl by 
usnadnit zahájení školního roku v novém prostředí.

McDonald´s CUP
Ani letos naši mladí fotbalisté nemohli chybět na 

největším fotbalovém turnaji pro žáky základních 
škol. ZŠ Ratiboř reprezentovalo v okrskovém kole 
družstvo mladších i starších žáků. Více se však daři-

lo těm starším. Probojovali se přes okresní kolo až  do krajského 
finále ve Zlíně, kde se chlapci utkali se stejně starými soupeři, 
většinou však ze sportovních škol. „Šli jsme si hlavně zahrát,“ 
říkali, i když zklamání neskrývali. „Soupeři byli zkrátka lepší. Na 
příští rok se připravíme lépe.“  My blahopřejeme ke krásnému 4. 
místu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Je na místě poděkovat také trenérům – Josefu Mikulovi, Petru 
Špačkovi a Ondřeji Karolovi. Bez nadsázky je možno napsat, že 
bez jejich příkladného vedení a přípravy bychom na taková umís-
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tění nedosáhli. Díky a věříme, že tato spolupráce bude pokračo-
vat. Vždyť nám jde o společnou věc, a tou je výchova mládeže.

Děkujeme také rodičům za doprovod a odvoz dětí na krajské 
finále fotbalového turnaje McDonald´s CUP do Zlína (manželé 
Válkovi, p. Marečková, p. Ostřanský, p. Karola, p. Špaček, p. Mrli-
na), za doprovod na vyhlášení vítězů literární soutěže  O poklad 
strýca Juráša (p. Daňová, p. Kořenková, p. Vaculíková), za pomoc 
při sběru a nakládání starého papíru (p. Kořenek, p. Vaculík), za 
pohoštění připravené k Noci s Andersenem (p. Kutějová), za věc-
né dary do školní družiny (manželé Kořenkovi) a vůbec všem, 

kteří  jakkoliv podpořili školní akce.
Školní rok je u konce. Věříme, že všichni žáci naší školy se zase 

něco víc naučili, rozšířili své vědomosti i dovednosti a byli moti-
vováni k dalšímu vzdělávání. Žákům, kteří v tomto školním roce 
dosáhli úspěchů v soutěžích bychom chtěly poblahopřát a podě-
kovat za reprezentaci školy na veřejnosti. 

Všem dětem přejeme krásné sluníčkové prázdniny, a Vám, 
rodičům našich žáků i všem spoluobčanům příjemnou a pohodo-
vou dovolenou. 

Kolektiv ZŠ Ratiboř
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Stává se již tradicí, že Obec Ratiboř vydává svůj kalendář 
s motivy, které vyjadřují společenský život obce a také krajinu 
s jejími zajímavostmi. Poslední vydaný kalendář na rok 2010 byl 
motivován minulostí a současností.

Pro příští rok hodláme vydat kalendář s názvem „RATIBOŘA-
NÉ“. Na stránkách kalendáře budou zastoupeni především lidé 
a občané, kteří v obci žijí a zúčastňují se společenského, kulturní-
ho, sportovního, církevního, školního a spolkového života. Uvi-

díme zde např. učitele a žáky základní a mateřské školy, hasiče, 
zastupitele, seniory, sportovce, kteří jsou začleněni do 7 soutěž-
ních družstev, zaměstnance pošty, lékaře a pracovníky zdravot-
ního střediska, společenské organizace a další, kteří v Ratiboři 
aktivně působí.

