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Vážení spoluobčané,
Na prahu jara bych chtěla poděkovat všem pracovníkům obce a panu Bohumilu Zbrankovi, kteří se pod vedením Mgr. Bělíčka
zasloužili o včasný úklid sněhu z místních komunikací a chodníků během letošní zimy.
Přeji Vám všem krásné a veselé prožití svátků velikonočních i celého období jara ve zdraví a rodinné pohodě. Dětem a studentům hodně radosti z dosažených studijních výsledků.						
Vaše starostka

Kompostéry

Protipovodňová opatření

Obec Ratiboř obdržela dotaci ze SFŽP ČR na dodávku 300 ks 700
litrových kompostérů. Během měsíce dubna budou občané, kteří projevili zájem o dodávku kompostérů, písemně vyzváni k podpisu smlouvy
o bezúplatné zápůjčce kompostéru na dobu 5 let. Toto je doba udržitelnosti projektu určeného ze strany SFŽP ČR. Nejpozději do konce května dojde k bezúplatnému předání kompostérů uživatelům.

V rámci protipovodňových opatření se v praxi osvědčil v loňském
roce vybudovaný systém včasného varování obyvatelstva podpořený
dotací z EU ve výši 2 mil. Kč. V rámci této investice byl v obci kromě
jiného vybudován a uveden do provozu bezdrátový rozhlas. Systém
včasného varování obyvatelstva bude v letošním roce doplněn o digitální povodňový plán obce Ratiboř a aktualizaci monitoringu průtoku
vod.

Kanalizace, vodovod
Tak jako každoročně i v letošním roce budeme pokračovat ve výstavbě kanalizačních sítí obce. Kanalizační řady obce budou opět budovány s využitím sil a prostředků obce. V některých úsecích, zejména ve
stavebním obvodě Hološín, bude souběžně budována jak povrchová,
tak i splašková kanalizace. V návaznosti na projektovou dokumentaci
budeme pokračovat budování zpevněných komunikací. Průběžně jsou
řešeny přípojky občanů. Nově budou vybudovány další trasy vodovodu, zejména u ZD Ratiboř, kde byla během letošních extrémních
mrazů zaznamenána porucha. Obec pravidelně čtvrtletně splácí půjčku
SFŽP ČR na vybudování kanalizace z minulých let.

Lesní cesty
Během letošního roku dojde k opravě obecní lesní cesty Na Nivku,
na jejíž opravu obdržela obec dotaci ze ZIFu ČR ve výši 2,9 mil. Kč.
Tento dotační titul je účelově vázán výhradně na opravy lesních cest
a nelze jeho prostřednictvím řešit opravy komunikací v intravilánu
obce. Opravená komunikace přispěje k zajištění obslužnosti této lokality. Terénem zde vede žlutá turistická značka. Lesní cesta, jejíž oprava bude ukončená na hranici katastrálního území obce, navazuje na
cyklotrasu ležící v katastrálním území města Vsetína. V blízkosti lesní
cesty bude v dohledné době vybudován městem Vsetínem bike-areál.
Tento přírodní cyklistický areál přispěje k rozšíření možností pohybových aktivit široké veřejnosti.

Místní komunikace a chodníky,
koryta toků
Během měsíce března je průběžně prováděno čištění chodníků,
místních komunikací a veřejných prostranství. Během jarních měsíců
budou opravovány překopy a výtluky po zimním období. S využitím
recyklátu dojde ke zpevnění některých úseků místních komunikací ve
stavebních obvodech. Koryto toku Ratibořky, které na mnoha místech
vyžaduje opravu, je vlastnictvím Lesů ČR s.p. Ze strany vlastníka byla
přislíbena oprava některých úseků odstraněním povodňových škod na
toku. Jedná se zejména o opravy korun splavů a břehového opevnění.

Oprava ZŠ
Během prázdninových měsíců bude s využitím dotace z MMR ČR
provedena oprava sociálního zázemí v ZŠ celkovým nákladem 720 tis.
Kč. Tuto dotaci obec získala k ocenění oranžovou stuhou Zlínského
kraje v soutěži Vesnice roku 2011. Obec rovněž požádala o dotaci na
stavební úpravy ZŠ Ratiboř.. Žádost obce Ratiboř o dotaci na stavební
úpravy ZŠ Ratiboř byla uplatněna na SFŽP ČR a zařazena do XXXV.
výzvy OPŽP ČR. Požadovaná výše uznatelných nákladů na tuto akci
činí 2,3 mil. Kč.

