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Opětovně nastal ten krásný čas, kdy rychlý běh našich životů prostupuje radostná vánoční a novoroční atmosféra, všudypřítomná naděje a očekávání, že nový rok bude ještě lepší, než rok končící. Na prahu roku nového přeji všem hodně zdraví, štěstí
a dobrou mysl a věřím, že i příští rok bude rokem úspěšným jak pro obec, tak pro Vás, naše občany.
Vaše starostka

Stručné ohlédnutí za rokem letošním
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, můžeme konstatovat, že byl
rokem úspěšným. Obec získala historicky poprvé ocenění v soutěži
Vesnice roku. V rámci různých dotačních programů se obci podařilo
získat dotace v celkové výši 7,8 mil. Kč. Čerpání těchto prostředků
bylo ze strany poskytovatelů účelově určeno na konkrétní akce. Byly
řádně hrazeny i splátky půjčky na vybudování kanalizace z minulých
let. O víc než 1 km byla v letošním roce rozšířena síť obecního vodovodu. I letos pokračovala výstavba kanalizačních tras zaústěných do
ČOV. Byly opraveny části místních komunikací, chodníků a koryt
toků. Byla opravena část oplocení hřbitova. V celé obci byl vybudován
nový bezdrátový rozhlas. Do provozu byl spuštěn informační kanál.
V průběhu roku žila obec pestrým životem na poli kultury a sportu.

Vesnice roku 2011

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR ve
spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem
kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR. Ratiboř získala v soutěži „oranžovou stuhu“ Zlínského kraje a v celostátním kole byla oceněna dotací ve výši 600 tis. Kč.. Ze strany Zlínského
kraje bylo podpořeno zřízení Informačního kanálu Obce Ratiboř částkou 50 tis. Kč. Dotace ve výši 600 tis. Kč bude využita v roce 2012 na
opravu zastaralého sociálního zázemí ZŠ v Ratiboři.

Systém včasného varování
obyvatelstva, Informační
kanál obce

Za podpory prostředků Evropské unie ve výši 1,8 mil. Kč byl v obci
vybudován a uveden do provozu nový bezdrátový rozhlas, který byl
zřízen v rámci programu včasného varování obyvatelstva pro případ
mimořádných událostí. Novým rozhlasem byl pokryt téměř celý intravilán obce. K výhledovému zprovoznění jsou připraveny amplióny
v Hološíně.
Od 1. září bylo zahájeno vysílání informačního kanálu obce
Ratiboř. Informační kanál přispívá kromě zpravodaje k zajištění
větší informovanosti občanů o aktuálním dění v obci. Kanál je
možno naladit na E 7. Nové www stránky obce budou spuštěny
od počátku r. 2012. V provozu jsou i aktuální neoficiální stránky
obce Ratiboř www.ratibor.eu .

Kanalizace, vodovod

V letošním roce bylo vybudováno, natlakováno, profinancováno
a zkolaudováno 1,028 km tras nových vodovodních řadů. Přibyly
další km kanalizačních sítí zaústěných do ČOV obce. V roce 2012
bude obec pokračovat v budování kanalizačních tras a vodovodních
řadů v návaznosti na projektovou dokumentaci. Plánovaná je plynofikace dolní části stavebního obvodu Hološín. Uvedené investiční
aktivity byly budovány s využitím vlastních sil a rozpočtových prostředků obce. Výše těchto investic profinancovaných rozpočtem obce
a vybudovaných vlastní investiční činností obce 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 z vlastních prostředků.

Místní komunikace a chodníky,
povodňové škody
K odstraňování povodňových škod z minulých let se obci podařilo
získat dotace z MMR ČR v celkové výši 3,7 mil. Kč, z Fondu Solidarity EU 1.495 tis. Kč. Z programu na obnovu poškozeného obecního
majetku určeného zejména na opravu koryt toků a zpevněného povrchu místních komunikací bylo opraveno břehové opevnění koryta toku
Kateřinky. Nový zpevněný povrch byl zhotoven na místní komunikace
do Hološína. Byly provedeny opravy výtluků a překopů na místních
komunikacích. Od nánosu náplav byly vyčištěny koryta toků. V rámci
uplatněné dotace na odstranění povodňových škod z Fondu Solidarity
Evropské unie byly nákladem 1.495 tis. Kč opraveny části místních
komunikací v Červených a Na Nivku. Byl opraven mostek v Hološíně
i naklánějící se oplocení hřbitova.
Dne 15.8.2011 byl po přívalových deštích zaznamenán na toku
Ratibořky III. stupeň povodňové aktivity. Byla přerušena dodávka el.
proudu, místní toky se začaly vybřežovat ze svého koryta. Přívalové
deště způsobily zaplavení sklepů obyvatel a jak povrchové, tak splaškové kanalizace. Zcela zaplavenou kanalizaci v Nepeklově bylo nutno
vyčistit prostřednictvím specializované firmy. Byly opětovně poškozeny místní komunikace. Na mnoha místech došlo k poškození jejich
zpevněného povrchu. Obec se opakovaně obrátila se žádostí o podporu
ve výši 2,2 mil. Kč. na MMR ČR. V rámci odstraňování povodňových
škod byly opraveny účelové a místní komunikace v obci. Na Dvorcích, v Sojném, Borčí. Byla provedena oprava místní komunikace
a koryta toku v dolní části Borčanského potoka zcela zdevastovaného
povodní. Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy, silniční vpustě
a chodníky.
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Veřejné plochy, zeleň, VO,
Koryta toků
Obec opravila koryto toku Kateřinky v prostoru u soutoku s Ratibořkou. Břehové opevnění bylo po opakovaných deštích v havarijním
stavu, část břehového opevnění byla zcela odplavena. Pravidelně jsou
v rámci protipovodňových opatření odstraňovány náplavy v korytech
toků. Ručně bylo provedeno vyčištění zatrubnění ústí toku Hološínky
ve středu obce. Průběžně jsou prováděny 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
a včasná výměna svítidel. V letošním roce bylo instalováno 6 nových
světelných bodů.

Komunální odpad
Obec Ratiboř obdržela pro rok 2012 od SFŽP ČR dotaci ve výši 990
tis. Kč na zakoupení kompostérů a jejich následné bezúplatné předání
občanům. Po obdržení dotace budou jednotliví zájemci vyzváni k podpisu smlouvy a kompostér jim bude předán k bezúplatnému užívání.
Frekvencí týdenního odvozu pevného domovního odpadu došlo
k eliminaci černých skládek v obci. Občas dochází k situaci, že projíždějící řidiči z jiných obcí, kde není zavedena týdenní svoz odpadu,
odkládají plasty a jiný odpad u našich sběrných míst. Z naší obce je
odváženo zhruba 6,8 tun pevných domovních odpadů. Zejména v letním období dochází k navýšení objemu plastů. Za odvoz plastů jsou
získávány bonusy do rozpočtu obce. Pravidelně jsou vyváženy kontejnery určené k recyklaci vybraných komodit skla a papíru. Ve vestibulu
obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na vyřazené drobné elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru. Obec pravidelně zajišťuje sběr
a odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tato akce bude
probíhat v dubnu příštího roku a bude včas avizována.

Kultura a sport

V letošním roce bylo v návaznosti na pestrý kalendář pořádáno
pro občany naší obce i další návštěvníky množství různých akcí z
oblasti kultury, církevních aktivit a sportu. Během roku byla Farním
sborem ČCE pořádána celá řada církevních obřadů, významných
slavností a přednášek. V kostele se uskutečnilo i několik veřejností
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hojně navštívených koncertů. Vydařený byl ples obce Ratiboř, který se
již tradičně uskutečnil prostorách ZD Ratiboř, kde se konal i tradiční
dětský karneval. Pro děti byla již po několikáté připravena oblíbená
Noc s Andrsenem. Byl uspořádán zájezd na Jilemnického jarnú 25-ku
do družební obce Považské Teplé. Maminky s radostí přijaly ke svému svátku kytičku v podobě krásného vystoupení dětí z našich škol.
Tradiční akci O Gulášového krále obce letos nepřálo počasí, rovněž tak
i cesta pohádkovým lesem byla deštivá. Vydařil se turnaj žáků ve fotbale i celá letošní fotbalová sezóna. V období prázdnin a dovolených bylo
v obci uspořádáno několik zábav. V září se v prostoru u MŠ uskutečnila hasičská soutěž v požárním sportu a soutěž mistrů guláše. Tradičně
se vydařila vzpomínková akce u pomníku Jana Maniše v Kobelném.
Milovníci přírody se sešli na podzimním pochodu okolo Ratiboře. Na
Ratibořský hodový jarmark se sjížděli návštěvníci ze širokého okolí,
kteří mohli vybírat zboží z pestré nabídky 86 prodejců. V rámci předplatného jsou pořádány zájezdy do divadla ve Zlíně. Účastníci lampionády shlédli krásnou pohádku v místním kině, kde bylo během roku
promítáno několik filmů, zejména pro děti. V sokolovně probíhá celoročně široká škála tělovýchovných aktivit.

Dotace v roce 2012

Pro rok 2012 byla obci zatím schválena dotace na kompostéry. Další požadavky: Zateplení budovy s výměnou otopného systému v č.p.
435 Svazarm, Zateplení a oprava ZŠ, Rekonstrukce soc. zařízení
ZŠ, Celková Rekonstrukce MŠ, Sportoviště před MŠ, Rekonstrukce
veřejného osvětlení, ÚP obce, Péče o pomníky a válečné hroby Fond
kultury, sportu na podporu konaných akcí, Cyklostezka, Dokončení
opravy oplocení hřbitova, Podpora cest. ruchu - Rozhledna Křížový
vrch, Oprava MK ke Svazarmu, Na Migálku, U Staňků a další.
Investiční a neinvestiční aktivity obce v roce 2012
Pokračování tras obecních kanalizačních řadů, Plynofikace dolní
části stavebního obvodu Hološín, rozšíření a obnova vodovodního řadu obce, obnova a rozšíření zpevněných komunikací, Obnova
a rekonstrukce lesních cest ve vlastnictví obce, Oprava koryt toků ve
vlastnictví obce a těžba nánosů, Opravy překopů a terénních nerovností na místních komunikacích, Dokončení rekonstrukce domu č.p.
572, Výseky křovin, Údržba zeleně, hřbitova a jeho okolí, Záchovná
údržba obecního majetku. Splácení půjčky SFŽP ČR na vybudování
kanalizace z minulých let ve výši 1,8 mil. Kč.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka obce

Výpis z Usnesení XI. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 19. prosince 2011
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
* rozpočet obce Ratiboř na rok 2012
* rozpočtovou změnu č. 6
* rozpočet sociální komise na rok 2012
* poplatky obci splatné k 31.3.2012
* opakované zřízení kontokorentu u České spořitelny a.s.
* pořízení změny č. 14 ÚP obce Ratiboř a přípravu nového ÚP
obce Ratiboř
* provedení rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ za použití dotace
600.000 Kč (finanční odměna v soutěži Vesnice roku 2011)
* ceny nákladní dopravy a služeb v roce 2012, ceny reklamy ve

Zpravodaji a na infokanálu v roce 2012
* záměr a odkoupení podílu ¼ p.č. 758 a p.č. 740/12 MK od Farního sboru ČCE Ratiboř a ¼ p.č. 758 od Ondřeje Horáka
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* rozpočet MR Vsetínsko na rok 2012
* rozpočet MR Střední Vsetínsko na rok 2012
* investiční záměry pro rok 2012
* organizační záležitosti Plesu obce Ratiboř a přípravu Kalendáře
akcí na rok 2012
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu
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Rozpočet obce Ratiboř na rok 2012
I. PŘÍJMY			
				
Popis			
Celkem za kapitolu
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
2.600
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
800
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
250
Daň z příjmů právnických osob
2.700
Daň z příjmů právnických osob za obce
600
Daň z přidané hodnoty
5.700
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
790
Poplatek ze psů		
22
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30
Místní poplatek VHP
40
Odvod výtěžku VHP
10
Správní poplatky		
70
Daň z nemovitostí		
750
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
775
Převody z vlastních fondů HČ
1.500
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
150
Vodní hospodářství		
960
Stočné			
600
Kino			
10
Činnosti knihovnické
3
Kabelová TV		
230
Bytové hospodářství
328
Nebytové hospodářství
800
Pohřebnictví		
15
Komunální služby			
Sběr a svoz komunálních odpadů
76
Sběr a svoz ostatních odpadů
230
Činnost místní správy
5
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
38
PŘÍJMY CELKEM
20.132
			
