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Slovo starostky

Na prahu školního roku přeji dětem i studentům hodně studijních úspěchů, pedagogům dobré nervy a Vám všem spokojený život 
v naší obci.

Zároveň chci poděkovat pracovníkům Obce Ratiboř a zásahové jednotce SDH Ratiboř za jejich obětavou práci při odvracení 
následků ničivé bleskové povodně dne 15.8.2011.                    Vaše starostka

Informační kanál obce Ratiboř
Od 1. září bylo zahájeno testovací vysílání informačního kanálu 

obce Ratiboř. Tento INFOkanál přispěje k zajištění větší informova-
nosti občanů o aktuálním dění v obci. Je možno jej naladit na programu 
E7. Probíhá také přestavba www stránek obce. V provozu jsou i aktuál-
ní neoficiální stránky obce Ratiboř (www.ratibor.eu).

Kanalizace, vodovod
V letošním roce se i přes nepřízeň počasí podařilo dokončit většinu 

plánovaných tras kanalizace ve stavebním obvodě Hološín. Souběžně 
s kanalizací byl vybudován nový vodovodní řad v celkové délce 1,8 
km. Vodovod byl úspěšně natlakován a je provozuschopný. Na trase 
jsou průběžně instalovány přípojky občanům. Uvedené investiční akti-
vity byly budovány s využitím vlastních sil a prostředků obce. Výše 
těchto investic, profinancovaných rozpočtem obce a vybudovaných 
vlastní investiční činností, nedosahuje ani vlastního finančního podílu 
obce, který bychom museli vynaložit v případě budování těchto tras 
s podporou prostředků EU. Neuvěřitelně nákladná je administrativní 
náročnost zpracování u projektů podpořených prostředky EU, kdy jsou 
vyžadovány různé postupy, které je obec povinna předložit a vyhotovit 
na vlastní náklady.

Blesková povodeň
Blesková povodeň postihla naši obec dne 15.8.2011 ve večerních 

hodinách. Po přívalových deštích byl zaznamenán na toku Ratibořky 
III. stupeň povodňové aktivity. Byla přerušena dodávka elektrického 
proudu, místní toky se začaly vybřežovat ze svých koryt. Deště způ-
sobily zaplavení sklepů obyvatel a několika částí jak povrchové, tak 
splaškové kanalizace. V některých úsecích bylo možno kanalizaci 
vyčistit vlastními prostředky. Zcela zaplavenou kanalizaci v Nepeklo-
vě v hloubce 2 až 3 metrů bylo nutno nechat vyčistit specializovanou 
firmou z Prostějova, která má jako jedna z mála v ČR potřebnou tech-
niku k těmto činnostem. V kanalizaci byly kromě jiného naplaveny 
větve a polena z lesa a velké kameny.

Místní komunikace a chodníky
Pokračovaly práce na odstraňování povodňových škod z roku 2010. 

Nově přibylo odstraňování povodňových škod po bleskové povodni. 
Bylo provedeno odstranění výtluků na cestách. Na Dvorcích, v Soj-
ném, v Borčí a na dolním konci obce byly opraveny místní a účelové 
komunikace. V rámci uplatněné dotace na odstranění povodňových 
škod z Fondu Solidarity EU byly nákladem 1 495 tis. Kč opraveny čás-
ti místních komunikací v Červených a na Nivku. Byl opraven mostek 

v Hološíně i naklánějící se oplocení hřbitova. Nutnou opravu vyžadují 
poničené komunikace do Hološína, na Hranici a část komunikace za 
Růžičky, které byly poškozené přívalovými lijáky. Průběžně jsou čiště-
ny horské mříže, příkopy, silniční vpustě a chodníky.

Veřejné plochy, zeleň,
 veřejné osvětlení, koryta toků

Obec Ratiboř zahájila opravu koryta toku Kateřinka v prostoru u 
soutoku s Ratibořkou. Břehové opevnění bylo po opakovaných deš-
tích v havarijním stavu, část břehového oepvnění byla zcela odplave-
na. Pravidelně jsou v rámci protipovodňových opatření odstraňovány 
náplavy v korytech toků. Ručně bylo provedeno vyčištění zatrubnění 
ústí toku Hološínky ve středu obce, mezi zajímavými exponáty naleze-
nými v tomto prostoru bylo i stavební kolečko. Průběžně jsou prová-
děny výseky křovin, sečení trávy a údržba veřejných ploch. Pravidelně 
je udržován hřbitov a jeho okolí. Byla opravena část oplocení a dlažba 
u kolumbária. S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná 
údržba veřejného osvětlení. V letošním roce byla naše obec vybavena 
novým bezdrátovým rozhlasem.

Komunální odpad
U SFŽP ČR byla uplatněna žádost o dotaci ve výši 990 tis. Kč na 

zakoupení kompostérů a jejich následné bezúplatné předání občanům. 
Dotované zakoupení kompostérů očekáváme v 1. čtvrtletí roku 2012. 
Po obdržení dotace budou jednotliví zájemci vyzváni k podpisu smlou-
vy a kompostér jim bude předán do bezúplatného užívání. Týdně je 
odváženo zhruba 6,8 tun pevných domovních odpadů. V letním obdo-
bí došlo k navýšení objemu plastů. Kontejnery k recyklaci vybraných 
komodit (skla, papíru) jsou odváženy pravidelně. Ve vestibulu obecní-
ho úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na vyřazené drobné elektrospo-
třebiče v rámci zpětného odběru.

Kultura a sport
V návaznosti na pestrý kalendář akcí jsou pořádány jednotlivé udá-

losti v oblasti kultury a sportu. V období prázdnin a dovolených bylo 
v obci uspořádáno několik tanečních zábav. Dne 10. září se v prostoru 
před MŠ uskutečnila hasičská soutěž v požárním sportu a soutěž mistrů 
guláše. Tradičně se vydařila vzpomínková akce u pomníku Jana Mani-
še v Kobelném. Milovníci přírody se sešli na podzimním pochodu oko-
lo Ratiboře. V rámci předplatného byl uspořádán zájezd do divadla ve 
Zlíně. Dětem byla v kině promítnuta pohádka Medvídek Pú. V soko-
lovně probíhá široká škála tělovýchovných aktivit a v plném proudu je 
také fotbalová sezóna. 



Z p r a v o d a j  -  z á ř í  2 0 1 1

3

Vesnice roku 2011
Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spo-

lečně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR ve 
spolupráci s Kanceláři prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Minister-
stvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem 
kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem kni-
hovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR. Rati-

boř získala v soutěži „Oranžovou stuhu Zlínského kraje“ a postoupila 
tak do celostátního kola. Toto ocenění je spojeno se zajímanou finanční 
odměnou ve výši 600 tis. Kč ze strany vyhlašovatele a 50 tis. Kč ze 
strany kraje. Dne 18. srpna navštívila naši obec komise, která provedla 
hodnocení v rámci celostátní soutěže. Komise odjížděla z naší obce 
spokojena. Vyhodnocení zatím není zveřejněno.    

Bc. Jiřina Sklenská
  starostka obce

Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
  zprávu o plnění rozpočtu obce Ratiboř k 31.7.2011
  rozpočtovou změnu č. 4/2011
  smlouvu o zřízení věcného břemene vedení el. NN ČEZ Dis-

tribuce a.s. na p.č. 2750/1, p.č. 3507/2, p.č. 63 a p.č. 2824 v k.
ú. Ratiboř u Vsetína

  žádost J. Děckuláčka, R. 501, a S. Havlíkové, R. 22, o při-
pojení novostavby RD na p.č. 2599/8 na obecní vodovod 
a kanalizaci

  dočasný pronájem části nebytových prostor v budově čp. 435 
L. Bláhovi, R. 75

  smlouvu o vložení věcného břemene na p.č. 3586/22 spočíva-
jící v právu vstupu a jízdy

Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
  výsledek ankety – sportoviště u MŠ

  požadavek přítomných občanů na umístění sportoviště v jiné  
vhodné lokalitě

   informaci o zahájení zkušebního provozu INFOkanálu obce 
   rozsah a sanaci povodňových škod na místních komunika-

cích, korytech toků a kanalizaci
   informaci o průběhu soutěže Vesnice roku 2011
 technicko-organizační opatření Ratibořské Jamy dne 

10.9.2011, Vzpomínkové slavnosti Jana Maniše dne 11.9.2011 
a Ratibořského hodového jarmarku dne 15.10.2011

Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
   žádost A. a M. Ponížilových o odkup části p.č. 3067/19 u cha-

ty ev.č. 034

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Výpis z Usnesení IX. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 5.září 2011

Blahopřání
Vážená paní strarostko,
velmi rád bych Vám a Vašim občanům touto cestou poblahopřál 

k Vašemu úspěchu v rámci krajského hodnocení soutěže Vesnice roku 
2011 a k získání titulu Oranžová stuha Zlínského kraje roku 2011. 
Toto ocenění je každoročně vyhlašováno s cílem vyhledat a ocenit ty 
nejlepší příklady dobré spolupráce mezi obcí a zemědělci. 