Oprava č.p. 307 na hřišti
Obec Ratiboř se obrátila s žádosti o podporu realizace další etapy
opravy budovy kabin na hřišti na MMR ČR. V budově občanské vybavenosti č.p. 307 byla obcí v minulosti provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Ve funkčním stavu je však pouze přízemí budovy. Zprovoznění celé budovy je vzhledem k počtu sportujících oddílů kopané
velmi žádoucí.

Oprava budovy Svazarmu
Žádost o opravu budovy Svazarmu byla uplatněna v loňském roce.
Tato žádost byla ze strany SFŽP ČR akceptována. Vzhledem k náročné
administraci žádostí očekáváme v dohledné době rozhodnutí o přidělení dotace. Teprve po obdržení tohoto rozhodnutí mohou být započaty
opravy budovy. Součástí oprav je i výměna otopného systému budovy.

Oprava pomníků
Obec požádala MO ČR o dotaci na opravu pomníků a válečných
hrobů ve výši 124 tis. Kč. V rámci tohoto programu mohou být opraveny pomníky v majetku obce.

Rekonstrukce č.p. 572
V objektu č.p. 572 probíhají dokončovací stavební práce. Předpo-
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kládaný termín kolaudace je I. pololetí letošního roku. Po dokončení
a kolaudaci budou 2 byty předány do užívání již zastupitelstvem schváleným nájemníkům.

Dotace Zlínského kraje na nákup
hasičské techniky
Zastupitelstvo kraje Zlínského schválilo na svém březnovém jednání
podporu 325 tis. Kč pro obec Ratiboř na nákup hasičské techniky. Podpora bude poskytnuta z programu obnovy prostředků požární ochrany
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Veřejné plochy, zeleň, VO
Průběžně jsou prováděny výseky křovin a údržba veřejných ploch.
Pravidelně je prováděna údržba hřbitova a jeho okolí. S využitím
zdvižné plošiny je prováděna záchovná údržba budov a údržba veřejného osvětlení. V obci Ratiboř bude jako v referenční obci zkušebně
instalován a vyzkoušen v místě bez kabelizace nově vyvíjený systém
solárního osvětlení, které by mohlo v budoucnu přinést značné úspory
el. energie.

Komunální odpad
Vždy ve středu je odvážen pevný domovní odpad. Obec zpravidla
každý čtvrtek odváží plně naloženou Tatru plastů. Pravidelně jsou
vyváženy kontejnery určené k recyklaci vybraných komodit skla
a papíru. Ve spolupráci s fa. SITA Valašské Meziříčí je zajištěn v sobotu dne 28. dubna sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ve
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vestibulu obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče a žárovky v rámci zpětného odběru.

Územní plán obce Ratiboř
Obec Ratiboř požádala Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, podle § 6 odst.1 písm. c) Zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon ), ve znění pozdějších
předpisů, o pořízení nového územního plánu obce Ratiboř. Novela
zákona stanoví obcím povinnost vyhotovit nejpozději do roku 2015
nový územní plán. Pořízení nového územního plánu bylo schváleného
Zastupitelstvem obce Ratiboř dne 19.12.2011. Do projednání nového
územního plánu budou zařazeny všechny dosud nevyřízené žádosti
občanů. Občané nyní mohou podávat další písemné žádosti na zařazení vhodných ploch do nového územního plánu obce Ratiboř, doplněné
geometrickým snímkem katastrální mapy. K vhodnosti navržených
ploch se vyjadřují dotčené orgány, zejména orgány ochrany přírody.

Ples obce Ratiboř
V pátek 17. února se konal ve společenských prostorách ZD Ratiboř
Ples obce Ratiboř, jehož pořadatelem bylo zastupitelstvo obce. Na návštěvníky čekal slavnostně vyzdobený sál,
K tanci a poslechu hrála hudba s neobvyklým názvem Motýl Erika.
O předtančení se postaral Tanc klub ze Vsetína. Za vkusnou výzdobu
děkuji komisi kultury i ZŠ Ratiboř. K výborné náladě všech přítomných přispěla bohatá tombola a občerstvení zajištěné komisí kultury.
Děkuji všem kteří se na organizaci a zdárném průběhu plesu podíleli.
Bc. Jiřina Sklenská, starostka obce