II. FINANCOVÁNÍ
Popis			
Celkem za kapitolu
Krátkodobé přijaté půjčené finanční prostředky
1.000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. - 1.804
FINANCOVÁNÍ CELKEM
- 804

III. VÝDAJE		
Popis			
Celkem za kapitolu
Místní komunikace		
676
Provoz veřejné silniční dopravy
125
Vodní hospodářství		
1.700
Kanalizace + ČOV		
1.950
Mateřská škola		
750
Základní škola		
650
Druhý stupeň základních škol
600
Kino			
15
Činnosti knihovnické
50
Ostatní záležitosti kultury
150
Rozhlas a televize		
200
SPOZ			
120
Sportovní zařízení v majetku obce
130
Ostatní tělovýchovná činnost
150
Bytové hospodářství
1.950
Nebytové hospodářství
500
Veřejné osvětlení		
400
Pohřebnictví		
10
Územní plánování		
50
Komunální služby		
1.400
Sběr a svoz komunálních odpadů
1.100
Sběr a svoz ostatních odpadů
200
Ostatní odpady (kompostéry)
50
Veřejná zeleň		
120
Ochrana obyvatelstva (varovný systém)
150
Požární ochrana		
50
Místní správa + zastupitelstvo
5.820
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
65
Sociální fond		
70
Ostatní finanční operace
127
VÝDAJE CELKEM
19.328

Zastupitelstvo obce Ratiboř

Ukončení provozu televizního převaděče
České Radiokomunikace oznámily ukončení analogového
vysílání na místním televizním převaděči u stanice ČT 1 od 31.
října 2011. U stanice NOVA dojde k ukončení v červnu 2012. Tím
bude končit analogový přenos televizního převaděče Ratiboř.
V případě zájmu občanů o nové digitální vysílání z ratibořského převaděče musí být požadavek předán Českým Radiokomunikacím, které zajistí pokrytí TV v omezeném rozsahu vysílání.
Žádáme občany, aby svůj zájem o pokračování příjmu z ratibořského převaděče v digitální podobě co nejdříve potvrdili na OÚ

Ratiboř. Převaděč bude přijímat pouze české programy v omezeném rozsahu vzhledem k tomu, že příjem televizního signálu
z hlavního vysílače je v kopcovitém terénu horší.
Občanům OÚ nabízí napojení na obecní kabelovou televizi,
kde je dostatečná příjmová kapacita. Bližší informace získáte na
OÚ v Ratiboři.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Poplatky, které byly schváleny Zastupitelstvem obce Ratiboř
dne 19. prosince 2011 a jsou splatné k 31. březnu 2012
Vodné
- odběr vody za rok 2011
- odběr vody v roce 2012 (splatné k 31.3.2013)

24 Kč/m³
26 Kč/m³

Stočné			
kalkulace – 8,75 Kč x 40 m3 /osoba =
- dům připojen na kanalizaci
350 Kč/osoba
- dům nepřipojen na kanalizaci
350 Kč/dům
Osvobozeny jsou nemovitosti:
- v Borčí
č. 150 – 211
- v Hološíně
č. 100 – 219
- v Kobelném
č. 210 – 429
- Hrabí, Kosiska, Nivka
Domovní odpad v roce 2012
- občan s trvalým pobytem v obci
- vlastník rekreačního objektu
- Borčí
č. 150 – 211
Hološín č. 100 – 219

450 Kč/rok
450 Kč/rok/dům

Poznáváme naši obec
1. Kdy byl založen Český svaz žen a jaké bylo jeho vedení?
Založen byl v roce 1946. První předsedkyně byla Anna Baletková, od roku 1947 Božena Gabryšová. V představenstvu byly Anna
Petrová, Františka Škrlová, Františka Baletková
a Božena Frydrychová.
2. Ve kterém roce byl založen Český červený kříž?
Za MUDr. Jaromíra Krystýnka. Prvním předsedou byl řídící učitel
Josef Frydrych, zástupce veterán z války Tomáš Hurta. Z původních 24 členů se organizace rozrostla na 125 členů.
3. Vyjmenujte nejznámější a dlouholeté členy ČCK.
Josef Frydrych, Tomáš Hurta, Jan Zápalka, J. Sošťák, Jan Sušeň,
B. Horecký, Mikšík, Baletka a další. Členky: A. Dědková, A.
Zbranková, J. Hahnová, S. Juchelková, L. Slováčková, E. Martinková, Z. Kurfürstová, A. Machálková, Z. Olšáková, M. Kovářová,
A. Hrušková, L. Barčáková, L. Bartoníková, M. Žabčíková, D.
Macíková, A. Horecká, J. Němcová, V. Válková, A. Galdová, E.
Macková, Z. Cabáková, F. Zápalková, A. Staňková, E. Čablíková,
F. Machálková, F. Děckuláčková, sestry Miklovy, manželé Vališovi a další.
4. Znáte jména bývalých hasičských samaritánů?
Štěpán Baletka, A. Baletková (čp. 81), Josef Horák (čp. 14), Jan
Sušeň (čp. 3), K. Sušeň (čp. 187), Tomáš Hurta (čp. 146), Olga
Štefková (čp. 337), M. Hurtová (čp. 267).
5. Kdy byl založen Skaut v Ratiboři a kdo byli jeho zakladatelé?
Založen 4.11.1945, zakládající členové Josef Hlinský (Pepeček),
Miroslav Stodůlka (Buggy), Zdeněk Žabčík (Pat). Nikdo z nich
již nežije.

Kobelné č. 011 - 210
Hrabí, Kosiska, Nivka		
(Občan, který má trvalý pobyt v Ratiboři, ale v obci se nezdržuje,
předloží doklad o zaplacení poplatku za odvoz odpadu pro rok
2012 v jiné obci nebo městě.)
Poplatek ze psů (poplatníkem je držitel psa staršího půl roku)		
- za jednoho psa
100 Kč/rok
- za každého dalšího psa
200 Kč/rok
- důchodce bydlící sám za jednoho psa
50 Kč/rok
- důchodce bydlící sám za dalšího psa
100 Kč/rok
Osvobozeni jsou držitelé psů:
- Borčí č. 150 – 211
Hološín č. 100 – 219
Kobelné č. 210 – 429
Hrabí, Kosiska, Nivka

PhDr. Josef Juráň, místostarosta

6. Kolik se průměrně odveze popelnic za jeden (středeční)
odvoz v naší obci?
Asi 520 – 550 ks popelnic.
7. Tři ratibořské vrchy Křížový, Grúň a Drastihlava. Ze kterého uvidíte současně část Pržna s evangelickým kostelem
a město Valašské Meziříčí?
Z vrcholu Ratibořský Grúň.
8. Kdo byl první učitel školy v Ratiboři a ve kterém roce?
V roce 1781 Jan Trnka – přišel z Uher. Bydlel a učil u Jana Ševčíka. V roce 1782 zemřel. Po něm přišel Ondřej Benda, učil a bydlel
na stejném místě.
9. Ve kterém roce byla otevřena nová škola a kdo byl prvním
řídícím učitelem?
K otevření došlo 31. srpna 1930. Řídícím učitelem v nové pětitřídní škole s osmi postupnými ročníky byl Josef Frydrych.
10. Ve kterém roce bylo otevřeno kino a jaké bylo jeho vedení?
Hasičské kino bylo otevřeno 24. září 1939. Později mělo název
Kino Vatra Ratiboř. Obchodním vedoucím byl Josef Krajčík,
pokladník Alois Žabčík a kinooperatér Josef Kotěna.
11. Kolik je narozených dětí v roce 2011?
12 dětí.
12. Jaký je předpoklad počtu obyvatel Ratiboře k 31.12.2011
1.800 obyvatel.
13. Kolik má Ratiboř v současné době pohostinství?
6 (Hasičský dům, Ponorka, Tip sport, U Pilčíků, Oáza, Zátopek)
14. Kolik má naše obec hydrantů?
21.
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15. Kolik má obec rozhlasových míst v rámci varovného systému a místního rozhlasu?
Počet rozhlasových hnízd je 63, počet reproduktorů 169.
16. Který je doposud nejstarší nevytěžený les?
Bukový les u „Bohové studánky“ na Kyčeře.
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19. Kde stával největší dvůr v Ratiboři a jaké měl polnosti
a stavy dobytka?
Stával v místech od Koštůrů po areál Hasičského domu. V roce
1866 měl 712 měřic, 80 dojnic, 600 ovcí, 60 vepřů, 40 krocanů,
32 slepic, 11 hus. Údajně se pro dvůr sklízelo 237 fůr sena.

18. Kolik má Ratiboř míst k odvozu odpadů?
10 – u pily, u stavebnin, u Ponorky, u autobusové zastávky ve
středu obce, Hološín, směrem k Červeným, u nákupního střediska, Kobelné, u fotbalového hřiště, u Jasenských.

20. V jakém tabulkovém pořadí skončily ratibořská družstva
kopané ke konci roku 2011?
Mladší přípravka 5. místo Starší přípravka
2. místo
Mladší žáci
4. místo Starší žáci
1. místo
Dorost		
4. místo Muži „A“		
8. místo
Muži „B“		
5. místo
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Dne 17. prosince 2011 v 10 hod. se uskutečnila 122. výroční
Valná hromada SDH Ratiboř v restauraci Ponorka. Z počtu 38
členů hasičského sboru se dostavilo pouze 20. Početnější zastoupení představovali hosté ze sousedních obcí, starostové z Pržna,
Jablůnky, Kateřinic, za okrsek br. Vraj, dále delegovaný zástupce
– starosta kraje br.Josef Krajča, slovenská delegace z družební
obce Považská Teplá v čele s předsedou DHZ Cingelem Peterem.
Pozvání rovněž přijala starostka obce Bc. Sklenská. Schůzi vedla
jednatelka Miroslava Slováčková.
Hlavní body jednání: zpráva o činnosti a hospodaření sboru
v roce 2011 – přednesl br. Kovář Jan, doplňující zprávu Lukáš
Ladislav a Slováčková Miroslava
Zpráva pokladní, zpráva revizní komise – Slováčková,
Mareček Stanislav
Plán činnosti, rozpočet na r. 2012
Odsouhlasení změn ve výboru SDH
Volba delegátů na okrskovou výroční Valnou hromadu
V diskuzi vystoupili všichni hosté, pozdravili přítomné členy
sboru, mnozí přispěli radou a věcnými připomínkami. Ze všech
příspěvků vyznělo, že hasičský sbor v Ratiboři se snaží vystupovat v zájmu veřejných akcí, avšak s malým počtem členů.
Paní starostka Bc. Sklenská poděkovala sboru za záslužnou
práci, zejména zásahové jednotce za připravenost a akceschopnost při různých akcích.
Starosta kraje br. Josef Krajča velmi obšírně zhodnotil práci

sboru a také poukázal na případné nedostatky a povzbudil přítomné v práci pro sbor s vědomím, že s trpělivostí a tolerancí se
úkoly podaří plnit.
Dále vystoupili v diskuzi: br. J. Kovář, Jan Čablík, PHDr.
Josef Juráň a Svatopluk Juráň. Všechny příspěvky byly hodnotné
a věcné a směřovaly a nabádaly k tomu, aby úzce spolupracovala
starší generace s mladou.
Poté si vzala slovo Jana Nevolová, která zhodnotila situaci
z pohledu mladých hasičů a vysvětlila důvody, proč se například
nemohou vždy účastnit různých akcí a soutěží.
Složení výboru sboru dobrovolných hasičů v Ratiboři
Starosta: Lukáš Ladislav
		
Místostarosta: Čablík Jaromír
Velitel: Čablík Libor
		
Zástupce velitele: Javořík Rostislav
Pokladník: Děckuláčková Ludmila.
Jednatel: Slováčková Miroslava.
Preventista: Staněk Stanislav.
Strojník: Rafaj Petr
Hospodář: Mareček Stanislav
Revizní rada: předseda- Skalický Robert
členové: Juřičková Iveta, Mrlina Zdeněk st.
Členové výboru: Kovář Jan, Kovář Miroslav, Nevolová Jana,
Horníček Martin
Miroslava Slováčková

17. Od kterého roku zvoní na kostele v Ratiboři zvony?
Od roku 1861.

Z Valné hromady hasičů

Poděkování
U příležitosti ukončení funkce velitele zásahové jednotky SDH v Ratiboři upřímně děkuji panu Liboru Čablíkovi za
jeho nezištnou, obětavou a dlouholetou dobrovolnou práci. Pod jeho vedením zásahová jednotka opakovaně přispěla
k ochraně osob a majetku při požárech a povodních, které naši obec v uplynulých letech postihly.
									