Pro Ministerstvo zemědělství je problematika rozvoje venkova 
jednou z klíčových oblastí. Těší mě proto, že se Vaše obec díky svým 
aktivitám zapojila do soutěže Vesnice roku 2011 a uspěla ve vel-
ké konkurenci krajského kola. Velice si vážíme obcí, které aktivně 
rozvíjejí svůj potenciál, zejména právě spolupráci se zemědělskými 
subjekty, a jsou tak důkazem, že na venkově je možné nabídnout 
příjemné prostředí, kvalitní podmínky pro život a příležitosti k roz-
voji podnikání. Jsem rád, že alespoň z části k tomuto můžeme při-
spět prostřednictvím Programu rozvoje venkova, ať už jde o samo-
správu, zemědělce, drobné podnikatele nebo třeba místní spolky, 
k jednomu společnému zájmu – kvalitnímu životu na venkově.

Vážená paní starostko, děkuji Vám za účast v soutěži Vesnice 
roku 2011 a přeji mnoho štěstí v celostátním kole ocenění Oranžové 
stuhy 2011.                  Ing. Ivan Fuksa

ministr zemědělství

POZVÁNKA NA RATIBOŘSKÝ 
HODOVÝ JARMARK

VII. Ratibořský hodový jarmark se letos bude konat v sobotu  
15. října 2011. Zahájení prodeje v 8.00 hodin, ukončení v 17.00 
hodin.  

V loňském roce bylo asi 70 prodejních stánků. Sortiment bývá 
velmi pestrý. Převládá tradiční pouťové zboží, potraviny zaměřu-
jící se na zabijačkové speciality, valašské frgály, včelí produkty, 
výrobky z Karolovy pekárny, dále textil, obuv, hračky, slovenské 
ovčí sýry a další speciality. K občerstvení bude připraven mysli-
vecký srnčí guláš, hovězí guláš, dršťková polévka a různé rychlé 
občerstvení. Nápoje budou jistě v několika stáncích, ať už pivo, 
víno, medovina, svařák, burčák nebo punč a nealkoholické nápoje. 

Již tradiční součástí jarmarku bude prodej domácích klobás 
a soutěž o nejlepší vyrobenou klobásu. 

Hlavní tombolu letos zajišťuje mateřská škola. Pořádek a bez-
pečnost bude opět zajišťovat místní policajt, Portáši a krojovaný 
Valach. Dechová hudba Modrá kapela bude vyhrávat hlavně po 
vesnici, hudební produkce bude také před OÚ. V areálu hasič-
ského domu nebo před MŠ budou kolotoče a zábavní atrakce.

Na tradiční Jarmark vás srdečně zve 
Zastupitelstvo obce Ratiboř
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1. Zimní údržba je zmírnění závad vznikajících povětrnostními 
vlivy za zimních situací a schůdnosti těchto místních komunikací 
a chodníků.

2. Odpovědnost:  Bc. Jiřina Sklenská, starostka obce

3. Vedoucí zimní údržby:   Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník OÚ 

4. Pracovníci:    a) pracovníci obecního úřadu
           b) smluvní pracovník – Bohumil  
       Zbranek (traktor + radlice)

5. Seznam místních komunikací: Zimní údržba MK a chodníků 
(celkem 24 km MK a 4,2 km chodníků)

6. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti MK:
a) I. pořadí důležitosti  .....................  do 4 hodin
b) II. pořadí důležitosti  ....................  do 12 hodin
c) III. pořadí důležitosti  ................... do 20 hodin
od ukončení spadu sněhu. Zahájení odklízení sněhu při sněhové 
pokrývce 5 a více cm.

7. ZÚ dle důležitosti:
a) I. pořadí: veřejně přístupné, dopravní, obslužné

b) II. pořadí: účelové
c) III. pořadí: ostatní místní komunikace

8. Posyp MK:
a) dle pořadí důležitosti
b) technologie, která vyhovuje místním podmínkám a pořadí 
důležitosti MK
c) posyp provádět zdrsňovacím materiálem tam, kde si to  vyžadu-
je dopravně technický stav komunikace

9. Posypový materiál:  
Škvára – kopcovité lokality obce
Inertní materiál – posypová drť – ostatní MK a chodníky

10. Technologie: Pluhování se zadní radlicí traktoru, přední rad-
licí traktoru, pluhování chodníků malotraktorem s přední radlicí, 
manuální odklízení sněhu některých veřejných prostranství (kino, 
před budovou OÚ, lávky přes potok .....)

11. Bez zimní údržby: Místní komunikace na Kosiska, hřbitov 
(jen v případě pohřbu)     
  

Bc. Jiřina Sklenská
  starostka obce 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY V OBCI RATIBOŘ

Upozornění na vypínání elektřiny 4.10.2011
Barevně označenou mapku najdete na úřední desce obecního úřadu.

ČEZ
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Obecní knihovna  Ratiboř
Výpůjční doba 

Pondělí  16.00 – 18.30 hodin
Středa    16.00 – 18.30 hodin

Pro veřejnost internet zdarma
Možnost kopírování

Široká nabídka knih a časopisů

Tímto Vás zvu k návštěvě naší knihovny, kde je ještě stále co nabídnout k přečtení. 
Na Vaši návštěvu se těší Michaela Jakubíková a její pomocnice Pavla Zbranková.

Červenec jsme měli dost 
chladný. Srpen nás zase obda-
řil vedrem. V září se počasí 
střídalo. Takto míjejí naše dny 
a měsíce. Zatím pro někoho pří-
liš pomalu – vždyť léta školního 
vyučovaní se nemožně táhnou. 
Každý mladý člověk by to chtěl 

mít už co nejdřív za sebou a konečně být dospělý. A cítí se být 
málo důležitý ve společnosti. Člověk v dospělém věku začíná ale 
pomalu zjišťovat, že mu ten čas zase běží příliš rychle. A cítí, že 
nestačí držet krok s průběhem věcí. Člověk starší najednou zjišťu-
je, že ani neví, kdy mu ten čas fakticky utekl. A cítí, že je už mimo 
kurz. Tak se ty naše pocity mění, stejně jako i my sami. Ale Bůh 
se nemění. A Jeho názor vůči nám se také nemění. Zamyslete se 
aspoň chvíli nad tím, že pro Pána Boha jste důležití pouze tím, že 
jste. Je to jedno, kolik je nám roků a kolik máme na účtu! Pánu 
Bohu nic nemusíme dokazovat. Výška úspor, značka auta, krása, 
počet let – tyto a mnoho jiných věcí jsou důležité jen krátkodo-
bě. Pro Pána Boha jsme cenní už tím, že dýcháme, modlíme se 
a nasloucháme. 

A od zbytečných starostí, které nám svazují ruce a zaplňují naše 
srdce, nás osvobozuje jenom důvěra k Bohu. Byla by věčná škoda 
utratit všechen svůj život ve starostech a námaze jak si opatřit 
lepší byt, rychlejší auto, poslední model mobilního telefonu nebo 
horského kola. Dnes je to sice nové a krásné, ale za pár let to bude 
k ničemu. Ale nejen to, my si nemusíme dělat starost ani o to, 
zda nejsme příliš oškliví, hříšní, nešikovní, staří atd. Náš život je 
vždycky mnohem víc než to, co jsme stačili pokazit.

Hlavním cílem našeho života je opravdu důvěřovat Hospodinu. 
Poznat jeho dobrotu a radovat se ze všech jeho darů. Když se 
usmíříme a budeme žít v pokoji s Bohem, zvládneme své každo-

denní problémy daleko lépe - na rozdíl od toho, kdo má strach 
a obavy z toho, co všechno se může stát zítra a pozítří. A nedáme 
se tak snadno zaskočit a přemoci trápením, které na nás dolehne. 
Prohneme se pod ním. Možná i tiše zasténáme, ale pak se vzcho-
píme a s pomocí Ducha Svatého vezmeme svůj kříž - podobně 
jako náš Pán Ježíš Kristus. 

Hospodin pro nás učinil velké věci. Ať jeho láska ve vás zůstá-
vá a dává vám odvahu činit veliké věci pro vaše bližní na zemi.

Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby, které se konají 
v kostele v 10.00 hodin a na společné setkání na biblických hodi-
nách každou středu v 18.00 hodin ve sborovém domě. 

Sborová sdělení
Na začátku prázdnin se konal v Kateřinicích první tábor pro 

děti a mládež, kteří projevili  zájem o práci v souboru „Zvonky 
dobré zprávy“. Tábora se zúčastnili členové sboru Alumni Ringers 
z Pitsburku (USA), dva mladí členové sboru zvonkohry „Angels 
Bells“ z Berlína, dvě členky zvonkohry „Zelowskie Dzwonki“ 
ze Zelowa v Polsku, farářka presbyteriánské církve z USA, která 
dělá misijní práci v Praze, a naše mládež. Výsledek jejich úsilí jste 
mohli uvidět a uslyšet v kulturním domě v Kateřinicích ve středu 
6.07. a následující den v kostele v Ratiboři. Po odjezdu hostů se 
místní skupina s nadšením pustila do další práce. Zkoušky se 
konaly někdy vícekrát týdně! Posloužily zatím při bohoslužbách 
druhou neděli v září v ratibořském kostele, v kostele v Kateřini-
cích budou hrát v poslední zářijovou neděli. Přijali také pozvánku 
ke krátkému vystoupení u příležitosti Svatováclavských dnů do 
Nového Hrozenkova. 