Výpis z Usnesení XII. řádného jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 27. února 2012
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
* rozpočtovou změnu č. 1/2012
* výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2011
* výsledky hospodaření v obecních lesích za rok 2011
* smlouvu o zřízení věcných břemen přípojek elektrického vedení NN k novostavbám RD (na p.č. 206/19 Dřevojánkovi, R. 134,
na p.č. 2599/9 Čížkovi, Hološín)
* odprodej části pozemku p.č. 2058/2 p. Markové, Vsetín, za 30
Kč/m3s tím, že žadatelka zaplatí vyhotovení GP
* záměr odkupu části p.č. 2702 od p. Zubíčkové a odkup p.č.
2702 a následnou směnu za odměřenou část pozemku p.č.
2750/11 od p. Trungera
* pořádání farmářských trhů v Ratiboři u hasičského domu 14.
dubna, další termín určí zastupitelstvo dle úspěšnosti akce
* žádost p. Kašparové o přípojku novostavby RD na p.č. 1868/2
na kanalizaci, kabelovou televizi a internet, smlouvu o smlouvě
budoucí vložení věcného břemene a schválilo žádost o povolení
sjezdu z MK p.č. 3498 na p.č. 1868/2, 1868/3
* žádost Jany Horníčkové, R. 514, o připojení rodinného domku
na kanalizaci
* zařazení žádosti M. Děckuláčka, R. 501, a K. Cabákové, R.
445, do seznamu uchazečů o byt
* prodloužení nájmů L. Horákové, R. 21, a L. Bláhovi, R. 75