									

Bc. Jiřina Sklenská
starostka obce
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Pěstební činnost v obecních lesích
Již od konce zimy byla prováděna pěstební činnost v našich
lesích. Začali jsme pálením klestu na vytěžených holinách, které jsme provedli celkem na 2,78 ha plochy. Zalesňování začalo
v dubnu a byly zalesněny tyto dřeviny:
smrk stepilý			
10.100 ks
buk lesní			
2.900 ks
dub letní			
3.750 ks
jedle bělokoré 			
1.000 ks
Tímto jsme splnili podmínku zalesnění 25% melioračních
a zpevňujících dřevin. Letošní průběh jara byl vcelku příznivý,
až na výjimku, kdy v 1. dekádě měsíce května došlo k výraznému poklesu nočních teplot, a proto mráz spálil narašené stromky.
K zajímavé situaci došlo u jedle bělokoré. Jelikož je k časnému
rašení velmi opatrná, byly poškozeny pouze boční přírůsty, ale
terminální výhon zůstal nepoškozen. Tím pádem přirůstal pouze
hlavní výhon a vykázal na jedli neobyčejný výškový přírůst, který

dosáhl místy až 40 cm.
Dále jsme prováděli výseky troušených plevelných dřevin,
vyžínání buřeně a ochranu proti zvěři nátěrem repelenty. Letos
jsme použili osvědčený Aversol. Během roku jsme taktéž prováděli kontrolu kůrovce, ale protože bylo poměrně chladné a deštivé léto, nestačil se namnožit a nezpůsobil téměř žádné škody.
Také jsme prováděli prořezávky v mladých porostech, na které
jsme uplatnili dotaci u KÚZK. Celková dotace na meliorační
a zpevňující dřeviny činila 68.850 Kč a na prořezávky 19.600
Kč. V pěstební činnosti, kdy člověk pracuje s živou přírodou,
vždy dochází k nepředvídatelným situacím. Jednou je to přísušek
v době zalesňování, podruhé pozdní mráz, který spálí nové přírůsty, nebo prudké letní slunce, které zase spálí novou výsadbu
choulostivých listnáčů.
Alois Musil
lesní hospodář

Nabídka služeb a dopravy
Obec Ratiboř nabízí občanům pro rok 2012 dopravu a zemní práce uvedených strojů. Dopravu nebo různé práce je možné si objednávat na telefonním čísle 571 442 023.
Druhy techniky a ceník služeb
Technika			
DPH		
Kč/km 		
15min./Kč 		
hod./Kč		
Různé
Tatra 813			
20%		
26,-		
140,-			
560,-			
LB 95 (bagr)		
20%		
-		
175,-			
700,-			
LS 170 (bobek)		
20%		
-		
150,-			
600,-			
Malotraktor		
20%		
-		
75,-			
300,-			
Traktor Zetor		
20%		
-		
115,-			
460,-			
AVIA (s plošinou)		
20%		
-		
145,-			
580,-			
Řezač spár		
20%		
-		
-			
-		
130,- Kč/bm
											
včetně obsluhy
Vibrační pěch		
20%		
-		
90,-			
360,-			
Zbíjecí kladivo		
20%		
-		
35,-			
140,-			
Ručně vedený válec
20%		
-		
90,-			
360,včetně obsluhy
Kolový výsuvný žebř
20%		
-		
-			
-		
300,- Kč/den
											
včetně obsluhy
U dopravy techniky je pronájem účtován od výjezdu do návratu. U Tatry 813 je pronájem do 50 km v uvedené hodinové sazbě, nad
50 km v korunové sazbě za kilometr.

Ceny reklamy ve Zpravodaji a na Infokanále pro rok 2012
ZPRAVODAJ
- občané s trvalým pobytem v obci			
- občané jiných obcí				

A5 150 Kč vč. DPH, A4 250 Kč vč. DPH
A5 250 Kč vč. DPH, A4 500 Kč vč. DPH

INFOKANÁL
- občané s trvalým pobytem v obci			
- občané jiných obcí				

150 Kč vč. DPH (na 1 měsíc)
250 Kč vč. DPH (na 1 měsíc)

											
											

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Sdělení - ZD Mír Ratiboř
ZD Mír Ratiboř sděluje, že vzhledem k tomu, že v obcích
Ratiboř a Hošťálková došlo k digitalizaci pozemků, je nutné, aby
si vlastníci půdy podali do 31. 1. 2012 daňová přiznání na daň
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z nemovitostí na všechny pozemky, které vlastní, i ty, co užívá
družstvo! ZD bude postupně uzavírat nové nájemní smlouvy a při
vyplácení nájmu za užívané pozemky bude současně vyplácet
nájem i daň z pozemků užívaných družstvem.
Zdeněk Adámek
předseda ZD Mír Ratiboř

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PRO ROK 2012
V katastrálním území Lidečko, Ratiboř a Hošťálková došlo
v průběhu roku 2011 k ukončení digitalizace katastrálního území.
To znamená, že byly zrušeny pozemky ve zjednodušené evidenci, mohlo dojít ke změnám číslování parcel nebo ke změnám ve
výměrách jednotlivých parcel.
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke
změně (např. z důvodu digitalizace) okolností rozhodných pro
vyměření daně, je poplatník povinen daň do 31. ledna roku následujícího přiznat.

Daň lze přiznat podáním nového daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání k dani z nemovitostí. V dílčím
daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně. (Zákon o dani z nemovitostí č.338/1992 Sb,
s pozdějšími úpravami a obměnami, část třetí, § 13a). Nepodá-li
daňový subjekt přiznání do 31. ledna a zpoždění je delší než 5
pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu, nejnižší ve
výši 500 Kč, za opožděné tvrzení daně.
Finanční úřad Vsetín

INFOkanál obce Ratiboř

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o spuštění zkušebního provozu INFOkanálu obce Ratiboř. Ten je již nyní v ostré
verzi. Kdo si jej ještě nenaladil, můžete tak učinit na kanálu E7
na kabelové televizi. Na INFOkanál se snažíme dávat nejrůznější
informace, aktuality, najdete zde také ordinační dobu lékařů, otevírací dobu lékárny a pošty. Prohlédnout si můžete články a příspěvky základní i mateřské školy. Máme zde zařazeny fotografie
z různých akcí, z přírody a krás Ratiboře a také některé spolky,
které projevily o uveřejnění zájem. Další budou snad časem při-

bývat. INFOkanál slouží k lepší informovanosti občanů, k přehledu o aktuálních věcech, spolcích, různých akcích a všeobecném
dění v obci. Nově přibudou také reklamy a inzerce. INFOkanál je
obměňován vždy ve středu jednou za 14 dní.
Samozřejmě, že pořád je co vylepšovat, takže pokud byste měli
nějaké nápady, náměty, příspěvky, články nebo také připomínky,
je možno je nahlásit na e-mail: obec.ratibor@seznam.cz, případně
na tel.: 571 442 090.			
Jana Nevolová

KABELOVÁ TELEVIZE
A JEJÍ BUDOUCNOST

Obec Ratiboř společně s firmou TKR Jašek připravili plán
modernizace sítě kabelové televize a další související změny
v provozu služeb, který je v běhu od začátku roku 2011. Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo pronájem sítě kabelové televize
firmě TKR Jašek na období šesti let. Z tohoto prodloužení nájmu
vyplynuly nutné změny, které si myslíme, že budou ku prospěchu
zákazníků. Jednou z výrazných změn je přenesení výběru plateb
za kabelovou TV od 1. ledna 2012 na firmu TKR Jašek. Další
neméně důležitou změnou je spuštění digitálního vysílání, což
přináší nejen HD vysílání, ale i možnost výběru nových televizní
stanic.
Důležitou zprávou pro Vás, uživatele služeb kabelové sítě je,
že výše poplatku za kabelovou TV se pro rok 2012 nemění! Od
16. ledna 2012 Vás začnou kontaktovat zástupci TKR Jašek, kteří
s Vámi proberou možnosti plateb a uzavřou novou smlouvu o užívání služeb na kabelové síti. Budete mít možnost využít pohodl-

nější způsob platby např. SIPO, inkaso z účtu. Můžete si vybrat
různou periodu platby (měsíc / čtvrtletí / půlrok / rok). Můžete si
spojit televizní a internetové služby do balíčku a ušetřit na poplatcích každý měsíc. Během vánočních svátku by Vám měla být
klasickou poštou doručena oficiální tisková zpráva, která vzešla
ze společných jednání obce a firmy TKR Jašek, v této zprávě se
dozvíte o všech změnách, které nás v průběhu roku 2012 a dalších
čekají.
Pokud budete potřebovat konkrétnější informace, nebo nebudete něčemu rozumět, obraťte se prosím na firmu TKR Jašek,
s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, tel: 571 655 844, 571 115 225,
mobilní brány: 602 759 727, 603 777 762, 777 655 844 nebo na
e-mailu: televize@valachnet.cz nebo na náš obecní úřad 571 442
090, e-mail: ou.ratibor@volny.cz.
TKR Jašek
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Prosinec je měsíc, který máme spojený s Vánocemi – svátky klidu a pohody
a doufám, že i s pěknou knížkou, která
určitě byla pod stromečkem nejednoho
čtenáře. Jsem ráda, že knihy pořád patří
mezi nejoblíbenější dárky pod stromečkem, i když dnešní doba fandí spíše elektronickým vymoženostem.
Podzim a zima patří v knihovně k nejnavštěvovanější době v roce.
Opět přišel putovní soubor, který nabízí knihy všeho druhu. Mezi nejpůjčovanější tituly stále patří romány ze současnosti, příběhy žen, které
se vdaly do zemí s muslimským vyznáním. Už v menší míře to jsou
historické romány a naučná literatura – životopisy a cestopisy.
Bohužel, naše nejmladší generace poslední dobou knihovnu navštěvuje čím dál míň. Jestli je to tím, že dnešní svět internetu a počítačových