Zatím je ale nadále otevřená nabídka pro další zájemce hry na 

Srdečný pozdrav 
posílá všem milým občanům

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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ručních zvoncích! Jak mladá generace, tak i ta dříve narozená 
– pokud má o to někdo zájem – dejte mi vědět! 

V srpnu proběhla v kostele překrásná a velice úspěšná výstava 
– „Květinové dny”. První mečíky se 
objevily v Evropě v roce 1750. Pěstují 
se tedy už 260 let a o jejich rozšířeni 
a propagaci u nás se velice zasloužil 
zahrádkář a pěstitel gladiol pan Jan 
Machala, který žije v naší obci a jak 
sám říká, pěstování těchto krásných 
květin věnoval prakticky celý svůj 
život.  Mnoho odrůd, které vyšlech-
til, stále zaujímá významné místo 
na výstavách po celém světě, zvlášť 
v Americe. 

V obci vzniklý Gladiol Club se ujal 
přípravy této akce v evangelickém kostele. Aniž to organizátoři 
výstavy věděli, vrátili aspoň na několik dnů této stavbě původ-
ní rys. Proč? Protože už první chrám, který kázal vystavit král 
Šalomoun, měl stěny obložené cedrovými deskami, na kterých 
dal vyřezat dokola kalichy květů, palem a věncoví z květin.  
A k samotným květinám Ježíš říká: Podívejte se na polní lilie, 
jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun 
v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna  z nich. Jestliže tedy 
Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do 
pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Hledejte především jeho 
království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. 

V září se ve sborovém domě konal krátký program pro děti ze 
Základní školy. Povídali jsme si o vzniku světa, svobodné volbě 
každého člověka a jeho odhodlání ke vzpurnosti. Opakovali jsme 
písničku z loňského setkání a naučili jsme se další. Dále program 
probíhal venku, kde si děti společně hrály a potom se radovaly 
z pamlsků.

V odpoledních hodinách druhou neděli v září (11.09.) se za 
krásného počasí a značné návštěvnosti 
konala v Ratiboři – Kobelném Vzpomín-
ková slavnost Jana Maniš. Svou účast 
na této slavnosti ještě na podzim roku 
2010 přislíbil – jak jsme Vás informovali 
minule – dr. Ladislav Baletka, ale už se jí 
zúčastnit nemohl. Pán života a smrti ho 
mezitím z tohoto světa odvolal. Jeho úko-
lu se ujal a historickou přednášku o Janu 
Manišovi podal syn zesnulého, ředitel 
Státního okresního archivu ve Vsetíně, 
PhDr. Tomáš Baletka, PhD. Biblickou 
úvahu přednesl farář Miroslav Janeba, 
který v souvislosti s významným a záro-
veň provokativním slovem Ježíše o tom, 

že Pravda nás vysvobodí, připomněl úděl lidí pronásledovaných, 
nešťastných a všelijak odstrkovaných. Schopnost krásného zpěvu 
jsme mohli obdivovat v podání žákyně Radky Mrlinové a slyšeli 

jsme také báseň o Janu Manišovi, kterou letos napsala paní Marie 
Šedá. Báseň přednesla Mgr. Milada Valová. Srdečně děkujeme 
zúčastněným a všem účinkujícím. Věříme, že – jak řekla starostka 
obce Bc. Jiřina Sklenská – další generace se dají poučit z dějin 
netolerance a pro budoucnost si vyzvednou z minulosti jen to, 
co je dobré, a jak zpíval místní pěvecký sbor pod vedením Mgr. 
Růženy Hříbkové, všichni vezmeme vážně vzácnou milost Boží. 

Za Vaši účast na akcích, na kterých spolupracuje evangelický 
sbor v Ratiboři - doufajíc, že jste byli potěšeni - děkuje J. Wiera 
Jelinková, farářka a kurátor sboru Jan Jurášek. 

(Nejen) sborové pozvánky
V říjnu se uskuteční v našem sboru speciální biblické hodiny 

v angličtině pod vedením lektorky z USA. Budou se konat každé 
úterý v 18.00 hodin na faře. Jsou zváni všichni, kteří si chtějí pro-
cvičit svou angličtinu. 

Připomínáme, že sbor Českobratrské církve evangelické v Rati-
boři vyhlásil u příležitosti 150. výročí otevření evangelického 
kostela v Ratiboři výtvarnou soutěž určenou dětem a mládeži. 
Tématem soutěže bylo nakreslit, namalovat nebo jinak výtvarně 
zpracovat ratibořský kostel. Výtvarné práce budou posuzovány 
odbornou porotou a nejlepší budou odměněny hodnotnými věc-
nými cenami. Soutěž byla ukončena 22. září 2011. Všechny práce 
budou vystaveny v místním kostele od 3. do 16. října 2011. Slav-
nostní předání cen proběhne 16. října 2011 v kostele. 

16. října 2011 zveme všechny k slavnostnímu shromáždě-
ní radování u příležitosti 150. výročí vysvěcení našeho kostela 
a 230. výročí vydání Tolerančního patentu. Během této jubilejní 
neděle se budou v 10 hodin konat bohoslužby s vysluhováním 
svaté Večeře Páně – kázat bude br. senior Jan Krupa. 

V průběhu odpoledního programu za účasti místního pěvecké-
ho sboru a Zvonků dobré zprávy uslyšíme přednášku bývalého 
synodního seniora Pavla Smetany, báseň paní Marie Šedé a vzpo-
mínky br. faráře Miroslava Frydrycha. Spolu s oslavami budou 
oceněni mladí lidé, kteří se zapojí do výtvarné soutěže. Odpolední 
program začne ve 14 hodin. 

Na Vaší účast se těší J. Wiera Jelinková, farářka a kurátor sboru 
Jan Jurášek. 
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Jan Maniš, narodil se v roce 1746 v Růžďce
přiženil se do naší vesnice
stal se tajným evangelickým kazatelem
a v širém okolí byl oblíben velice.

Kázal Slovo Boží
a nerad se pánům podřizoval,
k pravdomluvnosti a lásce k bližním
byl svými rodiči vychován.

Uměl dobře číst, zpívat
a Písmo Svaté poutavě vykládal,
tajné schůzky v obci i mimo ni
na různých místech vykonával.

Náboženské poměry ve vsetínském panství
jednoduchými se nedaly zvát,
stíhali každého, kdo se vzpouzel,
církevní předpisy dodržovat.

Odmítnutí katolické víry
za kacířství vrchnost považovala,
kdo je hlavním vůdcem evangelíků,
po celém panství zjišťovala.

Kazatelé a zástupy evangelíků
v noci do Těšína nebo na Slovensko putovali,
aby alespoň jedenkrát za rok
svatou večeři Páně podobojí přijali.

Jan Maniš jako výtečný vykladatel Písma
měl na posluchače velký vliv,
proto po něm všude pátrali
a chtěli ho co nejdřív odchytit.

Na jeho dopadení vypsána byla odměna,
vrchnost slíbila 200 zlatých dáti.

Nenašel se však mezi Valachy jediný,
kdo by chtěl svého oblíbeného kazatele udati.

Největším udavačem evangelíků
prženský farář byl,
oznámil mnoho odpůrců katolismu
a mezi nimi i Jan Maniš byl.

Zadržené knihy ze Slovenska
drábi mu do kostela nosili
a pak je společně na faře
ve starých kamnech pálili.

Po vyhlášení nepravého Tolerančního patentu
k císaři pánu delegace z Valašska jela,
s memoriálem požadovat 
náboženskou svobodu chtěla.

Od císaře pána vrátili se s nepořízenou.
Vrchnost začala evangelíky ještě více proná-
sledovat 
a mezi ostatními hledali Jana Maniše,
pátrajíce, kdepak se mohl asi uschovat.

Dva roky se ukrýval poblíž domu svého
a také v Těšíně, kde byl nakonec dopaden
a dne 1. dubna roku 1779
tajně do Brna odvezen.

Několikrát v Brně
vyslýchán byl,
ke své víře se vždy otevřeně hlásil
a nikoho nezradil.

K tvrdému rozhodnutí soudu přitížila nejen 
údajná obvinění,
oblíbenost na Valašsku a vysoká odměna,

která nikoho nepřiměla,
aby místa jeho pobytu byla vyzrazena.

Ale i to, že chtěl prostřednictvím dalších přátel
informovat ruského cara v Těšíně,
jaká příkoří a postavení evangelíkům
se dějí takřka v každé dědině.

Tři měsíce v okovech pracoval,
jedenkrát týdně byl na tržišti veřejně praný-
řován
a pak do Sedmihradska
i s manželkou deportován.

Jeho tři děti na převýchovu
do katolické rodiny byly dány
a jeho majetek
byl celý zkonfiskovaný.

Vyhnanství Jan Maniš nepřežil
i jeho děti převýchova skolila,
jen jeho manželka
se v roce 1781 vrátila.