Kalendář by měl být v prodeji v září 2011.
    PhDr. Josef Juráň

místostarosta obce

Kalendář obce Ratiboř na rok 2012

V naší obci žije pan Jan Machala, zahrádkář a pěstitel gladiol, 
který se už více než 40 let věnuje nejen pěstování těchto krás-
ných květin, ale i šlechtění a křížení. Jeho mečíky zdobily výsta-
vy květin v obci, v celém okrese i mimo něj. Zařadil se během 
života mezi přední uznávané pěstitele v naší republice. Jeho vel-
kým přáním je, aby se v obci v jeho práci pokračovalo, aby měl 
své nástupce, kterým by předal své celoživotní zkušenosti. A tak 
vznikl Gladiol club, který má zatím 6 členů. Rozhodli jsme se 
pokračovat v tradici pěstování mečíků v obci. Chceme pěstovat 
kultivary, které p. Machala vyšlechtil, naučit se správným postu-
pům při sázení, hnojení a ošetřování, aby výsledkem byla zdravá 
a krásná květina hodna výstavy a obdivu jak laika, tak i odborní-
ka. Navázali jsme rovněž kontakt s úspěšnými pěstiteli společnos-
ti Gladiris Nový Jičín, která má dlouholetou tradici a jejíž členem 
je i pan Jan Machala.

Pokud budou příznivé podmínky, rádi bychom pořádali každý 
rok výstavu vypěstovaných gladiol a zároveň tím zpestřili kulturní 
a společenský život v obci. V těchto dnech už probíhají předběž-
né přípravy na letošní výstavu mečíků, kterou hodláme uspořádat 
zcela netradičně v evangelickém kostele v Ratiboři. Tato monu-
mentální budova byla postavena před 150 lety a slaví tudíž své 
významné výročí.

Co je nového u zahrádkářů

Pozvánka všem občanům a milovníkům květin!

KVĚTINOVÉ DNY
Proběhnou 20. - 21.8. 2011

V organizaci  ČZS, OÚ a FS ČCE v evangelickém kostele.
Otevřeno SO od 10-18 h, NE od 12-16 h

Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 20. 8. 
V 10 h a zakončena v neděli koncertním vystoupením. 

Květinové skladby bude hrát kytarista Pavel Čáp z Prahy. 
Vstupné dobrovolné.

Při zahájení výstavy bude p. J. Machalovi předáno ocenění za 
celoživotní práci v pěstitelské, šlechtitelské, za dosažené výsled-
ky a za odbornou pomoc začínajícím pěstitelům. 

  Za  ZO ČZS Anna Gerlíková a Anna Sošťáková
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Tentokrát připravuje akci pro děti sbor dobrovolných  hasičů 
Ratiboř.

Loučení s létem se v minulých období neuskutečnilo pro nepří-
zeň počasí.

Chceme zkusit nazvat akci jiným názvem a pozvat tak všechny 
děti i s doprovodem rodičů a přátel na sobotu 3. září 2011 v odpo-
ledních hodinách k hasičskému domu, kde jim připravíme:

- ukázku hasičské připravenosti včetně techniky a vybavení
- zábavné hry pro děti
- hudbu, tanec
- stánek s občerstvením

Další pozvání se uskuteční přes vývěsky a prostřednictvím 
místního rozhlasu.       Miroslava Slováčková

Pozvání na dětské odpoledne u hasičského domu

          

V pátek 3.6.2011 se na místním fotbalovém hřišti uskutečni-
lo exibiční utkání. V tomto  utkání se představil tým Petra Vam-
poly a domácí celek Ratiboře. Nejznámějšími postavami  týmu 
byli Petr Vampola (Mistr světa v roce 2010 a vlastník bronzové 
medaile z MS v roce 2011 v ledním hokeji), Jaromír Vampola 
(extraligový rozhodčí), Tomáš Frolo a Jiří Kučný (bývalí extrali-

goví hráči Vsetína), Jiří Čunek (senátor) a řada dalších hokejistů 
a fotbalistů zvučných jmen. O zábavu všech přítomných se staral 
svým komentováním a hudbou diskžokej Jarda Urbánek. Mediál-
ním partnerem celé akce byl týdeník Jalovec. Utkání, ve kterém 
nešlo o výsledek, ale o pobavení diváků, provázelo krásné počasí 
a přilákalo do hlediště spoustu lidí. Po závěrečném hvizdu sví-

Exibiční utkání s týmem Petra Vampoly
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til na světelné tabuli nerozhodný výsledek 5:5. Nejlepšími hráči 
obou celků byl za domácí vyhlášen Stanislav Olšák a za hosty 
senátor Jiří Čunek. 