* podporu ZO Českému svazu chovatelů při zajištění výstavy
drobného zvířectva, která se uskuteční 1. a 2.9.2012 v areálu
hasičského domu
* žádost E. Mrlinové o finanční příspěvek do výše 1 ročního
nájmu na instalaci plynového topení a přípojku vody v provozovně čp. 282 (Nehtové studio)
* žádost J. Kováře na rekonstrukci sociálního zařízení v restauraci PONORKA
* pořídit jedno solární světlo u shluku nemovitostí Hološín
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* existenci studie na provedení nového areálu sportoviště u MŠ
* žádost p. Rožnovjáka, Jablůnka, o odkoupení pozemku nebo
jeho části na p.č. 2058/2 k zajištění vjezdu na pozemek p.č. 2061
a schválilo ponechat části pozemku ve vlastnictví obce (jsou zde
inženýrské sítě)
* Kalendář akcí obce Ratiboř na rok 2012 a zhodnocení obecního
plesu
Zastupitelstvo obce Ratiboř odložilo:
* žádost M. Zbrankové, Hošťálková 111, o pronájem místnosti
čp. 361 a vyzvalo žadatelku k bližší specifikaci nákladů
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu
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Co víš o Ratiboři?
1. Kolik ha lesů vlastní k 1. 1. 2012 obec Ratiboř?
164 ha
2. Kolik měla k 1. 1. 2012 obec Ratiboř obyvatel?
1.810 obyvatel
3. Které znáte z minulosti ratibořské kováře a podkováře (i
strojní)?
Jan Mareček (čp. 5), Ludvík Hynek (čp. 211), Josef Krajčík (čp.
68), František Jančík (čp. 143), František Kovář (čp. 143), Miloš
Jančík (čp. 143), Štěpán Machala (čp. 30), Josef Sehnálek (čp.
30), Jan Mareček st., později Josef Staněk (Kobelné), Jaroslav
Hajda a Ladislav Špaček v JZD, Pavel Zajíček, Petr Životský,
Jaroslav Tomanec
4. Byl některý z ratibořských občanů námořníkem?
Kapitánem lodi Republika byl Adam Sczkatula (R. 20) a funkci
plavčíka na této lodi vykonával Josef Karola.
5. V rožnovském parku, kde se nachází skanzen, stojí dřevěný
evangelický kostel, postavený v letech 1950. Kdo tento kostel
postavil?
Ratibořští tesaři Jan Žabčík (Rychlík), Jan Baletka (Poškolák),
Jan Kovář (Pakátl) a další.
6. Které znáte dřívější tesaře?
František Žabčík (Afgánec), Jan Žabčík (Rychlík), František
Adámek, Jan Sušeň, Jan Baletka (Poškolák), Jan Kovář (Pakátl),
Jan Sušeň ml., Jan Pařenica, Jan Adámek (Hučík), Jan Machala
(Ondrů), Antonín Hnátek, Josef Adámek (Večeřů), Josef Tomanec, Miroslav Srněnský
7. Kdy byla v Ratiboři naposledy nalezena bomba z II. světové
války?
5. března 2012 v 10 hodin při čištění příkopu „staré cesty“ kousek
nad Prefixem
8. Zadní Dvorca směrem k Sojnému mají tři zajímavé krátery
– od čeho?
Letadlo, které bylo koncem II. světové války sestřeleno, shazovalo před havárií v lese bomby. Krátery 2 m na šířku a 1 m do
hloubky jsou ještě dnes zřetelné.
9. Kdy byla vydána kniha Ratiboř – valašská dědina?
V roce 2006 – u příležitosti 700. výročí vzniku obce.
10. Která jména občanů se už dnes v obci nevyskytují?
Adamíček, Adamec, Cmerčík, Ondřejík, Havránek, Ledavašek,
Klečka, Janičatů, Lamoš, Bisků, Pumpa, Kyprý, Fláček, Stryják,
Talanec, Jamčát, Bráček, Ovčařík, Šváb, Klein, Mandl, Sosenka,
Habarta, Chocholouš, Buksa, Dubovský a další.
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11. Kde v Ratiboři stál „Panský šenk“ s výčepem panského
vína, piva a kořalky?
Stál v místech rodinného domku čp. 73 u p. R. Třetiny. Zbytky
byly odstraněny v roce 1950. Na tomto pozemku stálo i ratibořské
fojtství.
12. Která nemoc v minulosti postihla Ratiboř?
V roce 1832 to byla cholera. Z cholerových nemocnic ve Vsetíně,
Hovězí a v Jablůnce se nemoc přenesla k nám. V Ratiboři a v
Kateřinicích onemocnělo 151 osob, z nichž 71 zemřelo. Od srpna
1932 do prosince 1932 zemřelo 52 osob. Počet obyvatel byl asi
1.000 – 1.050.
13. Jaká je hloubka geologického vrtu na hranici Ratiboř
– Jablůnka?
Jde o nejhlubší vrt v ČR – hloubka je 6,506 m a má název Jablůnka I.
14. Ve kterém roce v Ratiboři spadlo nejvíce srážek?
V roce 1910 a to 1.239 mm.
15. Ve kterém roce byla v obci nejdéle souvislá sněhová
pokrývka?
Od 28. listopadu 1969 do 31. března 1970 – 124 dnů.
16. Jak se jmenuje pseudokrasová jeskyně pod Křížovým?
Je nazývána Zbojnická. Délka je asi 20 m, hloubka 12 m. Větší
část je zasypaná a neprozkoumaná. Přesto je uznávaná jako nejdelší a nejhlubší jeskyně v hostýnsko-vsetínské hornanině.
17. Ve kterém roce bylo narozeno nejvíce dětí?
V roce 1945 51 dětí (patřil zde i Semetín).
18. Ve kterém roce byla zrušena pekárna u Karolů?
1. ledna 1960. Chléb a pečivo se do Ratiboře zpočátku vozilo z
Liptálu, Luhačovic a Ostravy. Později z Val. Meziříčí a Vsetína.
Nově byl provoz pekárny obnovem počátkem roku 1992.
19. Ve kterém roce bylo nejpočetnější zastupitelstvo obce?
Ve volebním období 1986 – 1990 (předseda, místopředseda,
tajemník, rada a zastupitelé) – celkem 35 osob.
20. Kdo z místních učitelů učil nejdéle a zůstal věrný ratibořské škole v základním úvazku (bez brigád)?
Anna Sošťáková (Nahodilová)		
36 let
Jaroslava Machálková (Juřicová)		
36 let
Josef Frydrych				
33 let
Františka Malučká				
29 let