Jako vzácná památka byla lípa u Zemanů
ve dvoře č. 132 a  č. 72  chráněna,
než byla v roce 1929
silně víchřicí poškozena.

Janu Manišovi, bojovníku za svobodu víry,
právem patří místo mezi ratibořskými osob-
nostmi,
kteří významně zasáhli do života občanů 
a jsou uvedeni v knize „Ratiboř valašská dědi-
na“.

V červnu 2011

Jan Maniš – evangelický kazatel – napsala Marie Šedá

1) Kdo to byl Jan Maniš? Kde všude bys hledal informace o Janu 
Manišovi?
2) Víš, odkud pocházel Jan Maniš? Kde bys našel jeho pomník?
3) Co si představuješ pod pojmem „lidový kazatel“?
4) Byl Jan Maniš ve své době jediným lidovým kazatelem nebo 
jich bylo více?
5) Víš, kdy a kým byl vydán tzv. toleranční patent? Slyšel jsi 
někdy o „falešném tolerančním patentu“?
6) Co si představuješ pod pojmem „náboženská tolerance“? 
7) Přinesl tzv. toleranční patent úplnou náboženskou svobodu 
všem náboženským vyznáním? 
8) Žili na území Čech a Moravy v 18. století jenom lidé hlásící se 
ke křesťanství?

9) Jak byli pronásledováni a omezováni vyznavači jiného než 
římsko-katolického náboženského vyznání?
10) Slyšel jsi někdy o „osvícenství“? Co si pod tím pojmem před-
stavuješ?

Na odpovědi čekáme do 10. prosince 2011.
Nejlepší účastníci tohoto kvízu budou uvedeni v dalším čísle 
Zpravodaje!
Nejrychlejší – kteří své odpovědi zašlou do poloviny října - 
budou odměněni!                     
(toto se týká mladé generace)

 PhDr. Tomáš Baletka, PhD a Mgr. J. Wiera Jelinková

10 otázek pro zvídavé čtenáře připravil PhDr. Tomáš Baletka, PhD.
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VŮNĚ KVĚTIN
Motto: V květech je krása, něha, cit, barevnost …..

V uplynulých dnech 20. a 21.8.2011 proběhly v Ratiboři „Kvě-
tinové dny“, jak je nazvali pořadatelé – členové Základní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu. Výstav mají za sebou už 
několik, pořádaných v nepravidelných intervalech a v různém 
prostředí. První výstavy byly instalovány v základní škole, potom 
v areálu sokolovny nebo u požárního domu. Každá měla jiný ráz 
i obsah, byly kombinované s výstavou obrazů, jindy s výtvory 
ručních prací žen či s výtvarnou soutěží dětí. Nechyběly expozice 
ovoce a zeleniny nebo výrobky z včelího vosku. 

Letos to bylo opět jiné, odvážné a rozhodně se dá říci, že se 
stoupající úrovní. Místem konání byl vybrán evangelický kostel, 
který letos slaví 150 let svého vzniku. Posvátná atmosféra, klid 
a příjemný chlad v horkých srpnových dnech umocnil dojmy 
a zážitky návštěvníků, kterých přišlo 451. A bylo skutečně čím se 
nadchnout, čemu se obdivovat. 

Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 20. 8. v 10 hodin.  Pro-
mluvila paní farářka Wiera Jelínková, předsedkyně ZO ČZS 
v Ratiboři, dále paní Anna Gerlíková a starostka obce Bc. Jiři-
na Sklenská. Právě obecní úřad a Farní sbor ČCE poskytl záštitu 
a pomoc pořádajícím zahrádkářům. Pan Jan Machala, významný 
pěstitel a šlechtitel, obdržel nejvyšší ocenění za svou záslužnou 
práci – plaketu Zlatá růže s diplomem. Ocenění mu předali před-
seda US ČZS Vsetín Ing. Vítězslav Kotas a Ing. Jiří Janoušek, 
člen předsednictva. Dále mu byl předán od OÚ Ratiboř věcný dar. 

Pan Jan Machala se šlechtění věnuje více než 40 let. Jeho gladi-
oly byly vystavovány po celé republice i v zahraničí. Letos bude 
slavit 90. narozeniny a postupně věnuje své výpěstky a poznatky 
dalším pokračovatelům. Tak byl letos založen v ZO ČZS Ratiboř 
Gladiol club, který má zatím 6 členů: Gerlíková Anna, Zbranko-
vá Jaroslava, Mikšík Jan, Vrbová Věra, Mikuláštíková Helena 
a Zubíková Jiřina. Tito členové vystavovali své gladioly poprvé. 
Hosty a vystavovateli byli i známí a úspěšní pěstitelé a šlechtitelé 
pan Rýpar Lubomír z Oder, pan Hlaváč František z Valašské Bys-
třice a pan Mimránek Petr z Mysločovic. Z řad členů a občanů 
vystavovali: jiřiny – Kovářová Lidka, Zubíková Jiřina, Sošťáková 
Anna a Machala Jan, gladioly – Mrlina Jan a Děckuláčková Jarka. 
Návštěvníci shlédli 103 druhů překrásný gladiol, ale také půvabné 
jiřiny pestrých barev a rozmanitých tvarů. Ze všech stran byly 
slyšet obdivné hlasy hodnotící nejen květy. Upřímnou pochvalu 
si zaslouží paní Michalka Jakubíková, která se ujala celého aranž-
má monumentálního prostoru a odvedla skvělou práci. Vstupní 
i oltářní část chrámu doslova brala dech. Návštěvníci nešetři-
li chválou. Za tím vším, skromně v pozadí, bylo vidět, co úsilí 
a nepočítaných hodin věnovali celé přípravě členové pořadatel-
ského týmu. Patří všem vřelý dík. Poděkování a projevy dojmů 
jsou vyjádřeny i v oslavné básni, kterou během výstavy napsala 
paní Marie Šedá. Návštěvní knihu plnou díků a chvály si členo-
vé zahrádkářů četli po skončení výstavy a dá se říci, že to byla 
jejich odměna. Závěrem jeden ze zápisů: “Poděkování všem, kteří 
uskutečnili květinovou výstavu poprvé v ratibořském kostele, kde 
se spolu snoubí dary přírody – krása a barva květů s posvátným 
klidem a vědomím, odkud nám tato dary přicházejí.“          

Anna Sošťáková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Tradiční setkání dětí a dospělých zahájí přípravu na Vánoce. 
V sobotu 3. prosince 2011 se opět sejdou děti Mateřské a Základní školy v Ratiboři, rodiče, přátelé a známí, 
kteří společně přivítají sv. Mikuláše s čertem. Před budovou OÚ si u této příležitosti, v srdečné a přátelské 
atmosféře, společně zazpíváme vánoční koledy a lidové písničky. Společným rozsvícením vánočního stro-
mečku a betlému tak započne období adventu a příprava na vánoční svátky.

                                                                                     SRDEČNĚ VÁS ZVEME !

Jestřáb lesní
Typickým obyvatelem lesa je jestřáb. 

Tento dravec vážící okolo 1 kg je výbor-
ně uzpůsoben v pohybu mezi stromy. V 
jejich korunách loví nejrůznější ptáky, 
veverky, na zemi pak drobné savce až 
do velikosti menšího zajíce. Poblíž 
lesa však chytí také domácí slepici, na 
rybnících kachny či volavky, v polích 

bažanty a koroptve. Tím může v některých místech, zejména v 
bažantnicích, způsobit určité škody. 

Jestřáb je velice ostražitý pták a setkání s ním bývají velmi 
řídká. Na stromě vždy sedá ukrytý blízko kmene, odkud vyhlíží 
kořist. Při útoku využívá většinou momentu překvapení a napade-
ného živočicha váže do silných pařátů. 

U jestřábů je velmi zřetelný rozdíl ve velikosti mezi oběma 
pohlavími. Sameček je výrazně menší (asi o jednu čtvrtinu) než 
samička. V dospělosti jsou obě pohlaví zbarvena shodně. Ptáci 
jsou břidlicově šedí, na hrudi mají charakteristické příčné vlnko-
vité pruhování šedé barvy na světlejším podkladě. Zbarvení by 
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mohlo pozorovatele zmást u mladých jedinců, kteří mají hruď 
nažloutlou a ozdobenou tmavými kapkami. Typické pruhování 
jim tedy v tomto věku chybí. V letu je pro jestřába typická silueta 
s tupě zakončenými krátkými křídly s delším rýdovákem (oca-
sem) se čtyřmi příčnými pruhy. 

Hnízdo si jestřábi staví ve vysokých korunách stromů a snáší do 
něj nejčastěji 3 – 4 vejce, na kterých samice sedí asi 38 dnů. Poté 
musí i nadále mláďata zahřívat. Samec jí v té době nosí kořist. V 
péči o malá mláďata se přísně dělí o povinnosti – samec loví a 
samice mladým kořist trhá. Uhyne-li v této době z nějaké příčiny 
samice, mláďata zahynou hlady uprostřed hnízda plného potravy, 

kterou jim samec nanosí. Sám je totiž nakrmit neumí.
Jestřáb lesní je dnes, podobně jako ostatní dravci, celoročně 

chráněným druhem zvěře.   Alois Musil
 lesní hospodář

„Krátká křídla, ostrý zrak, 
jestřáb padá zpod oblak.