Podle slov hlavního iniciátora akce Petra Vampoly by v příštím 
roce rád začal s organizací mnohem dřív, aby se připravil program 
ještě mnohem zajímavější než letos a aby se akce stala tradicí. Tak 
snad to vyjde a my se máme v příštím roce na co těšit.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Ratiboři, 
všem sponzorům a divákům za jejich podporu, bez  které by jen 
stěží mohl fotbalový klub fungovat.

Michal Mrlina

Foto Jalovec 
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Kde?                                                   start i cíl v areálu hasičského domu
   
Kdy?                                                   v sobotu 24. září 2011

 V kolik hodin?                                    mezi 9.00 a 10.00 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Pochod se koná za každého počasí, procházka bude 
jako tradičně na podzim po jižní části našeho katastru
přes naše nejvyšší kopce Křížový, Ratibořský Grúň 
a Drastihlava

POCHOD
„PO RATIBOŘSKÝCH HRBOCH“

Stolní tenis a šachy
Novoroční turnaj ve stolním tenise byl uspořádán 1. ledna 2011 

v sokolovně. V tomto 2. ročníku se shodně na prvním až druhém 
místě umístili Vlastimil Plšek a Jiří Vaculík. Třetí místo vybojoval 
Jiří Halmazňa. V Jarním turnaji dne 15. května za pořadatelství 
Gustava Zubíka a Jiřího Vaculíka zvítězil Zdeněk Vaculík, na 
druhém místě se umístil Jiří Vaculík a třetí místo obsadil Gustav 
Zubík.

Rovněž 15. května byl organizován Jiřím Vaculíkem a Filipem 
Zátopkem v Motelu Zátopek 2. ročník Ratibořského šachového 
turnaje – „O ratibořského šachového krále“. Vítězem 2. roční-
ku tohoto turnaje v šachu se stal František Veselský, třetí místo 
obsadil Jiří Vaculík a stal se tak ratibořským šachovým králem. 
Kvalitu tohoto turnaje zabezpečila účast registrovaných, ligových 
hráčů TJ Sokol Hošťálková.

Všem děkujeme za účast a vítězům srdečně blahopřejeme.

Jiří Vaculík

Jako každý rok také tento-
krát jsme přijali pozvání na 
turistický pochod Jilemnické-
ho jarná 25-ka do Považské 
Teplé, který se konal v neděli 
10. dubna 2011.

Letos nás odjelo pouze 44 
účastníků pochodu.

V Považské Teplé nás přiví-
talo krásné jarní počasí a naši 
milí přátelé z družební obce. 

Nádhernou krajinou Manínské úžiny se turisté rozhodli absolvo-
vat trasy dle vlastního uvážení 10, 15 nebo 25 km. V cíli každý 
účastník obdržel odznak a malé občerstvení a někteří dokonce 
i cenu z tomboly. Také jsme se společně pod Manínem vyfoto-
grafovali.

Letošního 35. ročníku pochodu se zúčastnilo 3.232 turistů.

V odpoledních hodinách jsme odjížděli s pocitem krásně pro-
žitého dne a mnoha pěkných zážitků.

Příští 36. ročník se uskuteční 22. dubna 2012. 

 Miroslava Slováčková

Hodnocení pochodu Jilemnického jarná 25-ka
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Starší žáci
Máme za sebou první sezónu v krajské soutěži starších a mlad-

ších žáků skupiny „A“. Celkově sezónu hodnotíme jako velmi 
úspěšnou.

Starší žáci se umístili na 2. místě se ziskem 56 bodů a skó-
re 98:28, kdy jsme od prvních kol soutěže byli na špici tabulky 
a na dálku bojovali s Poličnou o vítěze krajské soutěže. Bohužel 
jsme ale nezvládli tlak, který na nás byl vyvíjen a zbytečně jsme 
v některých zápasech ztratili body. Kdyby nám někdo před sezónou 
řekl, že skončíme na druhém místě, tak by tomu snad nikdo nevěřil 
a musíme kluky pochválit za jejich dobré výkony.