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

Nevím, zda víte, že nejdéle vydávanou
ročenkou v celosvětovém měřítku je sbírka biblických veršů známá u nás pod názvem Hesla
Jednoty bratrské. Hesla vznikla v roce 1728,
aby byla každodenním povzbuzením. Poprvé
vyšla v roce 1731, od té doby vychází bez přestávky každoročně - již více než 280 let.Dnes
je originál vydáván v německém Ochranově
(Herrnhut) a z němčiny překládán do více než
padesáti jazyků. V českém jazyce se tyto hesla objevila poprvé v roce
1758, vydává je Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické.Pro každý den roku nabízí knížka Hesel jako první slova ze
Starého zákona, která jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů
a slova z Nového zákona, která jsou k těmto heslům pečlivě vybírána.
Pro následující rok 2012 vylosované Heslo Roku (podle verše
z 2. Korintským 12,9) zní:
Ježíš Kristus říká: „Stačí, když máš mou milost;
vždyť v slabosti se projeví má síla.“
Slabost se podobá tísni, bolesti, trápení.
A vždyť už toho máme víc než dost. S dnešními problémy a těžkostmi si už často neumíme poradit. I v osobním životě se mnohým z nás příliš nedaří. Mezilidské vztahy jsou chladné. S dětmi
si nerozumíme. Práce netěší. Lidé kolem jsou divní a nevděční.
A neplatí to jen pro nás jednotlivce. Noviny, které čteme, nás
v tom jen utvrzují. Předvídají samé katastrofy. Dnešní situaci bychom mohli popsat lakonickými slovy: Dnes je nám dobře, ale
zítra bude hůř. A nebude to zítra ještě horší?
Zkusme nyní číst Ježíšova slova s vědomím nepříjemných otázek a obav, které jsme právě vyslovili. „Stačí, když máš mou
milost.“ Zní to trochu, jako z jiného světa. Může nám to nějak
pomoci? Věřím, že ano.
Naše výchozí pozice je dobrá. Máme Boží milost. Náš život
není zatížen žádnými dluhy a nedoplatky. Kdo věří, že Ježíš Kristus svou obětí na kříži odčinil, odstranil jeho viny, nemá se čeho
bát. Jeho život je oddlužen a stabilizován. Zde se neříká, že jsme

dobří. My jsme často žili a dodnes jednáme jako nepřátelé Boží.
Ale kdo ví, že na svět přišel Kristus, ten ví, že se s tím vším dá
něco dělat. Bůh nám podal ruku ke smíření. To je základ, o který
se můžeme všichni opřít. Mezi námi a Bohem je mír.
Možná se cítíte odmítnutí a opuštění. Vaše víra je možná slabá a myslíte si, že jste dole – máte to spočítané. Zármutek, slzy,
bolest a prázdnota nás můžou občas pohltit, ale Bůh je stále na
trůnu. On je pořád Bůh!A Vy vždy budete patřit Pánu. Život půjde
dál a překvapí Vás, co všechno (i v slabosti) můžete zažít s Boží
pomocí.
Nemůžeme pomoci sami sobě, či zastavit bolest, ale Bůh přijde
k nám. Dá pod Vás svou milující dlaň a vyzvedne Vás. Zbaví Vás strachu (možná také strachu z umírání) a dá Vám svou nekonečnou lásku.
A tak povzbuzujte se v Pánu. Abychom mohli vyřešit problémy, které na nás doléhají, je třeba se nejprve postavit na pevnou zem. Jen vnitřně silní a vyrovnaní lidé mohou měnit svůj život a svět k lepšímu. Jen
lidé, kteří jsou dostatečně sebevědomí, dokážou čelit těžkostem, které
se na ně ze všech stran valí. Když Vás obklopuje mlha a Vy nedokážete
vidět cestu ven ze svých rozpaků, položte se zpět do Ježíšovy milosti a jednoduše mu důvěřujte. On chce pro Vás udělat vše. Chce Vaši
víru a důvěru. Chce, abyste se nestyděli brát vážně a i nahlas vyslovili:
„Ježíš mě miluje! On je se mnou! Neodsoudí mě! Pracuje právě teď
na tom všem! Nebudu sražen dolů! Nebudu poražen! Neztratím svou
mysl a směr! Bůh je na mé straně! Já miluji Jeho a on miluje mě!“
Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že nám podáváš ruku, když
nám chybí síly a odhodlání. Děkujeme Ti, že jsi za nás učinil, co
již nebylo v našich silách a smířil jsi nás s Bohem. Amen.

Michaela Jakubíková

Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Milí čtenáři Zpravodaje,
přání do Nového roku 2012 Vám posíláme slovy požehnáni:
Když přijdou v životě těžké okamžiky, kéž víte, že na ně nejste
sami - protože Bůh je přece blízko, je s vámi.
Je s vámi i ve chvílích dobrých.
A tak ať vás v životě provází a posiluje naděje, že na svůj život
nejste sami.
A Boží láska a milosrdenství ať naplňují vaše dny a ať vedou vaše
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kroky, kamkoli půjdete, až do konce.

Sborová sdělení
K 230. výročí vydání Tolerančního patentu a 150. výročí posvěcení současného kostela jsme 16. října 2011 prožívali v Ratiboři
Jubilejní neděli díkčinění. Dopoledne se konaly bohoslužby
s kázáním seniora Východomoravského seniorátu ČCE br. Jana
Krupy z Velké Lhoty (na text Žalmu 145,15-18) a vysluhováním
svaté Večeře Páně a odpoledne vzpomínková slavnost. Bohoslužeb se kromě místních a hostů zúčastnili také členové sboru
v Kateřinicích, pro které byl ratibořský kostel po dlouhá léta také
místním.
Během odpoledního programu jsme si připomněli jména minulých 11 farářů (Štěpán Nicolaides, Samuel Púchovský, Jan Lány
st., Jan Lány ml., Bohdan Kalenda, Čeněk Dvořák, Jan Kantorek,
Miroslav Janeba, Jan Široký, Miroslav Hamari a Pavla Hudcová) a 6 zaznamenaných ve sborovém archivu kurátorů (Martin
Wittek, Martin Kelárek, Josef Kraus, Josef Macháček, Jan Zápalka, Jan Baletka), kteří měli na starosti vedení sboru. Přednášku
o Tolerančním patentu a době vzniku sboru přednesl br. Pavel
Smetana a br. Miroslav Frydrych zavzpomínal na učitele školy.
Mgr. Milada Valová přednesla historickou báseň p. Marie Šedé
(můžete se s ní seznámit v tomto Zpravodaji). Jménem zastupitelstva obce nás pozdravila starostka paní Bc. Jiřina Sklenská.
Hudebně nás doprovodil na varhany Zdeněk Šimůnek a pěvecký
sbor pod vedením p. Růženy Hříbkové. Zazněly při tom také dvě
skladby souboru Zvonky dobré zprávy.
U tohoto výročí staršovstvo sboru pozvalo dodnes žijící faráře, kteří zde sloužili Slovem Božím a potomky starších. Někteří z nich sem dorazili. Za potomky f. Jana Lányho ml. (v jeho
době se stavěl tento chrám Páně) Jan Holubec z Brna a Daniel
Říčan ze Suchdola. Za potomky f. Čeňka Dvořáka zůstává nadále
s námi jeho vnučka Naděžda Dvořáková, které vděčíme za historicko-kronikářskou službu. Za potomky f. Jana Kantorka byla
s námi Naděje Mandysová z Pardubic. Jiní zase poslali srdečné
pozdravy. Zacituji z dopisu f. Jana Širokého: Všechny Vás zdravím a modlím se, aby Pán Bůh posílil vaši víru, přidával na lásce
a ujistil o naději života, který přesahuje všechno naše chápání.
Pán Bůh budiž s Vámi všemi.
Bratr f. Pavel Šebesta, který naposledy sbor administroval, ve
svém dopise zaznamenal, že 150 let je opravdu krásně kulaté číslo
a vybízí k vděčnosti, že tolik let se nepřetržitě v této valašské obci
zvěstuje evangelium a řádně se konají bohoslužby a že je rád, že
také mohl aspoň krátce jako administrátor sboru k této kontinuitě
přispět.
Na konci jsme se přesunuli do sborového sálu, kde ještě dlouho
u bohatě prostřených stolů účastnici pokračovali v rozhovorech.
Dále se konalo slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže
a předání cen. Připomenu, že u příležitosti tohoto výročí náš sbor
vyhlásil pro děti a mládež výtvarnou soutěž. Jejím tématem bylo
nakreslit, namalovat nebo jinak výtvarně zpracovat ratibořský
kostel. Do soutěže se zapojilo přes 70 mladých lidí – hlavně žáků
Základních škol z Ratiboře, Kateřinic a Hošťálkové. Výtvarné
práce byly posouzeny odbornou porotou a nejlepší byly odměněny hodnotnými věcnými cenami.
V kategorii první (1. stupeň základní školy) byli oceněni:
I. místo Emílie Adámková (4. třída ZŠ Kateřinice)
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II. místo Kateřina Frydrychová (5.
třída ZŠ Ratiboř)
III. místo Veronika Spívalová (5. třída ZŠRatiboř)
V kategorii druhé (2. stupeň základní
školy) byli oceněni:
I. místo Nikola Macháčková (9. třída ZŠ Hošťálková)
II. místo Petr Zápalka (1. ročník
Gymnázium Vsetín)
III. místo Petra Vaculíková (8A. třída ZŠ Hošťálková)
V kategorii třetí (střední školy) byl
oceněn Marián Uhrin (3. ročník)
V kategorii čtvrté - Pohádkové vidění světa byli oceněni: VeronikaVráblová (5. třída), Jakub Zubíček a Simona Koštůrová
(8. třída).
Všechny práce byly vystaveny v místním kostele v říjnu 2011.
Na nejlepší práce jste se mohli dívat ve vestibulu obecního úřadu.
V neděli 11. prosince 2011 se v kostele konal Adventní koncert. Zahájili jej naši mladí zvoníci z Ratiboře a z Kateřinic, kteří
zahráli kromě jiných „Jingle bells“ a „Tichou noc“. Nejvíc jsme
se ale těšili na Pěvecké sdružení valašských učitelek pod vedením
Marie Skalkové. Účinkující pěvkyně předvedly úžasné profesionální hudební vystoupení. Slyšeli jsme duchovní i lidové písně,
dále skladby vážné a také koledy.

(Nejen) sborové pozvánky
1.1.2012 – na Nový Rok bohoslužby se Svatou Večeří Páně se
konají ve sborovém sále v 10.00 hodin.
17.1.2012 – se vrátíme k biblickým hodinám, které se konají
v úterý od 17.00.

Ekumenická shromáždění
Při Aliančním týdnu modliteb:
10.1.201 v úterý od 18.00 – v evangelickém kostele v Kateřinicích – hostem bude br. Jan Olšák s Církve bratrské.
11.1.2012 ve středu od 18.30 – ve sborovém domě – hostem
bude kněz Karel Hořák z římsko-katolické farnosti v Hošťálkové
a pěvecký sbor této farnosti.
12.1.2012 ve čtvrtek od 18.30 – ve sborovém domě – hostem
bude br. kazatel Jan Vychopeň z Bratrské jednoty baptistů.

Bohoslužby v rámci Světového
dne modliteb:
2. března v pátek v 18.00 ve sborovém domě – bohoslužby podle
liturgie připravené v Malajsie pod heslem: „Ať zvítězí spravedlnost“
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Na Vaši účast se těší J. Wiera Jelinková, farářka a kurátor sboru
Jan Jurášek

Básnička o ratibořském kostelíčku
Dnes je to 230 let od vyhlášení Tolerančního patentu dne 13.10.1781
a 150 let od vysvěcení zdejšího evangelického kostela dne 13.10.1861
Od vyhlášení Tolerančního patentu mohli evangelíci svoji víru
vyznávat
a pobožnosti za určitých podmínek také vykonávat.
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a představitelé církve písemné žádosti různým vlivným osobám a nadacím zasílali.
S nesmírnou obětavostí a nadějí v srdcích peníze nakonec přece jen
posháněli
a nový kostel v naší vesnici s ohromným úsilím postavěli.
Na zadní stranu oltáře kámen se schránkou zazdili,
ve které naši předkové zakázané knihy s Boží pomocí chránili.
Do kostela byly postupně pořízeny nové varhany
a z německé Bochumi v roce 1850 dodány dva zvony.

Do té doby náboženské poměry ve vsetínském panství velmi tvrdé byly,
kazatele z lidu stíhali a jejich náboženské knihy pálili.

Třetí zvon ze starého kostela byl na věž přenesený,
ale v roce 1917 pro válečné účely zrekvírovaný.

První veřejné bohoslužby v naší vsi, ve stodole Jana Havlíka se konaly,
než v roce 1783 do dřevěného kostelíčka se přestěhovaly.

Za 1.světové války mnoho příslušníků sboru trpělo
a také mnoho se jich z bojiště do své rodné vísky již nevrátilo.

Tento kostelíček však chátral a tuze sešlý byl,
nutně se muselo uvažovat, že by se nový kostel postavil.

Na veškerém dění největší zásluhu farář Jan Lány měl,
svým postojem mnoho věřících ovlivnil a jeho kázání každý slyšet
chtěl.