Zajíc pasekou uhání, 
křoví ho jistě zachrání. 

Dravec naprázdno udeří,
jinde si hledá večeři.“ 

Fotografické okénko

▲ Nástup hasičských družstev.

▼ Už se vaří.

▲ Požární útok.

▼ Výherci gulášové soutěže.
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Krůtí rolky
4 prsní krůtí řízky, sůl, pepř, hořčice, 100 g fazolových lusků, 
hladká mouka, 3 lžíce oleje, 1 lžička másla, 1 lžička mleté sladké 
papriky, 250 g zakysané smetany
Řízky lehce naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. 
Lusky očistíme, povaříme asi 4 minuty v osolené vodě a scedíme. 
Rozložíme je na maso, které zavineme a sepneme nebo ovážeme 
nití. Lehce obalíme v hladké mouce, urovnáme do pekáče, zaka-
peme olejem a pečeme v troubě asi 35 minut. potom maso vyjme-
me a uchováme v teple. Výpek přelijeme do kastrůlku, přidáme 
máslo a zaprášíme paprikou. Přilejeme asi 0,1 l vody nebo vývaru. 
Nakonec všleháme zakysanou smetanu a ještě asi 5 minut povaří-
me. Podáváme s rýží.

Grilované krůtí špízy
500 g krůtích prsou, 100 g anglické slaniny, 3 cibule, 1 zelená 
paprika, grilovaní koření, 3 stroužky česneku, sůl, pepř, olej
Maso nakrájíme na kostky, přidáme koření, prolisovaný česnek, 
sůl, pepř. Zakapeme olejem a necháme alespoň 2 hodiny odležet 
v chladu. Slaninu nakrájíme na plátky, papriku na proužky, cibuli 
na čtvrtky a střídavě s masem napichujeme na jehly. Grilujeme na 
rozehřátém grilu za občasného otáčení jehel a potírání olejem.

Krůtí prsa s mandlovou nádivkou
1 kg krůtích prsou, 50 g anglické slaniny
Náplň: ½ bílé veky, 200 ml mléka, 40 g másla, 3 vejce, 50 g man-

dlí, petrželka, muškátový květ, pepř, sůl
Krůtí prsa rozřízneme, upravíme na plát a potřeme náplní. Stočí-
me do tvaru rolády a převážeme pevnou nití. Roládu vložíme do 
pekáče, přidáme na nudličky nakrájenou slaninu, podlijeme tro-
chou vody a pečeme doměkka. Během pečení podléváme vodou a 
přeléváme vypečenou šťávou. 
Příprava náplně: Veku pokrájíme na kostičky a přelijeme mlékem. 
Přidáme máslo utřené se žloutky, spařené, oloupané a na nudličky 
pokrájené mandle, petrželku, muškátový květ, pepř, sůl.

Medailonky v kořeněném těstíčku
500 g krůtích masa, tuk na opečení
Těstíčko na obalení: 2 vejce, 2 lžíce škrobové moučky, 3-4 stroužky 
česneku, 1 lžička dobromysli, pepř, sůl
Maso pokrájíme na menší plátky. Z vajec, škrobové moučky, pro-
lisovaného česneku, koření a soli umícháme těstíčko. Plátky masa 
dáme do těstíčka a odložíme nejméně na 2 hodiny do chladna 
odležet, poté medailonky opečeme na obou stranách na rozehřátém 
tuku. 

Minutkové nudličky s nivou
500 g krůtího masa, 100 g nivy, 50 g másla, bílý pepř, sůl, tuk na 
opečení
Maso nakrájíme na nudličky, osolíme a opepříme. Vložíme do 
rozehřátého tuku a za stálého míchání opékáme. Do měkkého masa 
vmícháme rozdrobenou nivu, máslo, promícháme a podáváme.

KRŮTA NA PĚT ZPŮSOBŮ

Čokoládové s krémem
100 g strouhané čokolády, 100 g cukru, 50 g strouhaných mandlí, 
1 bílek, 2 lžíce rumu
Krém: 1 natvrdo uvařený žloutek, lžíce másla, cukr a rum
Z uvedených přísad vypracujeme těsto, ze kterého tvoříme malé 
kuličky. Do každé uděláme důlek a naplníme krémem, který utře-
me z uvedených přísad. Zakulatíme.

Plněné ořechové
200 g různých zbytků pečeného cukroví a piškotů, 60 g moučkové-
ho cukru, 80 g másla, ½ balíčku vanilkového cukru, 3 lžíce silné 
černé kávy, 4 lžíce mletých vlašských ořechů
Náplň: koktejlové višně nebo višně v rumu, v rumu máčené rozin-
ky, kousky želé apod.
Zbytky pečiva rozdrtíme válečkem, spaříme horkou kávou a 
necháme vychladnout. Máslo utřeme s cukrem, přidáme připra-
venou směs, vanilkový cukr a lžíci mletých ořechů. Vypracujeme 
těsto, utvoříme kuličky, v každé uděláme důlek a plníme višní 
nebo rozinkou nebo kouskem želé. Zakulatíme a obalujeme ve 
zbytku mletých ořechů.

S ovesnými vločkami
40 g mletých lískových oříšků, 20 g másla, 110 g opražených mle-
tých vloček, 100 g cukru, ½ vanilkového cukru, 1 bílek, 2 lžíce 

rumu, kakao na obalení
Z uvedených přísad vypracujeme těsto a tvarujeme kuličky, které 
obalujeme v kakau.

Nugátové
150 g mletých vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 100 g 
nugátových bonbonů, 2 bílky
Poleva: ve vodní lázni rozpustíme tyčinku Ledové kaštany
Z cukru, ořechů a bílků vypracujeme těsto, nakrájíme na menší 
kousky a utvoříme kuličky. V každé z nich uděláme důlek, vloží-
me kousek nugátu a zakulatíme. Kuličky napichujeme na jehlici 
a máčíme v čokoládě.

Dia ze sušeného ovoce
400 g směsi sušeného ovoce, 2 lžíce dia marmelády, 1 lžíce kakaa, 
1 lžička mleté kávy, 30 g vlašských ořechů
Ovoce nakrájíme na malé kousky. potom je postupně umeleme 
na masovém strojku a vzniklou ovocnou hmotu dáme do větší 
mísy. Postupně přidáme marmeládu, kakao a kávu. Vše důkladně 
prohněteme, popřípadě můžeme podle chuti přisladit dia cukrem. 
Vlašské ořechy rozdrtíme v sáčku paličkou na maso. Z tuhé ovoc-
né hmoty tvarujeme malé kuličky, které obalíme v oříšcích.

   DOBROU CHUŤ !!!

NEPEČENÉ CUKROVÍ  - VÁNOČNÍ KULIČKY
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BABSKÉ RADY
1. Zeď postříkanou tukem na škvaření nejprve zabělíme obyčej-
nou školní křídou a nános necháme do druhého dne. Pak křídu 
lehce oprášíme. 

2. Zrezivělou vanu potřeme navlhčeným hadrem a všechna reza-
vá místa posypeme odbarvovačem na látky. Po chvíli vanu dobře 
opláchneme horkou vodou.

3. Kuchyňské výlevky občas prolejeme vařící vodou, do níž se 
přidá trochu sody. Jestliže výlevka špatně odtéká, nasypeme do ní 
větší množství sody, počkáme, až zmizí a pak nalijeme do výlev-
ky půl větší sklenice octa. Za okamžik to začne syčet a bublat, 
jako by se tam vařila voda. Potom už stačí jen propláchnout výle-
vku horkou vodou. 

4. Svíčky nekapou, pokud je na hodinu ponoříme do slané vody a 
pak dobře osušíme.

5. Spodek žehličky dobře očistíme, nasypeme-li na papír hrst jem-
né soli a horkou žehličkou po ní opatrně přejíždíme.

6. Ledničku snadněji odmrazíme, posypeme-li led v ní solí.

7. Hadříkem namočeným v octě skvěle vyčistíme (a vydezinfiku-
jeme) vany a sprchové kouty.

8. Poškrábané sklíčko hodinek potřeme zubní pastou a vyleštíme. 
Všechny šrámy se vyhladí.

9. Zašlou rychlovarnou konvici vyvaříme vodou, do níž jsme při-
dali vymačkaný citrón.

10. Zarezlé nože vyčistíme, řízneme-li jimi víckrát za sebou do 
syrové cibule.

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ
K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k 
chladnému a opuštěnému stáří.       (Stevenson)

Vychovávat dítě znamená svým způsobem vychovávat sebe.

O mnohé věci se nepokusíme nikoliv proto, že jsou obtížné, ale 
obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.                      (Seneca)

Přítel je ten, kdo o nás ví všechno a přesto nás má pořád stejně 
rád.            (Hubbard)

Je lehké říci – mám tě rád, to dokáže dítě, těžší je však milovat a 
říci – vážím si tě.

Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou 
létat.       (F. Nietzsche)

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně 
nespokojeni se svými ženami.           (Voltaire)

Manželství je nebe i peklo.            (neměcké přísloví)

Není zamilován, kdo nemiluje navždy.        (Euripidés)

Ženy snášejí utrpení lépe než muži, jen utrpení lásky hůře.
(Shelley)

Věř tomu, kdo tě nezklamal, nezklam toho, kdo ti věří.
     Jana Nevolová

Jubilanti – senioři
V měsíci červenci – září 2011 bylo v naší obci 16 jubilantů 

– seniorů, kteří oslavovali svá kulatá výročí – 70, případně 75 
nebo 80 a více let.

Všem jsme poblahopřáli dlouhého a trvalého zdraví, štěstí a 
pokoje.

Se všemi jubilanty a také s ostatními od 70 let nahoru se uvidí-
me ještě jednou a to v neděli 2. října 2011 od 14 hodin v restau-
raci PONORKA, kde bude  připraveno přátelské setkání s malým 
pohoštěním pro naše milé spoluobčany.

Nezapomeňte přijít, těší se na vás paní starostka, členové zastu-
pitelstva a sociální komise.

Vítání občánků
Ačkoliv letošní rok nebyl příliš štědrý s nadělováním miminek, 

přesto jsme moc rádi za 7 nových přírůstků – 3 děvčátek a 4 chla-

pečků narozených od března do konce srpna 2011, které s velkou 
radostí chceme přivítat do svazku naší obce.

Tato malá slavnost se uskuteční v sobotu 1. října 2011 od 14 
hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři.

Velmi se na ně těšíme!    
Miroslava Slováčková

  sociální komise

PODĚKOVÁNÍ
Milí Ratibořané!

Děkuji za „záplavu“ kondolenčních listů, nečekala jsem až 
takový ohlas, jsem Vám moc vděčná za slova útěchy. Už nic 
nezměním, manžela už nemám, ale zcela určitě se už nevdám.
 Milena Kalinová
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Obě akce se konaly v sobotu 10. září 2011 v prostoru před 
mateřskou školou. Hlavním pořadatelem byl OÚ Ratiboř ve spo-
lupráci s hasiči a zemědělským družstvem.

Začínalo se v 8 hodin ráno přípravou guláše. K vaření byli 
pozváni gulášoví medajlisté a také ti, kteří zde v gulášové soutěži 
byli vícekrát. 

Guláše se svými pomocníky vařili: Ladislav Žamboch, Bc. Miri-
am Skaláková, Erika Blizňáková, Luboš Koňařík, Milan Vrba, 
Karel Jurčík, Petr Zeťák, Miroslav Hošák. Po uvaření byly hod-
notící komisí v pravé poledne odebrány vzorky. Hodnocení gulášů 
bylo velmi náročné – všechny byly vynikající, neboť je vařili ti nej-
lepší za podmínek stanovených pořadatelem. Komisí, kterou vedli 
Mgr. Oldřich Bělíček a Svatopluk Juráň, bylo stanoveno následující 
hodnocení: Nejlepší guláš se podařil dvojici Milan Vrba a Lukáš 
Špaček, druhé místo patřilo manželům Žambochovým a třetí byli 
lonští vítězové Petr Zeťák a Zdeněk Galda ze Vsetína.

Hasičská soutěž v požárním útoku byla zahájena slavnostním 
nástupem všech soutěžících a vítězů „Guláše mistrů“ ve 13.45 
hodin. Hlášení o připravenosti k soutěži podal starostce obce 
Bc. Jiřině Sklenské předseda velitelské rady hasičů okresu Vse-
tín. K soutěžícím promluvili předseda velitelské rady hasičů ČR 
Stanislav Pumprla a starosta hasičů Zlínského kraje Josef Krajča. 
Soutěže se v kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let zúčastnilo 
celkem 20 družstev. Sportovní zápolení sledovalo asi 400 diváků. 
Konečné pořadí bylo následující:

kategorie muži:  kategorie ženy:
1. Lhotsko  1. Vsetín – město
2. Veselá   2. Prlov
3. Vsetín – město  3. Horní Lideč
4. Francova Lhota  4. Jablůnka
5. Horní Lideč  5. Veselá
6. Střelná   Hošťálková – nekvalifikována
7. Mikulůvka
8. Horní Bečva    
    Hošťálková – nekvalifikována
kategorie muži nad 35 let:
1. Veselá
2. Kateřinice
3. Jarcová

Každé hasičské družstvo obdrželo upomínkovou cenu. Ve 
všech kategoriích bylo 5 nejlepších ohodnoceno finanční odmě-
nou a poháry. Soutěžící družstva i přítomní diváci byli velmi 
spokojeni s organizací soutěže a dobrou sportovní úrovní soutěže 
v požárním sportu.             PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Hasičská soutěž v Ratiboři a „Guláš mistrů“

Foto J. Janíček

INFORMACE O INFOKANÁLU OBCE RATIBOŘ 
NA KABELOVÉ TELEVIZI

Upozorňujeme, že od 1. září je zahájen provoz INFOkanálu obce, který je zatím ve zkušební verzi a postupně se bude vylepšovat. 
Naladit na svých televizích si ho můžete na kanálu E7.
  Jana Nevolová
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Hlavním motivem tohoto kalendáře jsou lidé z Ratiboře. Jejich 
aktivita ve společenském životě, na poli kultury, sportu či círk-
ve nese své ovoce. Když si prohlédneme kalendář akcí, které v 
oblasti společenského života proběhly, nemáme se za co stydět. 
A za tím vším stáli lidé, spoluobčané a funkcionáři různých spo-
lečenských, zájmových či sportovních organizací. Kalendář proto 
bude nést název „RATIBOŘANÉ“.

Koho na jednotlivých stránkách uvidíme? Jen stručně: všechny 
děti jednotlivých tříd MŠ a ZŠ se svými učitelkami, fotbalisty, 
kteří jsou zařazeni do sedmi družstev, dále spolky Hlahol, Chasu, 

zahrádkáře, chovatele, včelaře, technickou četu obce, zastupitele 
naší obce a také obce Považská Teplá, potom lékařky, zdravotní 
personál, zaměstnance pošty, hasiče, hokejisty a další. Nebudou 
zde chybět ani senioři a vítání občánků.

Kalendář bude v prodeji na Ratibořském hodovém jarmarku 
dne 15.10.2011. Věřím, že si každá rodina kalendář zakoupí i jako 
památku.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta

Ratibořský stolní kalendář na rok 2012

Přehled změn v počtu obyvatel od roku 1990 v obci Ratiboř 
 
 

rok stav k 1.1. přihlášení odhlášení narození zemřelí  sňatek*) rozvod*) 
2011 1.785       
2010 1.757 41 26 26 13 10 13 
2009 1.772 24 41 22 20 23 8 
2008 1.750 29 24 26 9 10 6 
2007 1.742 36 27 15 16 32 3 
2006 1.733 43 37 16 13 12 15 
2005 1.721 32 12 18 26 14 5 
2004 1.715 28 19 14 17 9 3 
2003 1.739 24 33 11 26 12 11 
2002 1.748 22 20 6 17 6 8 
2001 1.768 7 28 21 20 7 7 
2000 1.782 14 24 18 22 14 4 
1999 1.779 24 21 17 17 12 2 
1998 1.778 25 17 14 21 20 10 
1997 1.767 31 23 18 15 21 3 
1996 1.760 31 28 16 12 19 0 
1995 1.769 32 34 14 21 11 2 
1994 1.749 31 21 32 22 22 6 
1993 1.740 45 42 20 14 25 1 
1992 1.750 33 41 13 15 26 7 
1991 1.730 29 27 30 12 9 1 
1990 1.704 53 22 17 22 23 5 

 
*) počet občanů obce, kteří uzavřeli sňatek nebo se rozvedli 
 

Olga Škarpová, evidence obyvatel 
         

Přehled změn v počtu obyvatel 
od roku 1990 v obci Ratiboř
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Mateřská škola
V novém školním roce navštěvuje mateřskou školu 67 dětí, 

které jsou rozděleny do tříd Berušek, Medvídků a Koťátek. S 
úsměvem na tváři přivítaly paní učitelky Jana Wollerová, Zdeňka 
Březovjáková, Pavlína Ferdicsová, Dana Barvíková a Vladimíra 
Staňková všechny děti dle motta našeho školního vzdělávacího 
programu „S úsměvem to jde lépe“. Dobrá nálada a optimismus 
pomáhají novým dětem snadněji překlenout obavy z neznámého 
prostředí. Vstup do školky pro ně znamená velkou životní změnu. 
Doposud se ve všem mohly plně spolehnout na maminku, tatínka 
a své blízké. Pokud je dítě samostatné při sebeobsluze, oblékání, 
stolování, osobní hygieně, psychicky zvládne dočasné odlouče-
ní od rodiny a nemá potíže komunikovat s větší skupinou dětí, 
zvládne vstup do mateřské školy bez potíží. V opačném případě 
jsou tu paní učitelky, které se snaží s pedagogickým citem pomoci 
novým dětem s adaptací.