Mezi nejlepší střelce starších žáků patří: Hrabica Petr (22 bra-
nek), Ostřanský Jakub (19 branek), Pařenica Roman (16 branek), 
Mynařík Tomáš a Mikula Josef (9 branek). Dále musíme vzpome-
nout hráče, kteří zabraňují soupeři vstřelit branky, a to hlavně kapi-
tána Machálka Adama, který byl po celou sezónu základní kámen 
naší obrany a šlo poznat, když některý zápas chyběl. Dále brankáře 
Galetu Patrika, který byl vyhodnocen druhým nejlepším brankářem 
krajské soutěže s 10 vychytanými nulami na svém kontě.

Nyní nás čeká ukončení sezóny na hřišti zápasem proti rodičům 
a předání cen nejlepším střelcům a hráčům starších a mladších 
žáků.

V pondělí 4.7. nás čeká dvoudenní soustředění starších žáků 
v Jindřichově spojené s turnajem. Toto soustředění se pomalu stalo 
tradicí, protože tam jezdíme už čtvrtým rokem a jedeme obhájit na 

turnaji první místo z loňského roku.

Mladší žáci
Mladší žáci se umístili na 3. místě se ziskem 54 bodů a skóre 

122:54. Vzpomenout musíme hlavně jarní část sezóny, ve které 
jsme byli úspěšní ve všech zápasech a ani jednou jsme neokusili 
hořkost porážky.

Mezi nejlepší střelce patří: Jakubík Adam (37 branek), Daněk 
Štěpán (26 branek), Škrabánek Tomáš (10 branek), Daňa Ondřej 
a Machala Karel (7 branek). Brankářem týmu je Ostřanský Matěj, 
který vychytal 6 zápasů s čistým kontem.

 Teď nás čeká 3týdenní odpočinek a pak zase tvrdá práce hráčů 
i trenérů, abychom reprezentovali co nejlépe naši obec v krajské 
soutěži.

Od podzimu bude vytvořen další tým a to jsou dorostenci, kteří 
u nás už nějaký čas chyběli. 

Všechno, co se děje v Sokolu Ratiboř, by nebylo možné uskuteč-
nit bez podpory rodičů, sponzorů, obecního úřadu a trenérů. Těm 
všem patří upřímné poděkování !!!!!

Petr Špaček

Úspěšná sezóna 
„A“ mužstva

Pro „A“ mužstvo Ratiboře právě skončila velmi úspěšná sezóna 
okresního přeboru. Díky kvalitní zimní přípravě pod vedením tre-
néra Zbyňka Žabčíka a vynikajícímu závěru jara se mužstvo posu-
nulo z podzimního šestého místa až na druhou příčku tabulky a to 
s bilancí 15 výher, 4 remízy a 7 proher. Se 79 vstřelenými brankami 
se navíc Ratiboř stala nejlépe střílejícím týmem soutěže. 

Výrazným přínosem pro tým a velkým úspěchem byla také 
výborná střelecká forma Zdeňka Blizňáka, který nastřílel úcty-
hodných 27 branek (10 z nich v posledních 4 zápasech; ani jed-
na z penalty) a stal se tak nejlepším střelcem okresního přeboru. 
K dalším úspěšným střelcům Ratiboře patří Adam Konvičný (17 
branek), Stanislav Olšák (10 branek) a Tomáš Adámek (9 branek). 
V případě zájmu naleznete více informací a aktualit na interneto-
vé adrese www.tjsokolratibor.717.cz. 

Petr Konvičný

„B“ tým mužů
Ani náš „B“ tým pod vedením trenéra Mirka Adámka ve IV. 

třídě mužů na jaře nezahálel a odehrál solidní sezónu. Po podzimu 
bylo mužstvo na 3. místě tabulky, které po odehraní jarní sezóny 
uhájilo. Béčko nasbíralo 34 bodů za 10 vítězství, 4 porážky a 4 
nerozhodná utkání. Nejlepšími střelci týmu jsou: Holba Martin (8 
branek), Pala Vlastimil (6 branek), Fojt Michal (5 branek) a Bliz-
ňák Zdeněk (4 branky)

Michal Mrlina

M

Z oddílu kopané

M
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