V roce 1834 obce Ratiboř, Kateřinice a Lázy zjišťovaly,
kolik peněz by evangelické rodiny na nový kostel věnovaly.
Bylo nepředstavitelné, že by chudý valašský lid
mohl stánek Boží z vlastních zdrojů postavit.
V roce 1842 na výzvu z kazatelny 100 ochotných lidí z Ratiboře a Kateřinic se dostavilo
a za dva dny základy pro nový kostel vyhloubilo.
Pak ve velké tajnosti základy pro věž budovali,
i když tehdejší předpisy to vůbec nedovolovaly.
V roce 1843 pro nedostatek peněz byla práce na stavbě kostela přerušena
a znovu až v roce 1850 po získání určité částky byla znovu obnovena.
Pověření důvěrníci mezi touto dobou o pomoc okolní sbory žádali

Všichni měli radost velikou, kterou my si nedokážeme představit,
když mohli 13.10.1861 v den výročí vydání Tolerančního patentu
kostel vysvětit.
Vysvěcení kostela se konalo za velké účast i mnoha významných
hostů
a také věřících z naší obce a širokého okolí.
Dnes jsme se tady všichni sešli, abychom 150 let trvání kostela
oslavili
a všem, kteří se na výstavbě podíleli, i když tu s námi nejsou,
z celého srdce poděkovali.
Chrám s Boží pomocí byl vybudován
a po různých opravách je do současné doby zachován.
Marie Šedá

Ratibořský hodový jarmark

Tradičně již po sedmé byl uspořádán v sobotu 15. října 2011
Ratibořský hodový jarmark.V centru obce bylo postaveno asi 81
prodejních stánků a stánků s občerstvením. Nabízený sortiment
byl skutečně široký. U potravin převládaly zabijačkové speciality,
klobásy, pekárenské výrobky, cukrovinky a včelí produkty. Dále
nechyběl textil, galanterie, hračky, pouťové zboží, obuv, stříbro
a další. Obec zajišťovala prodej soutěžních klobás, frgálů a ratibořských kalendářů. Nechyběl ani guláš, dršťková polévka, gyros,
opékaná uzenina atd. Z nápojů bylo nabízeno pivo, limonáda, svařené víno, grog a punč.
Součástí jarmarku bylo také hodnocení nejlepší prodávané domácí klobásy. V nabídce bylo celkem 18 druhů klobás od
domácích výrobců až po řezníky a uzenáře z celé Moravy. Nejlépe byly komisí hodnoceny vzorky výrobců: Machač Mořkov,
Carnex Francova Lhota, Švirák, Krásno, Kunovský, Sanitrák
a Váhala. K soutěži je možno říci, že výrobky v letošním roce
měly vzrůstající kvalitu, byly vyrobeny z kvalitních surovin. Tento názor sdíleli také spotřebitelé.
Od rána vyhrávala po vesnici na různých místech dechovka

„Modrá kapela“ z Valašského Meziříčí, u obecního úřadu vystoupilo hudební trio Ing. Zádrapy z Lidečka. Kolotoče a pouťové
atrakce pro děti byly umístěny na parkovišti u Ponorky. Pořádek
zabezpečovala trojice mužů: obecní policajt Jan Krajčík, Portáš
Antonín Hajda a Valach Květoslav Šindler.
Jarmarku se zúčastnilo velké množství návštěvníků jak z Ratiboře, tak i z okolí. Přijela i delegace z družební obce Považská
Teplá a přivítali jsme také senátora Jiřího Čunka. Počasí nám přálo. 7. ročník jarmarku lze považovat za velmi úspěšný. Proto se
společně těšíme na příští rok, kdy se jarmark bude konat 20. října
2012.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Pozvánka na „Ples obce Ratiboř“
Koná se v pátek 17. února 2012 od 20 hodin v prostorách sálu Zemědělského družstva v Ratiboři.
Předtančení předvede Tanc Klub Vsetín.
Vstupné včetně večeře je 200 Kč.
Předprodej místenek je od 16. ledna 2012 v obchodě s průmyslovým zbožím paní Marie Sušňové.
K tanci a poslechu hraje skupina MOTÝL ERIKA.
Připraveno je občerstvení a bohatá tombola.
Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší zastupitelé obce Ratiboř

Ratibořské kino v roce 2011
Hodnocení je velmi jednoduché. V roce 2011 se nepromítal
žádný film pro veřejnost. Vycházelo se z hodnocení návštěvnosti
z předcházejícího roku, kdy byl projeven pramalý zájem o návštěvu kina. Promítalo se však několik pohádek pro školní děti

a u příležitosti „Lampionády“ dne 25. října krásná pohádka „Čertova nevěsta“. Dále kinosál v Ratiboři slouží pouze k akcím jako
je Svátek matek apod. Je to velká škoda, že moderní vymoženosti
jako internet, kabelová televize a filmy na DVD zvítězily nad společenským setkáváním lidí.
Miroslava Slováčková

Na návsi opět zazářil vánoční strom

Určitě překvapila rychlost, s jakou nastoupil letošní advent,
nejenom mě, ale i mnohé z vás. Člověk je celý rok pohlcen povinnostmi v zaměstnání a také v rodině, proto si ani nepovšimne, jak
ten čas rychle utíká. No a najednou jsou tu ... Vánoce!
A nastává doba jarmarků, koncertů a také rozsvěcování vánočních stromů. I u nás se tato tradice zažila a každoročně se strom
rozsvítí. Letos se udála celkem podstatná změna. Strom se přestěhoval na druhou stranu hlavní silnice naproti OÚ.
Celý podzim jsem ten krásný dominantní jehličnan obcházel
s myšlenkou nazdobit jej na Vánoce. To se nám nakonec podařilo
zrealizovat. Za finance, které jsme vydělali na obecních akcích,
jsme nakoupili nové osvětlení, takže si všichni můžeme říci, že je
to náš společný strom.
Rozsvěcování zahájila úvodním slovem a přivítáním paní starostka a pak už nastoupily děti ze ZŠ Ratiboř se svým vystoupením, které bylo jako vždy precizně nacvičené a zároveň krásně
milé. Děti tu vánoční atmosféru dokáží navodit nejlépe. Dopro-

Klub seniorek BB
Na konci roku si nejvíce uvědomujeme, jak ten čas letí, a zvláště seniorům. Proto je třeba využít každého dne, abychom udělali
radost sobě i druhým. K tomu nám slouží schůzky na staré faře,
kde je milé si posedět, zavzpomínat, naplánovat různé akce. Schází se nás osmnáct až dvacet. Je nám spolu dohromady dobře.
Klub seniorek BB (báječný babinec) měl v letošním roce hodně
aktivit. Oslavy MDŽ, rej čarodějnic, výlet na Vartovnu, relaxační pobyt Štúrovo, výlet do Borčí, turistický výšlap z Hostýna na
Tesák, túra po Soláni, sázení stromků spolu se Svazem zahrádkářů
a večírek na Mikuláše.

vázeli je mladí hudebníci, kterých k mému potěšení v naší obci
stále přibývá. Pak pokračoval v programu pěvecký sbor ČCE a po
krásné adventní písni se náš strom rozzářil!
Náves navštívili také Mikuláš s čertem a andělem, popřáli krásné svátky a obdarovali děti malými sladkostmi. Ale to už se návsí
vinula příjemná vůně hřebíčku a skořice a všichni jsme se zahřáli svařákem. Zaznělo několik koled a lidé se v adventní náladě
pomalu rozešli domů s pocitem, že i k nám už dorazily Vánoce.
Jednu výtku však k rozsvěcování ale mám. Chybělo nám kvalitní ozvučení. Snad se ho podaří příští rok zajistit a bude tak
všechny účinkující opravdu slyšet.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na rozsvěcování podíleli,
účinkovali a zajišťovali občerstvení.
Také chci popřát Vám všem svátky plné klidu, požehnání,
setkání s rodinou a přáteli a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a pracovních úspěchů.
Martin Žabčík
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Rády chodíme do přírody. Je známo, že příroda léčí tělo i duši.
Výlet na Soláň, ze kterého jsou fotografie, byl velice veselý
a zdařilý.
Členky klubu se rády zasmějí (smích je koření života), někdy
i samy sobě. Je pravda, že v našem věku, kdy děti jsou velké a do
zaměstnání již nechodíme, máme více času na různé aktivity.
Teď na schůzkách pečeme na Vánoce – zatím ale teoreticky.
Pro nás je každé setkání výjimečné a neopakovatelné.
BB přeje všem spoluobčanům hezké Vánoce, zdraví, pohodu
a spokojenost v roce 2012.
							
				
Anna Gerlíková

JEŽEK
I přesto, že ježek nepatří mezi typickou zvěř, je živočichem, se kterým se zejména v letní přírodě setkáváme poměrně často. Z pohledu
myslivosti nás pak jeho výskyt zajímá hlavně v místech intenzivních
chovů pernaté zvěře. Důvodem je především ježčí záliba ve vajíčkách,
která s oblibou vybírá z hnízd a požírá jejich obsah. Dříve byli ježci
z tohoto důvodu také lapáni. Dnes jsou ovšem přísně chráněni. Z míst,
kde je neradi vidíme a kde by mohli škodit, je můžeme tak nanejvýš
opatrně odnést jinam.
Přestože je ježek poměrně známým obyvatelem naší přírody a v létě
nás občas večer vyděsí strašlivým lomozem, praskáním a funěním,
traduje se o něm jeden z největších omylů. Již v mateřských školách si děti malují ježka nesoucího si někam do skrýše jablka, která
má napíchnutá na svém bodlinatém hřbetu. To ovšem není vůbec
pravdivý obrázek, protože ježek
se ve skutečnosti živí především
živočišnou potravou. Nejčastěji se
v ní vyskytuje hmyz, žížaly a různí
drobní živočichové jako ptačí holátka, obojživelníci či plazi. Typickým prostředím pro život ježka jsou
okraje lesních porostů a křoviny.
Zabloudí však i do zahrad v blízkosti lidských sídel, kde nacházejí
dostatek potravy.
Zimu ježci přespávají v dutinách,
mezi kořeny stromů, pod starými
pařezy, ve vrstvě listí nebo trávy,
stočení do známého klubíčka. Před
zimním spánkem musí být dostatečně vykrmení, aby zimu přečkali bez
úhony. Stočenou pozici zaujímají
ježci také v případě, že jsou ohroženi
na životě, např. dorážejícím psem.
V ten moment se mění v naježenou
kouli pokrytou pichlavými bodlinami, které poraní každého dotěrného
vetřelce. I přes tento výborný obranný mechanismus nemají ale ježci

u nás na růžích ustláno. Mnoho z nich zahyne především na silnicích
pod koly jedoucích aut.
V naší přírodě se vyskytují dva druhy ježků – ježek východní
a ježek západní, který žije, jak již napovídá název, v západních oblastech Čech. Oba druhy se liší především barvou. Ježek západní má
například všechny bodliny stejně pruhované, zatímco jeho východní
bratranec má každou bodlinu jinou. Na obličeji ježka západního se
také vyskytuje tmavá skvrna ve tvaru písmene V táhnoucí se od čenichu až k očím.
Alois Musil, lesní hospodář
„Klubko jehel, žádné nitě,
trávou se teď míhá hbitě.
Čumáček jak perlička,
rázem je z něj kulička.
Nebojí se ani zmije,
kdopak takhle udatný je?“
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Z rozsvícení vánočního stromu v Ratiboři r. 2011

KRÉMOVÉ POMAZÁNKY
Pivní se sýrem Cottage

100 g sýra s modrou plísní, 100 g čerstvého sýra Cottage bez příchuti, 80 g přírodního žervé, 100 ml světlého piva, 2 naťové cibulky,
sůl, pepř
Cibulky oloupejte, odkrojte zelenou část a bílou nasekejte najemno.
Sýr s modrou plísní nastrouhejte do misky, přidejte Cottage a žervé,
přelijte pivem a důkladně promíchejte. Nakonec přidejte nakrájenou
cibulku, opepřete a osolte. Před podáváním nechte chvíli proležet.

S bazalkou a chilli

150 g pomazánkového másla bez příchutě, , 100 g polotučného měk-

kého tvarohu, 80 g taveného sýra, 2 – 3 lžíce smetany, 1 cibule,svazek
bazalky, mleté chilli papričky, hrst piniových oříšků, sůl
Oloupanou cibuli nakrájejte nadrobno. Bazalku omyjte a osušte, část
lístků ponechejte stranou na zdobení, zbývající nasekejte najemno.V
misce utřete tavený sýr s pomazánkovým máslem, vmíchejte tvaroh
a podle potřeby nařeďte mlékem. Přidejte cibuli, mleté chilli papričky, bazalku, podle chuti osolte a důkladně promíchejte.