Ve spolupráci s rodiči jsme pro děti naplánovali i na tento škol-
ní rok bohatý program dle již osvědčených tradičních akcí – kar-
neval, rej masek, výlet do ZOO, pochod pohádkovým lesem, noc 
v MŠ, divadelní představení, sportovní olympiádu.  

V pondělí 5. září byl zahájen předplavecký kurz pro 26 nejstar-
ších dětí v Městských lázních Vsetín. Výuku zajišťují paní učitel-
ky z Plavecké školy Valašské Meziříčí.  

 Dále srdečně zveme všechny děti a rodiče na LAMPIONÁDU, kte-
rá se uskuteční ve spolupráci se ZŠ Ratiboř a OÚ Ratiboř 25. října. 

Kolektiv mateřské školy

Předplavecký kurz.

Koťátka - podzimní květiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 

1. září letošního roku se pro šestnáct dětí stal dnem velmi 
důležitým. Čekal je totiž jejich první den ve škole. Přivítat je a 
poblahopřát jim hodně školních úspěchů přišli jako každoročně i 
představitelé naší obce v čele s paní starostkou Bc. Jiřinou Sklen-
skou a tajemníkem OÚ panem Mgr. Oldřichem Bělíčkem. Od 

nich zákonní zástupci novopečených školáků obdrželi již tradičně 
finanční příspěvek na školní pomůcky. Hodně pracovních úspě-
chů a rodinnou pohodu popřáli taktéž všem zaměstnancům školy.

Pro letošní školní rok  rovněž schválilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy rozvojový program „Školní vybavení pro 
žáky 1. ročníku základního vzdělávání“, jehož cílem je poskyt-
nout školám všech zřizovatelů finanční prostředky účelově určené 
na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku základní školy, 
kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2011/2012.

Třídy a vyučující ve školním roce 2011/2012 
  Počet žáků  Chlapci   Dívky 
1. třída  16   8   8  Mgr.  Milada Valová
2. třída  12   6   6  Mgr. Jana Divišová
3. třída  11   8   3  Mgr.Tamara Juchelková 
4. třída  14   7   7  Mgr. Jitka Vítková
5. třída  18   10   8  Mgr. Bohdana Uhrinová
Školní družina 24   13   11   Jana Liškutínová 
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Ostatní hodiny a úvazky vyučuje  Mgr. Hana Salamonová. 
Výuka od letošního školního roku probíhá ve všech ročnících 

podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem 
„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“ Žákům se specifický-
mi poruchami učení bude poskytována individuální péče formou 
ambulantní nápravy dyslexie, kterou má na starosti paní učitelka 
Jana Divišová. Dětem s poruchami řeči   (i z mateřské školy) bude 
poskytována odborná logopedická péče paní učitelkou Tamarou 
Juchelkovou.

Děti  se opět mohou  zapojovat do těchto zájmových kroužků 
a aktivit:

 • hudebně-dramatický kroužek
 • pohybových činností 
 • taneční kroužek HIP –HOP
 • výtvarný kroužek
 • šachový kroužek
 • zdravotnický kroužek
 • anglického jazyka

     I v letošním školním roce připravujeme pro žáky řadu akti-
vit, ať už mimoškolních, či v rámci výuky, kterými jim chce-

me zpestřit pobyt ve škole. 4. a 5. třída se koncem měsíce září 
zúčastní pobytu  na dopravním hřišti ve Vsetíně.  Díky pěknému 
počasí jsme uskutečnili půldenní turistickou vycházku a  po loň-
ském úspěšném cyklu preventivních programů pro děti a mládež 
jsme na začátek října využili nabídky od Centra pro rodinu Zlín 
s pořadem Etické otázky všedního dne. 25. 10. 2011 proběhne ve 
spolupráci s mateřskou školou a Obcí Ratiboř  III. ročník „Lam-
pionády“, který bude zakončen v místním kině českou pohádkou. 
Podrobnosti budou včas upřesněny na plakátech.

V prostorách školy se během prázdnin pilně pracovalo, aby-
chom s novým školním rokem vkráčeli do příjemnějšího a pod-
nětnějšího prostředí. Ve spolupráci s obecním úřadem byla zre-
konstruována 4. třída, ve které bude umístěna interaktivní tabule. 
Děti usedly do nových lavic, byla položena nová podlahová 
krytina, posíleny elektrické rozvody, připevněny nové parapety 
a vymalováno. Do konce kalendářního roku by interaktivní třída 
měla fungovat. 

Přeji všem dětem hodně úspěchů a jedniček, pedagogům hodně 
sil do nového školního roku a rodičům důslednost a trpělivost při 
výchově svých dětí.           Mgr. Milada Valová

ředitelka ZŠ

          

Z RATIBOŘSKÉHO FOTBALU
Starší žáci

Po první sezóně v Krajské soutěži, kde jsme skončili na 2. mís-
tě, se o Ratiboři začalo mluvit ve fotbalových kruzích, což je pro 
nás velice dobře, jelikož se o nás začaly zajímat kluby vyšších 
soutěží a chtějí s námi navázat spolupráci.

Mezi prvními zájemci bylo Valašské Meziříčí, které od letošní 
sezóny hraje nejvyšší mládežnickou soutěž Žákovská liga Mora-
va sever. Hned se začali zajímat o naše talenty. Do kategorie U 
15 byli vybráni tito hráči: obránci Baletka Ondřej, Zubík Filip a 
útočník Jakub Ostřanský. Všichni tito hráči se hned ve Valmezu 
zapracovali do základní sestavy. Do kategorie U 14 byl vybrán 
útočník Jakubík Adam, kterému se daří zatím výborně střelecky 
(na každém zápase vstřelil branku). Do kategorie U 13 vybrán 
záložník Daněk Štěpán, který taky patří k velké opoře týmu. Do 
kategorie U 12 vybrán záložník Machala Karel, který stejně jako 
Adam v každém zápase taky střílí branky. Všichni trenéři mlá-
deže jsou spokojeni spoluprací s Valašským Meziříčím, protože 
naši hráči tam jsou na tzv. střídavý start, což znamená, že můžou 
nastupovat za nás i Valmez.

Další klub, který nás oslovil, je Tescoma Zlín (Žákovská liga 
Morava jih), která měla zájem o našeho brankaře Patrika Galetu, 
taky střídavý start, do kategorie U 15.

Další náš odchovanec Jaroslav Burdík hraje za 1. FC Slovácko 
(Žákovská liga Morava jih) v kategorii U 14 , kde už předtím 
jednu sezónu odehrál na hostování, ale vedení Slovácka chtělo 

Jarka na přestup, tak jsme jej uvolnili a doufáme, že se mu tam 
bude hodně dařit a uslyšíme o jeho úspěších. Jardo, ať se daří, to 
ti přeje celý Sokol Ratiboř.

Sezóna starších žáků začala 28.8., kdy jsme na domácím hři-
šti přivítali soupeře z Hulína, kterého jsme zdolali vysoko 15:0, 
branky vstřelili: Ostřanský Jakub 7, Jakubík Adam 6, Škrabánek 
Tomáš a Černík Daniel. K druhému zápasu jsme zajížděli 3.9. 
do Štítné nad Vláří, kde jsme zase jasně zvítězili v poměru 0:8, 
branky: Jakubík Adam 3, Ostřanský Jakub 2, Ordelt Adam , Hra-
bovský David. Třetí zápas 10.9. byl velice těžký , protože nás 
čekal jeden z adeptů na titul Holešov, kde jsme remizovali 2:2. 
Branky: Jakubík Adam, Ostřanský Jakub. Tento zápas byl veli-
ce vyrovnaný a mohlo vyhrát kterékoliv mužstvo. Jediné, co nás 
může mrzet, je neproměněná penalta. Na další zápas 18.9. k nám 
přijel tým Paseky Zlín, který si odvezl debakl 13:0, branky: Jaku-
bík Adam 6, Ostřanský Jakub 5, Škrabánek Tomáš, Daněk Štěpán. 
To jsou všechny zápasy, které jsme zatím odehráli. Více informací 
v dalším vydání zpravodaje.