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Jarní úklid v obci
Poslední teplé dny dokazují, že zima končí a všichni se tak
společně můžeme zaměřit na jarní úklid v naší obci. Pracovníci
obecního úřadu již zahájili úklid zbylého posypového materiálu
z chodníků, stejně jako i někteří občané před svými obydlími.
Budeme velmi rádi, když provedou „očistu“ i další spoluobčané a hromádky zbytků posypového materiálu odvezou postupně
pracovníci OÚ. Chtěli bychom tak zabezpečit očištění naší obce
po zimním období do 6. dubna. Místní komunikace a veřejná prostranství budou zbavena nečistot 31. března a 1. dubna pracovníky Technických služeb Val. Meziříčí.
Jsme přesvědčeni, vážení spoluobčané, že společně přivítáme
jaro čistým prostředím naší obce.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Poplatky splatné k 31. 3. 2012
Výše poplatků, které mají občané platit v roce 2012, byla zveřejněna v minulém čísle Zpravodaje a je také na INFOkanálu
obce.
Snahou zastupitelstva obce bylo udržet výši poplatků na optimální úrovni. Obec přesto nese nejvyšší nákladové zatížení v
položkách vodné a domovní odpad. Byli bychom rádi, aby občané, kteří ve svém okolí zjistí únik vody z obecního potrubí, ihned
obec informovali. Takovou informovaností docílíme minimalizace ztráty vody z potrubí a tím snížení nákladů na vodu.
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky obci
Ratiboř, aby tak učinili nejpozději k vyhlášenému termínu
splatnosti do 31. března 2012.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Hospodaření v obecních lesích v roce 2011
Obec hospodaří v obecních lesích dle nového LHP platného na roky 2008 - 2017.
TĚŽBA DŘEVA
- PÚ - 40 let - těžba výchovná do 40 let porostu 0,64 ha
					
3,00 m³
- PÚ + 40 let – těžba výchovná nad 40 let porostu 1,17 ha
					
- 102,20 m³
- MN - mýtní nahodilá			
- 644,85 m³
- MÚ - mýtní úmyslná			
- 1.820,36 m³
____________________________________________________
Celkem těžba dřeva			
- 2.570,41 m³
PĚSTEBNÍ ČINNOST

- oprava a údržba lesních cest
- vyžínání buřeně podél cest
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH
			

Příjem

Vydání

Zůstatek

Prodej dřevní hmoty
3.353.094,-Vlastní spotřeba dřeva
2.650,-Fakturace výkonů + správní náklady
1.523.468,-Materiálové náklady		
188.434,-____________________________________________________
CELKEM
3.355.744,-1.711.902,-- 1.643.842,--

- výchova porostů prořezávkami		
- 10,31 ha
Struktura materiálových nákladů
- zalesňování nové 				
- 3,67 ha
- sazenice lesních dřevin			
- 163.854,-- zalesňované dřeviny				
- repelenty proti okusu zvěře			
- 24.580,-____________________________________________________
				
smrk
- 13.750 ks
CELKEM				
188.434,-				
buk
- 6.050 ks
				
dub
- 3.030 ks
Státní dotace na lesní hospodářství v roce 2010
				
jilm
60 ks
- vylepšování kultur			
- 0,87 ha
Obnova a zajištění porostu			
81.000,-- zalesňované dřeviny
Výchova lesních porostů			
43.288,-				
smrk
- 4.350 ks
____________________________________________________
							
CELKEM				
124.288,-- ochrana kultur proti buření			
- 15,14 ha
proti zvěři			
- 14,16ha
Prodej dřeva dle sortimentů
proti klikorohu borovému		
- 5,94 ha
Skk-101					
200,50 m³
- oplocování kultur - nové oplocenky		
- 0,74 ha
Kul-111					
1.979,29 m³
					
- 612 bm
KPZ-128					
142,17 m³
- rušení starých oplocenek			
- 3,37 ha
Pal-181					
88,85 m³
					
- 2.762 bm
Kul-212					
47,00 m³
- vyvětvování nízké				
- 1,20 ha
Pal-281		
			
43,18 m³
- úklid klestů pálením			
- 3,27 ha
____________________________________________________
- ostatní pěstební činnost			
Celkem					
2.500,99 m³
- ochrana lesa proti kůrovci
- těžba vánočních stromků
Alois Musil, lesní hospodář
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Odpadové hospodářství v obci Ratiboř za rok 2011
1. Množství jednotlivých druhů odpadů za rok 2011:

- zůstatek dotace pro příští rok po odečtení nákladů - 67.336,- Kč

- komunální – domovní odpad
- plasty				
- sklo				
- papír				
- velkoobjemový a nebezpečný odpad

d) Celkové náklady na domovní a nebezpečný odpad
				
- 1. 152.617,- Kč

- 364 t (pokles o 1 t)
- 36 t (nárůst o 7 t)
- 23 t (pokles o 3 t)
- 13 t (nárůst o 2 t)
- 24 t (pokles o 3 t)

2. Celkové náklady za odpadové hospodářství za rok 2011
a) Domovní odpad
- příjem od občanů včetně živnostníků - celkem zaplaceno za odvoz a skládku -

843.175,- Kč
851.451,- Kč

b) Nebezpečný a velkoobjemový odpad
- celkem zaplaceno za odvoz, skládku, recyklaci - 84.912,- Kč
c) Tříděný odpad (plasty, sklo, papír)
- náklady na odvoz, skládku, recyklaci, kontejnery - 182.654,- Kč
- informace veřejnosti, osvěta, propagace
- 4.500,- Kč
- dotace od EKO-KOMu			
- 254.490,- Kč

Bomba v Ratiboři
Tuto informaci dostali občané z denního tisku a navíc i z televize. Kolem této události se bohužel začaly šířit i různé fámy a
dohady. Jak to tedy skutečně bylo?
Pracovníci obecního úřadu Zdeněk Mrlina a Miroslav Rafaj v
pondělí dopoledne 5. března prohlubovali příkop na „staré cestě“
nad Prefixem, aby zlepšili průtok vody od Sojného. Asi v 10 hodin
volal Zdeněk Mrlina, že při práci vyhrabali bombu. Bylo jim sděleno, ať nic nedělají a počkají na náš příjezd. Na místo samé jsme
dojeli s Aloisem Musilem ihned. Skutečnost byla taková, že jsme
nález v 10.05 hodin oznámili Policii Vsetín. Bylo nám řečeno,
ať zajistíme prostor a nepřibližujeme se k nalezené bombě. Tu
Zdeněk Mrlina položil na okraj staré cesty. Odhadli jsme, že jde
o leteckou tříštivou bombu. Během několika minut již přijížděly
policejní blikající vozy. Nám kolem stojícím bylo řečeno, že jde
o nebezpečný nález, který předcházejícím pohybem nebo slunečními paprsky může nekontrolovatelně reagovat. Celý prostor byl
zajištěn policejními páskami a nás přítomné vykázali do bezpečné vzdálenosti. Podle katalogu jsme poznali, že jde skutečně o
leteckou tříštivou bombu. O samotný odvoz se později postarali
pyrotechnici, kteří pancéřovým vozem bombu odvezli.
Samozřejmě kolem této události vznikla okamžitě panika. Přesné a důvěrné tvrzení oznamovalo, že zde byly vykradeny chaty, že
se zde kradlo dřevo, že zde byla chycena hledaná osoba atd. Jeden
odborník dokonce prohlásil, že v případě, že je prostor vyznačen
policejní páskou, došlo zde k vraždě. Z těchto důvodů podáváme
do Zpravodaje na vysvětlení tuto informaci.
Důležité je připomenout, jak se zde munice dostala. V roce
1945 zůstal v nádražní stanici Jablůnka stát vlak s municí. Válka
skončila a vlak zůstal. Vojenské velitelství rozhodlo, že likvidace

e) Výtěžnost obce při recyklaci odpadových komodit za rok 2011
- celkem vytříděného odpadu na občana za rok		
			
- 40,01 kg (nárůst o 2,61 kg)
- plasty			
- 19,96 kg (nárůst o 3,46 kg)
- barevné sklo		
- 12,79 kg (pokles o 1,71 kg)
- papír			
- 7,26 kg (nárůst o 0,86 kg)
Určité zmírnění nákladů na odpadové hospodářství přináší tříděný
odpad (plast, papír, sklo) a spolupráce s EKO-KOMem, Asekolem,
REMOU, Ekolampem, kdy dotační finanční prostředky můžeme
použít do povolených nákladů v rámci systému tříděného odpadu.
Proto Vás znovu vyzýváme „TŘIĎTE ODPAD“, dávejte uvedené
druhy odpadu do správných kontejnerů a košů a pomozte nám
společně vylepšovat životní prostředí naší obce.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
munice bude v místech pod Sojným u „staré cesty“. Munice se
zde skutečně začala odstřelovat. Pro Ratiboř to znamenalo velké
nebezpečí. Tehdejší starosta národního výboru pan Florián Mynařík ihned odjel do Prahy a přes Ministerstvo obrany zajistil okamžité zastavení likvidace munice a její odvoz. Skutečností zůstává, že mnohá munice asi v kráteru zůstala a byla již několikrát v
těchto místech objevena. Toto signalizovaly i zkušební detektory.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