Karotková

250 g karotky, 200 g polotučného tvarohu, 100 ml majonézy, pažitka,
citrónová šťáva, sůl, pepř
Karotku očistěte, nastrouhejte a zakapejte citrónovou šťávou.Pažitku
nasekejte najemno. Tvaroh smíchejte s majonézou, mírně osolte
a podle chuti opepřete. Karotku a pažitku buď vmíchejte do směsi
nebo posypte až na namazané pečivo.
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Šunková s kukuřicí

100 g šunky, 120 g polotučného tvarohu, 100g taveného sýra, 1 cibule, 1 lžička dijonské hořčice, pažitka, malá konzerva sterilizované
kukuřice, papriku, sůl, pepř
Papriku omyjte, zbavte jádřince a nakrájejte na drobné kostičky,
stejně nadrobno nakrájejte i šunku, pažitku nasekejte. Tvaroh utřete
s taveným sýrem a se lžičkou hořčice, osolte, opepřete. Do směsi
nakonec vmíchejte šunku, papriku a kukuřici.

Koprová po řecku

200 g tvarohu, 100 ml bílého jogurtu, 4 stroužky česneku, 1 menší
salátová okurka, koření tzatziki, sůl, čerstvý kopr
Okurku oloupejte a nastrouhejte na hrubém struhadle. Osolte a nechte chvíli stát, aby pustila šťávu. Okurku vymačkejte a vodu slijte.
Tvaroh smíchejte s jogurtem a ochuťte prolisovaným česnekem,
kořením tzatziki, vmíchejte okurku, hrst sekaného kopru a podle
chuti osolte.

Ředkvičková s kukuřicí

1 bílý jogurt, 80 ml majonézy, 125 g měkkého polotučného tvarohu,
2 lžíce rostlinného másla, 2 svazky ředkviček, 2 řapíky celeru, 4 lžíce
sterilizované kukuřice, špetka cukru, sůl, pepř, citrónová šťáva
Ředkvičky omyjte a nasekejte nadrobno.Stonky řapíkového celeru
nakrájejte na drobné kostičky. V misce vyšlehejte tvaroh s máslem,
vmíchejte bílý jogurt s tvarohem.a s majonézou. Směs ochuťte solí,
pepřem, špetkou cukru a zakapejte citrónovou šťávou. Přidejte
nakrájenou zeleninu, scezenou kukuřici a promíchejte.

Avokádová pochoutka

2 zralá avokáda, 1 lžíce olivového oleje., 2 naťové cibulky, šťáva
z jedné limetky, sůl, pepř
Avokádo omyjte, podélně rozkrojte, vyjměte pecku, dužinu vydlabejte lžičkou a prolisujte vidličkou nebo rozmixujte. Cibulky omyjte,
osušte a bílou část nakrájejte na kostičky a opečte na oleji dozlato-

Babské rady
Několik kapek citrónové šťávy
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va. Zelenou nať nasekejte nadrobno. Avokádovou pastu smíchejte
s opečenou cibulkou, osolte, opepřete a zakapejte šťávou z limetky,
přidejte nať a promíchejte.

Balkánská sýrová

80 g balkánského sýra, 80 g žervé, 80 g rostlinného másla, 2 lžíce
smetany, sůl, pepř, svazek ředkviček
Balkánský sýr nastrouhejte na hrubém struhadle, vsypte do mísy
a utřete se změklým máslem. Vmíchejte žervé, smetanu a promíchejte. Podle chuti osolte a opepřete. Ředkvičky nakrájejte na drobné
kostičky a posypejte na namazané pečivo.

Křenová s kapii

150 g lučiny, 150 ml smetany, 2 lžíce jemně nastrouhaného křenu,
sůl, pepř, ½ lžičky kurkumy, ½ lžíce citrónové šťávy, kapie a zelená
petrželka na ozdobu, 6 vajec
Vejce uvařte natvrdo, vychlaďte, oloupejte a podélně přepulte. Smetanu ušlehejte na tuhou šlehačku. Křen zalijte citrónovou šťávou
a promíchejte. Vmíchejte lučinu, sůl, pepř, kurkumu a nakonec ušlehanou šlehačku. Krémem naplňte cukrářský sáček s větší hubičkou,
nastříkejte na půlky vajec a ozdobte kapii a petrželkou.

Očková s cibulkou

150 g pomazánkového másla, 40 g másla, 1-2 lžičky sardelové pasty,
1 lžíce jemně nastrouhané cibule, sůl, pepř, 2 krabičky sardelových
oček, 2 malé cibulky, petrželka, červená paprika nebo okurka, celozrnný chléb
Chleba nakrájejte na plátky a vykrájejte z nich malá kolečka. Změklé
máslo utřete s pomazánkovým máslem, vmíchejte sardelovou pastu
a nastrouhanou cibuli. Podle chuti osolte a opepřete, dejte do sáčku
s hubičkou a nastříkejte na chlebová kolečka. Cibulky nakrájejte na
tenké plátky. Na každé kolečko položte plátek cibule a očko. Ozdobte drobně nakrájenou kapii nebo okurkou a petrželkou.
DOBROU CHUŤ !!!
hého dne uchovat v hrnku v lednici a následně je zpracovat zavařením do polévky, zapečením našlehaných bílků do nákypů apod.
nebo do receptů s větším množstvím bílků (např. kokosky).

Pokud potřebujeme jen několik kapek citrónové šťávy, napíchneme citrón vidličkou a vymačkáme z něj šťávu. Citrón pak můžeme
uložit pro pozdější použití do chladničky.

K cukroví, které má zvláčnět, můžeme do krabice vložit celé
jablíčko. Stejně tak můžeme vložit jablíčko do chlebníku, chleba
zůstane pak déle čerstvý.

Jak odstranit z nádoby karamel?

Zápach při smažení ryb zmírníme, když do oleje vložíme také
plátky brambory.

Pokud máme v hrnci zaschlý karamel, nesnažíme se ho seškrábat nebo
používat jiné mechanické postupy, ale jednoduše naplníme nádobu až
po okraj vodou a vaříme, dokud se karamel (cukr) nerozpustí.

Nemáte rádi škraloup na pudingu?

Pokud nemáte rádi na pudingu škraloup nebo pokud potřebujeme
puding bez škraloupu na přípravu krémů a náplní, je nejlepší překrýt teplý puding mikroténovou fólií.

Zbylé žloutky nebo bílky

Pokud Vám zbudou žloutky, můžete je dát do skleničky, zalít olejem a zamrazit. Po rozmrazení vyndáme žloutky z oleje a můžeme
je zpracovat jakýmkoliv běžným způsobem.
Pokud Vám naopak zbudou bílky (nenašlehané), můžete je do dru-

Maso kapra nebude mít bahnitou chuť, když ho necháme jeden
den před vařením ponořeného v mléce s rozmarýnem, můžeme
rovnou i okořenit.
Otevřený sekt v láhvi nevyprchá, když do hrdla zastrčíme malou
nerezovou lžičku.
Pečící papír je občas „nepoddajný“ - aby se lépe přizpůsobil jakémukoli tvaru, stačí jej před použitím celý pomačkat a pak znovu
narovnat. Budete překvapená, jak snadno se s ním bude nyní pracovat.
Vánočka a bábovka se peče při mírné teplotě trouby.
Při zadělávání těst by měly mít všechny suroviny stejnou teplotu.
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Citáty a přísloví
Opravdový přítel není ten, kdo ti utírá slzy, ale ten, kdo nedopustí,
abys je proléval.			
(Edu Francisco Teixeira)
Nakolik je vzácná opravdová láska, natolik je vzácné opravdové
přátelství.			
(Francois de La Rochefoucauld)
Všichni soucítí s trápení přítele, z jeho úspěchu má však potěšení
jen opravdu krásná duše.			
(Oscar Wilde)
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil o jeho
radost.				
(Francis Bacon)
Každá generace se bouří proti rodičům a přátelí se s prarodiči.
				
(Lewis Munfort)
Potřebujeme staré přátele, kteří nám pomohou stárnout, a nové
přátele, kteří nám pomohou zůstat mladí.
(Anonym)

Jubilanti

Ve IV. čtvrtletí roku 2011 oslavovalo svá výročí 70, 75, 80
a více let 23 našich milých spoluobčanů. Členové sociální komise
všechny navštívili, popřáli jim pevné zdraví, štěstí, spokojenost
a ničím nerušenou pohodu.

Vítání občánků

V sobotu 1. října 2011 v odpoledních hodinách se uskutečnila
malá oslava v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři, kdy jsme
do svazku naší obce přivítali 7 narozených občánků. Zúčastnily se však pouze 4 miminka v doprovodu rodinných příslušníků,
ale i tak jsme je radostně a velmi srdečně uvítali. Malí krojovaní
valášci z mateřské školy jim zazpívali a krásně zarecitovali. Paní
ředitelka Mgr. Valová přednesla báseň a slavnostní projev pronesl p. místostarosta PhDr. Juráň. Přítomni této slavnosti byli také
zdejší faráři, manželé Jelínkovi. Paní farářka velmi procítěně,
mile a povzbudivě pronesla svoji zdravici.
Těšíme se na nové a tolik očekávané přírůstky do naší obce.
Přejeme si, aby občánků přibývalo, jsou to přece pokračovatelé
rodů a naše slibná budoucnost.

Gratulace
14. 12. 2011 se v plné svěžesti dožil náš přítel Jan Machala 90-ti
let. Je to zakládající člen a dlouholetý předseda ZO Ratiboř, ÚS
Vsetín. Celý život se věnuje zachování a množení opomíjených
rostlinných druhů, je významný a uznávaný pěstitel a šlechtitel
mečíků. Do roku 2000 vyšlechtil více než 30 odrůd. Za svou práci kromě jiných ocenění obdržel při výstavě mečíků v Ratiboři
Zlatou růži ČZS. Členové ZO Ratiboř a celé ÚS Vsetín děkují
za celoživotní činnost a přejí hodně zdraví a síly do dalších let.
Anna Gerlíková
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Když je přítel v nesnázích, neobtěžujte ho voláním, zda pro něj
můžete něco udělat. Prostě něco udělejte. (Edgar Watson Hove)
Jediným způsobem, jakým mít opravdového přítele, je jím také
být.
(Ralph Waldo Emerson)
Skutečná přátelství jsou věčná.		

(Cicero)

I v nejlepších vztazích, nejpřátelštějších a nejbezelstnějších, jsou
nezbytná pochválení a uznání. Jsou jako olej, co promazává kola
stroje.			
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
Vždycky přítomný, ale nikdy na obtíž – to by mělo být mottem
každého přátelství.
(Tahar Ben Jelloun)
Jana Nevolová

Setkání seniorů

Neděle 2. října 2011. Proběhlo tradiční setkání seniorů v restauraci PONORKA. Byli jsme připraveni na hojnou účast. Pozvánky obdrželo na 150 občanů starších 70. let, z nichž se dostavilo
57 občanů. Víme, že mnozí pro nemoc, jiní z rodinných důvodů
nemohli pozvání přijmout, ale i tak jsme očekávali větší účast.
Setkání zpříjemnily děti ze základní školy svým krásným
vystoupením a valašskými písněmi. Paní starostka Bc. Sklenská s místostarostou PhDr. Juráněm seznámili přítomné s děním
v obci, úkoly, které nás ještě čekají a s úspěchy, kterých jsme
dosáhli.
Následovalo občerstvení, společné fotografování, diskuse
a volná zábava. Za doprovodu harmonikářky Olinky Škarpové
jsme si zazpívali krásné lidové i valašské písničky. Dle názoru
přítomných byli všichni spokojeni s akcí, na které se mohou starší
vrstevníci sejít, zavzpomínat a být chvíli spolu. Doufám, že příští
rok se na tomto setkání sejde více našich spoluobčanů.
Všem našim milým spoluobčanům od nejmenších po nejstarší přeji krásné vánoční svátky prožité ve zdraví, klidu a pokoji
a úspěšný vstup do nového roku.
Za sociální komisi Miroslava Slováčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok je v plném proudu a s ním také i realizace projektu
EU peníze školám, která začala k datu 1. 9. 2011 a bude trvat 30
měsíců.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na
základních školách.
Projekt jsme nazvali „Kamarádka škola“, jsou do něj zainteresováni všichni pedagogičtí pracovníci a zaměřujeme se v něm
na tyto klíčové aktivity:
1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské
a informační gramotnosti žáků.
2. Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků.
3. Individualizace výuky cizích jazyků, tj. vytváření podmínek pro
zvyšování kvality výuky cizích jazyků.
4. Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků.
5. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
6. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních
technologií.
7. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti.
8. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti a pro posilování empirických činností žáků ve
výuce přírodovědných předmětů.
9. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
10. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách
výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.