Naše další zápasy:

25.09.11  08:30   Juřinka - Ratiboř 
28.09.11  09:30   Horní Bečva - Ratiboř 
02.10.11  11:15   Ratiboř - Val. Klobouky
08.10.11  09:30   Fryšták - Ratiboř 
16.10.11  11:15   Ratiboř - Vlachovice 
22.10.11  09:30   Slavičín - Ratiboř



16

Z p r a v o d a j  -  z á ř í   2 0 1 1

Tabulka Krajské soutěže skupiny „A“

Pořadí  Tým  Zápasy (VRP)      Skóre  Body 
  
1.  Ratiboř  4 310 38:2  10 
2.  Horní Bečva  4 310 2:3  10 
3.  Slavičín  4 220  7:3  8 
4.  Holešov  4 211  26:5  7 

  5.  Juřinka  3 201 7:6  6 
  6.  Hulín  4 202  7:18   6 
  7.  Vlachovice  3 111  1:6 4 
  8.  Štítná n. Vláří 4 103  9:29  3 
  9.  Fryšták  3 021  4:5  2 
10.  Val.Klobouky 3 003  0:12   0 
11.  Paseky Zlín  4 004  1:36  0 
 Petr Špaček

Dorost
Po několikaroční pauze jsme založili družstvo dorostu, které je tvo-

řeno z 21 hráčů. Všichni nejsou naši hráči, někteří jsou tady na hosto-
vání z Hošťálkové nebo z Kateřinic. Mužstvo trénuje dvakrát týdně 
pod vedením trenéra Petra Špačka. Zatím je před námi velký kus práce, 
protože tým musí nabrat fyzičku, která v některých zápasech evidentně 
chybí, a musí se trošku sehrát. Ale hráče je třeba pochválit za přístup 
k tréninkům a zápasům. Každý se na hřišti snaží vydat ze sebe maxi-
mum. Podzimní část sezóny je pro nás horší, jelikož v týmu máme i 
čtyři hokejisty, kteří moc zápasů nestíhají a budou k dispozici v jarní 
části sezóny. Jmenovitě: Zbyněk Žabčík, Josef Mikula, Martin Škrabá-
nek a Lukáš Stodůlka.

Dorostu chodí vypomáhat i Dominik Třetina, který už jednu sezó-
nu hraje v mužstvu  „A“ týmu. Je to velký přínos, protože dává hře 
klid a zkušenosti nabrané z mužů a předává je dál mladším hráčům.

Sezóna začala 27.8. prvním ostrým zápasem v Ústí, kde jsme 
zvítězili 2:7. Branky vstřelili: Uhrin Marián 2, Hrabica Petr 2, 
Procházka Štěpán 2 a Žabčík Zbyněk. Druhý zápas 3.9. jsme hráli 
doma, kde jsme přivítali Huslenky a přehráli je v poměru 5:2. 
Branky vstřelili: Hrabica Petr 2, Procházka Štěpán, Válek Patrik, 
Mikula Josef. Na třetí zápas 10.9. jsme jeli do Jarcové, kde jsme 
prohráli 5:0. Zatím poslední odehraný zápas se hrál 17.9., kdy k 
nám přijel favorizovaný Prlov, který jsme zaskočili a s trochou 
štěstí porazili 2:0. Branky: Mynařík Tomáš, Hrabica Petr. 

Další zápasy dorostu:

Středa  28.09.  16.00   Ratiboř – Leskovec
Neděle  02.10.  10.00   Horní Lideč – Ratiboř
Sobota  08.10.  12.30   Ratiboř – Lačnov
Sobota  15.10.  14.30   Liptál – Ratiboř
Neděle  23.10.  10.00   Ratiboř – Val. Polanka
Sobota  29.10.  13.30   Halenkov – Ratiboř

Tabulka 

Pořadí Tým Zápasy (VRP) Skóre   Body 

1. Horní Lideč 4 400  39:5  12 
2.  Val.Polanka  4 400  32:0  12 
3.  Ratiboř  4 301  14:9   9 
4.  Prlov  4 202  14:4  6 
  5.  Lačnov  4 202  11:22  6 
  6.  Jarcová  3 102  7:13  3 
  7.  Huslenky  3 102  8:15  3 
  8.  Liptál  4 103 6:15  3 
  9.  Leskovec  3 102  7:17  3 
10.  Halenkov  4 103  6:28  3 
11.  Ústí  3 003  5:21  0 

Petr Špaček

„A“ tým mužů
Letní příprava „A“ týmu mužů pod vedením trenéra Zbyňka Žab-

číka odstartovala v polovině července a již 7. srpna zahájil náš tým 
novou sezónu okresního přeboru. V kádru došlo k lehké obměně, na 
hostování do Kateřinic odešel Adam Konvičný, Ratiboř naopak posí-
lila dvojice Michal Gargulák a Jan Žamboch (oba Hoštálková). 

V probíhající soutěži střídá náš tým dobré výsledky s horšími, 
po sedmi odehraných kolech je Ratiboř na sedmém místě se zis-
kem deseti bodů – s bilancí tří výher, jedné remízy a tří proher. K 
nejlepším střelcům týmu patří zatím kanonýr loňské sezóny Zde-
něk Blizňák, který vstřelil 6 branek, 5x se trefil Stanislav Olšák a 
3x Tomáš Galetka. Více informací a aktualit naleznete na interne-
tové adrese www.tjsokolratibor.717.cz.                  Petr Konvičný

„B“ tým mužů
Náš „B“ tým pod vedením trenéra Mirka Adámka ve IV. třídě 

mužů má na  podzim odehraná 4 soutěžní utkání, v nichž jednou 
zvítězil, jednou remizoval a dvakrát odešel poražen. Naše rezerva 

se zatím pohybuje na sedmém místě tabulky. Nejlepšími střelci jsou 
Bogár Miroslav a Žabčík David, kteří vstřelili po dvou brankách.

Mladší přípravka
Naši nejmenší fotbalisti působí v Okresním přeboru. Přípravka 

začala s letní přípravou  v polovině srpna. Tréninky probíhají 2x 
týdně vždy v pondělí a ve středu. Utkání na domácí půdě se hrá-
vají ve čtvrtek. Po odehraných pěti kolech je přípravka na třetím 
místě tabulky, jelikož tři utkání vyhrála a dvě prohrála. Nejlepšími 
střelci týmu jsou Hastík Jan, který vstřelil 14 branek, a Čablík Jan 
se 7 brankami. Trenéry jsou Mikula Josef a Čablík Michal. Tým je 
poskládán z 11 hráčů narozených od roku 2003 do roku 2005. 

SESTAVA MLADŠÍ PŘÍPRAVKY SEZÓNA 2011-2012: 
Kořének Aleš, Hastík Jan, Škrabánek David, Čablík Jan, Dřevo-
jánek Tomáš, Staněk Vojta, Mikula Vojta, Mrlina Štěpán, Filip 
Adam, Černý Metoděj, Gajdoš Michal.    Mrlina Michal

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a divákům 
za jejich podporu.      Oddíl kopané
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1. Ve kterém roce byla založena tělovýchovná organizace?
V roce 1939
2. Jaký je původní název fotbalového klubu TJ Sokol Ratiboř?
SK Valašská unie Ratiboř
3. Jakou nejvyšší soutěž hrál celek mužstva kopané v Ratiboři?
Dvakrát hrál třídu I B
4. Jmenujte 5 rozhodčích kopané a hokeje.
Josef Macháček, Antonín Žamboch, Miloš Bělíček, Zdeněk Hná-
tek, Miroslav Vydrňák, Miroslav Šedý, Bohumil Pagáč, Jan Bar-
vík, Antonín Machala, Libor Skalický
5. Kdo z fotbalistů a hokejistů v Ratiboři stál nejdéle v brance?
fotbalista: Josef Šedý, hokejista: Antonín Procházka
6. Kdo byli největší sponzoři fotbalu při jeho začátcích?
Martin Kelárek, Štěpán Machala a pan Růžička st.
7. Vyjmenujte místa, kde byla vybudována kluziště.
Fotbalové hřiště, za starým OÚ, na Chmelníkách, u Vojvodíků, 
naproti ZD
8. Kolik má TJ Sokol zařazených soutěžních družstev?
7 družstev – mužstvo A, mužstvo B, dorost, mladší žáky, starší 
žáky, mladší přípravku, starší přípravku
9. Kdo je předseda TJ Sokol?
Ing. František Kořenek
10. Kdo je předseda oddílu kopané?
Ing. Aleš Konvičný
11. Kdo byl prvním trenérem mužstva kopané?

Josef Mrowiecz. Aby mohl na tréninky dojíždět, daroval mu jeden 
z činovníků jízdní kolo
12. Jaká byla výstroj a oblečení prvních hráčů?
Jen 3 hráči měli kopačky, ostatní hráli v bagančatech a v lyžař-
ských botách 
13. Kdo vyráběl kopačky?
Obuvník Josef Kotěna
14. Kdo šil první fotbalové míče?
Sedlář Josef Machálek
15. Jaké byly ceny míčů po válce?
Za jeden míč se platilo 3.000 Kčs a za zapůjčení duše na jedno 
utkání 50 Kčs
16. Kdo vozil fotbalisty na zápasy?
Aktivní hráč Karel Sušeň (zemřel r. 1967)
17. Kdo vyráběl hokejky pro naše hokejisty?
Ondřej Baletka se svým otcem, hokejky se rovnaly kupovaným, 
dokonce je v kvalitě předčily
18. Měla Ratiboř v minulosti své reprezentanty ve vyšších 
soutěžích, např. v gymnastice?
Na mistrovství republiky dorostenců skončil na 2. místě Antonín 
Procházka
19. Kdo obdržel cenu v VII. ročníku vyhodnocení za dobro-
volnou činnost v oblasti výchovy volnočasových aktivit mlá-
deže Zlínského kraje v r. 2010?
Karel Stančík – TJ Sokol Ratiboř

PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Co víš o Ratiboři – tentokrát z oblasti sportu
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SRDEČNĚ VÁS
ZVEME NA

HODOVÝ JARMARK