Mateřská škola
Na sklonku roku se zamýšlíme a vyhodnocujeme, co a jak se
nám ve výchovně -vzdělávací práci podařilo splnit.

LAMPIONÁDA

Přes nepřízeň počasí jsme i letos zorganizovali ve spolupráci se
ZŠ Ratiboř a OÚ Ratiboř lampionádu. Hudbu do kroku, bezpečný
průběh pochodu od hřiště do kina pod dohledem dopravní policie
a novou filmovou pohádku Čertova nevěsta zajistil pro účastníky
akce OÚ Ratiboř.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Příjemnou změnu do denního režimu dětí vnesly divadelní
představení pohádek „Princ Bajaja“ a „Drak Mrak“.
Ovšem návštěvu Mikuláše, anděla a čerta v podání divadelního
souboru Maringotka nic nepřekoná. Opět zabodoval čert, který se
do školky vloudil v rafinovaném přestrojení za doktora. Mnoho
dětí věřilo, že se dostavil opravdový pan doktor. Avšak jeho lékařské vyšetření paní učitelky Pavlíny a Jany s použitím prapodivných lékařských nástrojů (kladiva a trychtýře) vzbudilo v dětech
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Individualizace výuky – obsahem aktivity je zlepšení kvality
výuky zvýšením hodinové dotace pro výuku v rozsahu minimálně
1 hodiny týdně, to je minimálně 72 hodin během realizace projektu.
Inovace výuky – pedagogičtí pracovníci vytvoří během dvou
let 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku. Každá sada bude
obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny
v praxi v rámci běžné výuky. Žáci budou vzděláváni v souladu
s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů.
Modernizujeme rovněž vybavení školy digitální technologií.
Již máme pro děti zakoupeno 12 nových notebooků, aby výuka
ICT byla kvalitnější a rychlejší.
Velkou nevýhodou je, že škola nemá odbornou učebnu pro vyučování těchto předmětů a děti se musí stěhovat z jedné kmenové
třídy do druhé.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu Karlu Říhovi, paní
Naděždě Halmazňové a paní Marii Sušňové za sponzorské dary,
které věnovali škole v 1. polovině školního roku.
Rovněž poděkování patří paní Naděždě Hromadové a panu
Pavlu Macháčkovi za pomoc
při mikulášské nadílce.
Krásné prožití svátků
vánočních, do nového roku
hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu
přejí všichni zaměstnanci
základní školy.
určité pochybnosti a vedlo k odhalení totožnosti čertíka Bertíka. Dále následoval jeho nácvik čertovské školky s blekotáním,
hudrováním, dupáním a trkáním. Čertovo vystoupení mělo u dětí
neuvěřitelný úspěch. Nebeský anděl měl co dělat, aby děti přeorientoval a zklidnil na andělskou školku s andělskými křidélky a
písničkami. Vystoupení pana Mikuláše dodalo besídce důstojnost
a nechybělo ani mravní poučení. Dárečky z klubu rodičů a perníčky od maminek Jany Ondráškové, Miroslavy Grobelné, Olgy
Kopecké, Radky Třetinové, Ireny Barvíkové, Aleny Šulákové,
Jany Blažkové a tety Barčákové dotvořily slavnostní náladu dne.

ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ

Rovněž se nám vydařila odpolední společná výtvarná práce
rodičů a dětí. Maminky ocenily připravenost a nápaditost výtvarného materiálu k výrobě andílků a hvězd. Pedagogický sbor sklidil od účastníků akce velkou pochvalu.

POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Kalendářní rok jsme slavnostně ukončili posezením u vánočního stromečku s dárečky a dobrotami od sponzorů (pan Karel
Říha, paní Naďa Halmazňová, paní Marie Sušňová), z klubu rodičů a z finančních prostředků mateřské školy. K této příležitosti si
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děti pod dohledem našich zaměstnankyň upekly vánoční cukroví. K obohacení slavnostní tabule přispěly dobrotani a dětským
šampaňským maminky Monika Uhlířová, Martina Vaculíková,
Michaela Uličníková, Barbora Kovářová, Slavomíra Zbranková,
Gabriela Rožnovjáková, Petra Makyčová, Markéta Zetková, Adé-

ZO ČZS RATIBOŘ
Strom života.

Nadace Partnerství pomáhá již 20 let lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných
zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství.
Nadace Partnerství nás požádala o zapojení se do akce „Rekord
v sázení stromů“, která probíhala po celé naší republice 28. Října
mezi 10 a 18 hodinou. Rekord spočíval v celkovém množství
vysazených stromů a lidí zapojených do sázení v tomto konkrétním dni.
V naší obci se hromadného sázení zúčastnili zahrádkáři, seniorky BB a děti literárního kroužku. Na břehu potoka Kateřinky jsme
vysadili 6 stromů (3 javory tatarské, třešeň okrasnou, jilm sibiřský
a katalpu trubačovitou) a 9 keřů (šeříky,svídu bílou, brsleny).
Sešli jsme se odpoledne za krásného slunečného počasí. Výsadba byla brzy hotova. Zúčastnilo se jí 25 lidí, z toho polovina dětí.
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la Vaňková a Milena Procházková.
Hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce přejí všem dětem,
rodičům a spoluobčanům zaměstnanci mateřské školy.
			
Zdeňka Březovjáková
ředitelka MŠ

Užili jsme si mnoho legrace, neboť do práce se pustili i čtyřletí
sadaři a museli jsme jim dát prostor, aby svými plastovými lopatkami dílo dokončili. Po práci jsme poseděli v klubovně na staré
faře u vynikajícího moučníku a čaje.

Rekord padl!

Agentura Dobrý den 3. listopadu oficiálně uznala výsledky
historicky prvního českého rekordu v sázení stromů, který se
uskutečnil 28. Října.
Výsadeb stromů na 211 místech republiky se zúčastnilo 4 014
lidí, díky nimž v naší zemi přibylo neuvěřitelných 6 919 nových
stromů.
Rekord, který spočíval v celkovém množství vysazených stromů a lidí zapojených do sázení v tomto konkrétním dni, Agentura
Dobrý den zapsala do České databanky rekordů a zapíše i do nejbližšího vydání České knihy rekordů.
Všichni účastníci od nás obdrží e-mailem čestný certifikát o
uskutečnění rekordu.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
zahrádkáři
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Budníček se přestěhoval
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Pěkný podzim dopřál nám i našim ratolestem možnost strávit a užít
si sluníčka i nečekaného tepla na dětském hřišti před starou farou. Tam
jsme strávili většinu času a dětem se to velmi líbilo, naši nejmenší toho
vlastně příliš nepotřebují, písek, lopatka, kyblíček a jde se na to. I tak
se ale stále snažíme vymýšlet pro děti i maminky různé aktivity (návštěva fyzioterapeutky s praktickými ukázkami nebo výroba adventních
věnečků). Jde to velmi pomalu a těžce, naše možnosti nejsou příliš velké, ale i s málem se dají dělat zázraky, když se chce.
Jakmile už udeřil opravdu ošklivý podzim a ručička teploměru začala klesat, zjistili jsme, že prostory klubovny na staré faře jsou nám příliš
těsné, proto jsme si našli místnost v Sokolovně, kterou nikdo nevyuží-

val. V současné době a bude tomu tak až do jara se tedy MC Budníček
koná v Sokolovně, vždy ve čtvrtek od 9 do 10.30 hodin Tady mají naše
děti opravdu spoustu místa na vyřádění!
Vzhledem k tomu, že je nás stále víc, vyvstal problém s nedostatkem vybavení pro děti i maminky. Proto bych touto cestou vyhlásila
jakousi sbírku pro MC Budníček. Pokud má někdo doma již odrostlé
děti a plnou hůru hraček, které by se hodily pro naše nejmenší (ve věku
0-3 roky), dětské motorky či jiná vozítka, stoleček či židličky, přineste
je buď na faru nebo přímo k nám do MC ve čtvrtek dopoledne. Předem
Vám za tuto pomoc děkujeme!
V tento adventní čas přeji Vám i všem Vašim nejbližším pohodu,
lásku a do nového roku především zdraví. A ať pravda a láska zvítězí...				
Lucie Žabčíková

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Výzva občanům

Od ledna 2012 se již nebudou podávat žádosti o nový občanský
průkaz na matričním úřadě
v Ratiboři, ale pouze na Městském úřadě ve Vsetíně. Vchod do
budovy městského úřadu z boční strany vpravo od České spořitelny, kde se vyřizují i řidičské průkazy a cestovní pasy.
Nebudete předkládat fotografii. Pracovnice úřadu vás vyfotí
přímo při podání žádosti o občanský průkaz.
Olga Škarpová
matrikářka

Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení starého roku a oslavné
chvíle roku nového, vyzývám Vás, milí spoluobčané, a doporučuji, abyste nevyužívali jako formu vítání nového roku vypouštění balónků s přáním a OTEVŘENÝM OHNĚM. Mohlo by dojít
k nedozírným následkům na střechách budov a obytných domů,
jako tomu bylo v uplynulém období na střeše sokolovny. Jistě
výzvu pochopíte a přijmete ji s porozuměním.
		
Bc. Jiřina Sklenská
		
starostka obce

Vážení spoluobčané, končí rok 2011 a Zpravodaj se svými
informacemi vstoupí ve známé podobě do dalšího roku, do roku
2012.
V minulém roce jsme Vám jeho prostřednictvím podávali co
nejvíce informací, aktuální otázky, problémy a radosti každodenního života v naší obci. Nabídli jsme Vám články našich i cizích
dopisovatelů, fotografie z historie i současnosti, které někdy přinesly nesmělé úsměvy.
Budeme rádi, když se Zpravodaj, který obětavě roznáší paní L.
Vaňková, stane příjemným „čtvrtletníkem“ Vašich domácností.

Děkuji všem dopisovatelům za jejich nezištnou spolupráci a
rovněž děkuji pracovníkům tiskárny GARAMOND Vsetín za
kvalitní provedení našeho Zpravodaje s přáním pevného zdraví,
štěstí, lásky, úspěchů, tolerance, vzájemné úcty a každodenní
pohody v roce 2012. Zůstaňte s námi.

Redakční rada Zpravodaje

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí v rámci
poradny bezplatně:
Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně,
předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké
vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a
leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17 hodin

Za redakční radu
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

PODZIMNÍ POCHOD 2011
Pochod „Po ratibořských hrboch“ se letos uskutečnil 24. září.
Tradičně byl směr k Semetínu, k našim nejvyšším „hrbom“, tj.
Křížový, Ratibořský grúň a Drastihlava. Pan Musil naplánoval
trasu kolem chaty Kniha Zlín, která je ještě na katastru naší obce.
Hodně i zdatných turistů tuto trasu neznalo. I když z počátku
byla cesta lesem trošku obtížnější, nakonec se všichni dostali na
vrchol pod Křížovým a od této chvíle se mohli „kochat“ nádhernými výhledy jak na Vsetínské, tak i na Hostýnské vrchy.
Nejvzdálenějším pochodujícím byla paní Helena Vildová z
Brna. Nejstarším pan Pavel Baletka z Ratiboře a nejmladším
Václav Žabčík, narozen v roce 2010. Všem 108 turistům děkujeme za účast a těšíme se na Vás v příštím roce.
Olga Škarpová
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Změna jízdního řádu autobusů – platnost od 11.12. 2011 do 8. 12. 2012
Odjezdy autobusů ze VSETÍNA aut. nádr. - směr RATIBOŘ
pracovní dny

soboty

5:30
5:50 14
6:20
6:30 61
6:45
8:20
9:45
10:30
11:30
61
11:40
12:20
12:30 65
12:40 61

13:20
14:35
14:37
14:40
14:45
15:55
16:40
17:40
18:30
18:40
19:45
20:20
22:25

neděle a stát.svátky

5:30
6:20
9:45
12:25
14:35 54,30
15:50 31
17:40 32
18:25 24
19:45 31
20:20 30

54
14

5:30
6:20
8:40
9:45
12:25
14:35 54,30
15:30 24
15:50
17:40 32
18:25 24
20:20 30

61,65

Odjezdy autobusů z RATIBOŘE kino - směr VSETÍN
pracovní dny
5:00
5:32
6:27
7:06
7:13 , 7:15
7:35
8:06
9:17
10:19
10:59
13:12

soboty

13:14
13:22
14:22
15:20
15:37
16:53
17:24
17:25
19:00
21:12
21:25

14,61

65

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

61
61

61
65

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

5:00
5:25
6:30
7:23

61
14, 61

*)

13:12
13:50

61

×)

15:38
17:28

31

Odjezdy autobusů
RATIBOŘ kino - směr ZLÍN
pracovní dny
6:34

11:59

14:59

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

34

31
32
30

24
24
32
30

Odjezdy autobusů
VAL.MEZIŘÍČÍ aut. nádr. - směr RATIBOŘ
pracovní dny
14:25
*)
×)

°)

jede jen do Jablůnky
jede jen do Bystřičky

16:20
18:47
°) jede z Bystřičky

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

6:34

Vysvětlivky:
14 – nejede od 23.12. do 2.1.,3.2., od 20.2. do 24.2., od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10.
24 – nejede 24.12.
30 – nejede 24.12., 31.12.
31 – nejede 24.12., 31.12., 17.11.
32 – nejede 24.12.2011, 31.12.2011
34 – nejede 24.12., 17.11.
61 – nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
54 – jede jen 31.12.
65 – jede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
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pro osoby ohrožené domácím násilím

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi intimními partnery a členy
rodiny a je pro ně charakteristické:

• opakování
• eskalace (stupňuje se)
• jasné rozdělení rolí na ohroženou a násilnou osobu
• neveřejnost (děje se v soukromí)
Pokud již došlo ze strany Policie ČR či na základě
rozhodnutí soudu k vykázání osoby, která vás ohrožuje,
z vašeho domova, Intervenční centrum vás bude kontaktovat samo.
Pokud k vykázání nedošlo, můžete se obrátit na Intervenční centrum sami.
Pokud chcete pomoci osobě z vaší rodiny či okolí, která
je ohrožena násilným chováním svého blízkého, můžete
se také obrátit na Intervenční centrum.

-
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Jak je možno postupovat v případech
domácího násilí?

• pokud se cítíte ohroženi a potřebujete pomoc, volejte
policii

• při zranění vyhledejte ošetření u lékaře, sdělte lékaři,
co a jak se vám stalo

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zdravotnická záchranná služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Policie ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Městská policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Integrovaný záchranný systém

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

• ihned po útoku neuklízejte (např. rozházený či rozbitý
nábytek, roztrhané oblečení aj.)

• v případě kontaktu s policií se nesnažte skrýt případná poranění

TELEFONICKÁ POMOC

• nestyďte se obrátit s žádostí o pomoc na své přátele,
rodinu a odborníky

Domácí násilí samo od sebe neskončí. Po fázi omluv,
slibů a dárků na usmířenou často dochází k jeho opakování, zvyšuje se jeho četnost a stupňuje se. Nenechte si
ubližovat.

Linka SOS Zlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 431 333 (nonstop)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sos@zlin.cz
DONA linka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 511 313 (nonstop)
pomoc obětem domácího násilí

Služba je realizována ambulantní a terénní
formou v pracovní dny v tyto hodiny:

Intervenční centrum

Pondělí
Úterý

7 00 – 1 8 00

•
• poskytuje krizovou intervenci
• zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými služ-

Středa

7 00 – 1 5 00

Čtvrtek

7 00 – 1 8 00

Pátek

7

poskytuje sociálně-právní poradenství

bami (psychologické, psychiatrické, zdravotnické,
právnické, azylové bydlení aj.)
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Bílý kruh bezpečí. . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 317 110 (nonstop)
pomoc obětem trestné činnosti

7 00 – 1 5 00

00

– 13

00

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Linka bezpečí . . . . . . . . . . . . . 116 111 (nonstop, bezplatná)

(nebo dle individuální domluvy)

• nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu
aj.

Veškeré služby Intervenčního centra jsou poskytovány
bezplatně.
K poskytnutí služby není nutné žádné doporučení.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy Zlín
U Náhonu 5208
760 01 Zlín
577 210 809
Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
a linka důvěry Kroměříž
Nitranská 4091
767 01 Kroměříž
573 340 131
Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
Vsetín
Smetanova 1050
755 01 Vsetín
571 999 888
Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
Uherské Hradiště
Hradební 1250
686 01 Uherské Hradiště
572 555 330
Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
Luisa Uherský Brod
Bří Lužů 116
688 01 Uherský Brod
572 630 241

Občanská poradna
STROP Zlín
Dlouhá 2699
760 01 Zlín
571 110 896
Občanská poradna
Charity Zlín
Zálešná I/4057
760 01 Zlín
577 012 454
Občanská poradna
Uherské Hradiště
Velehradská tř. 247
686 01 Uherské Hradiště
572 540 723
Občanská poradna
Vsetín
Jiráskova 419
755 01 Vsetín
571 410 231
Občanská poradna
při občanském sdružení
Pod křídly
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
571 629 068
Sociální poradna
Kroměříž
Ztracená 63/1
767 01 Kroměříž
573 330 013
Dluhové poradenství
Samaritán
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
577 925 083

V době pátek 13.00 hodin až sobota 15.00 hodin,
v neděli a ve státní svátky v době 9.00 až 15.00 hodin,
je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu (tel. č. 774 405 682).

PRO SENIORY
Senior linka . . . . . . . . . 800 200 007 (nonstop, bezplatná)
Linka sdružení „Život 90“ . . . . 800 157 157 (bezplatná)

AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ
PRO ŽENY
A MATKY S DĚTMI

PRO MUŽE

Charitní domov
pro matky s dětmi v tísni
SNP 4789
760 05 Zlín
577 241 352

Azylové zařízení a nízkoprahové centrum
pro muže bez přístřeší
Hornomlýnská 3712
760 01 Zlín
577 430 011

Azylový dům
pro matky s dětmi
Kpt. Zavadila 1345
757 01 Valašské Meziříčí
571 616 657
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi, o.p.s.
Hrbová 1561
755 01 Vsetín
571 421 062
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi Petrklíč,
o.p.s.
Na Krajině 44
686 01 Uherské. Hrad. – Vésky
572 503 675
Azylový dům
pro matky s dětmi v tísni
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
572 633 105
Charitní dům – azylové
ubytování pro matky
s dětmi a ženy v tísni
Havlíčkova 2995
767 01 Kroměříž
573 335 528
Nový domov
Hlavní 1229
765 02 Otrokovice
577 932 388

Azylový dům
pro muže, o.p.s.
Purkyňova 702
767 01 Kroměříž
573 340 630

pro osoby ohrožené domácím násilím

Intervenční centrum
Zlínského kraje
U N á h o n u 5 2 0 8 , 76 0 01 Z L Í N
Te l e fo n : 57 7 018 2 6 5 , 7 74 4 0 5 6 8 2
w w w. p o r a d n a z l i n . c z , i c . z l i n @ s e z n a m . c z
Zařízení je součástí Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy Zlín, p.o.

Azylový dům a noclehárna
Samaritán
Moravní 936
765 02 Otrokovice
577 925 083
Azylový dům
svatého Vincence
Na Hradbách 700
686 03 Staré Město
572 542 988
Azylový dům Elim
Horní Jasenka 119
755 02 Vsetín
571 432 624

Směr Fryšták

Dřevnice

onu

Vila U náh

PRO MUŽE I ŽENY
Sociální poradna
s azylovým bydlením
Průmyslová 1299
686 01 Uherské Hradiště
572 501 563

U náhonu
Hornomlýnská

Vodní

Santražiny

lékárna
Zarámí

Kvítková
Baťa obuv

náměstí
Míru
Směr Otrokovice

Komerční banka
Směr Vsetín

Tomáše Bati
divadlo

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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Starší žáci

Po podzimní části sezóny, kdy jsme se umístili na 1. místě
tabulky Krajské soutěže - skupina „A“ se ziskem 21 bodů a skóre
63:6. Z toho jsme 6 zápasů vyhráli, 3 remizovali a jen jednou okusili hořkost porážky.
Mezi nejlepší střelce týmu patří tito hráči: Jakubík Adam 23
branek (nejlepší střelec celé krajské soutěže), Ostřanský Jakub 19
branek a Ordelt Adam 5 branek.
Po skončení podzimní části jsme se hned přesunuli trénovat na
umělku a do tělocvičny.Tréninky probíhají 2x týdně. Nyní se nejvíce soustředíme na fyzičku hráčů.
Od ledna máme naplánované 4 halové turnaje: 14.1.2012
Mezinárodní turnaj v Nemšové (Slovensko), 22.1.2012 Prusinovice (hala Holešov), 18.2.2012 Juřinka (hala Zašová), 3.3.2012
Juřinka (hala Zašová). Mimo turnaje ještě sehrajeme dvě přátelská utkání proti ligovým týmům Valašského Meziříčí, na umělém
hřišti ve Valašském Meziříčí. Dne 5.2.2012 proti kategorii U-15 a
12.2.2012 kategorie U-14.
Poslední zimní akce je třídenní soustředění v tělocvičně v
Ratiboři ve dnech 9.3 - 11.3.2012.

Dorost

Po půlce sezóny je mužstvo na 4. místě tabulky se ziskem 19
bodů a skóre 28:23. V šesti zápasech jsme zvítězili, jednou jsme
remizovali a třikrát prohráli. Na to, že dorost u nás funguje teprve
půl roku, si myslím, že výsledky jsou nad mnohé očekávání velmi
dobré. Nejlepšími střelci týmu jsou: Hrabica Petr 8 branek, Procházka Štěpán 5 branek, Válek Patrik, Kretík Tomáš a Katrušák
Karel po 3 brankách. Stejně jako žáci hned po skončení podzimu
trénujeme 2x týdně v tělocvičně a na umělce. Od ledna nás čekají
taky nějaké turnaje a soustředění.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se nějak podílejí na
chodu našeho mládežnického fotbalu !!!!!
Petr Špaček

Novoroční turnaj
V neděli 1. ledna 2012 se v ratibořské sokolovně uskuteční již
3. ročník Novoročního turnaje v pingpongu. Zahájení je v 9.00
hodin. Všichni jste zváni jak na tento turnaj, tak i na pravidelné tréninky, které se konají vždy ve čtvrtek od 18.00 do 21.00
hodin a to až do 31. května 2012.
Za pořadatele Jiří Vaculík

INZERCE

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA
Garážová vrata od 9.999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva. Bezpečnostní doplňky, okénka, větrací
mřížky, přídavné vstupní dveře ve vratech. Nezateplené i zateplené.
Provádíme i montáže.

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.

Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, svařované sítě (svařovaná
pletiva), kované ploty, průmyslové ploty, mobilní oplocení,
lesnická pletiva, chovatelská pletiva. Branky a brány.
Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze
zahradnictví.

Pěstujeme a prodáváme THUJE a další okrasné dřeviny.

Dále prodáváme také stínící tkaniny – stínovky. Rašlový úplet zelené barvy z trvanlivého materiálu vhodný ke snížení
průsvitnosti i průhlednosti na plot, na pergoly, kotce i do zahrady.

Vše najdete na:

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203

Doprava materiálu po celé ČR ZDARMA při nákupu nad 7000,- Kč.
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PF 2012

přejeme Vám všem
Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání březen 2012.