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

Odstraňujte proto bezpodmínečně po svých
psech jejich výkaly!!!

							
za komisi životního prostředí
		
Alois Musil
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Byl březen – měsíc knihy, knihovny,
internetu.
Ale naše knihovna je tady pro Vás každé pondělí a středu od 16 do 18.30 hodin.
Jako obvykle tady čtenáři najdou své
oblíbené autory, ale i něco navíc. Mezi
nejčtenější patří Nora Roberts, B. T. Bradford, Stehen King, Martina
Cole, z českých Vlasta Javořická, Simona Kontová a poslední dobou
Pavel Frýbort a historické romány. Studenti ZŠ, SŠ a SOU zde nalézají
mnoho titulů ze seznamu doporučené nebo povinné četby a ještě více
titulů pro jejich zábavu a rozptýlení. A pro nejmenší čtenáře nabízíme
knihy o zvířátkách, autíčkách, princeznách nebo dětské kreslené encyklopedie.
Nově jsme darem dostali několik knih od Masarykovy veřejné
knihovny a od soukromého dárce sešity detektivek dle skutečných
událostí.
Na konci dubna bude k zapůjčení nový „putovní soubor“ knih.
V knihovně si můžete zapůjčit i časopisy, a to Sluníčko, ABC a Květy,
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které odebíráme, dále tu jsou časopisy o psech, zahradě, domech, pro
maminky a cestovatelské.
Jak jsem v úvodu napsala – byl březen, měsíc knihy. 9.3. jsem v
Obecní knihovně přivítala předškoláky z Mateřské školy v Ratiboři.
Povídali jsme si o knihách, zvířecích hrdinech a zvířátkách z Večerníčku
a ostatních pohádek. Stále nestárnou a jsou oblíbení „staří dobří“ Krteček, Ferda mravenec, Pejsek a Kočička, Bob a Bobek. Po nich postupně
přišli na návštěvu nejen školáci z naší ZŠ, ale i děti z Kateřinic a Hošťálkové. Námět byl stejný – knihy. Všem se líbilo, něco se dozvěděli a
porovnali znalosti v soutěži „Kdo je kdo“.
I když začínají práce na zahrádkách, snad si najdete chvilku k odpočinku s dobrou knihou.
Výpůjční doba:
PO
16.00 – 18.30 hodin
ST
16.00 – 18.30 hodin
Michaela Jakubíková

PLES OBCE RATIBOŘ 2012
V letošní plesové sezóně tradičně nemohl chybět ani Ples obce
Ratiboř, jehož datum bylo určeno na pátek 17. února. Ve 20:00
začali přicházet první hosté a sál, který byl vyzdoben samými
motýly, se příjemně plnil.
Ve stejnou dobu zazněly první písně hudební skupiny Motýl
Erika a po oficiálním zahájení paní starostkou vystoupila taneční
skupina Tancklub Vsetín. Ta vystoupila v průběhu večera ještě
dvakrát a přispěla k velmi dobré atmosféře. Pak už se plesání rozjelo naplno. O výborné jídlo se postarala firma Sodexo, té patří
velké poděkování, protože nám vychází velmi vstříc.
Obrovský zájem už od začátku měla naše tombola, obsahující
množství hodnotných cen v čele s víkendovým pobytem ve slovenských Bojnicích.
Celý tento článek by měl být vlastně poděkováním všem, kteří
pomohli s přípravou obecního plesu.
Pokusím se to trochu zrekapitulovat. Nejdříve patří dík paní
Sušňové a prodavačkám v Průmyslové prodejně za předprodej
vstupenek. Pak následují učitelky naší základní školy, ty navrhly

a poté i vyrobily výzdobu sálu. Ta se velmi povedla a hlavně ji
ocenil pan Martin Motýl, frontman skupiny Motýl Erika.
Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly,
díky jejich štědrosti se sešlo opravdu nečekané množství hodnotných cen. Také zaměstnanci obce si zaslouží poděkování, ti se
podíleli na stolové úpravě sálu a kompletaci tomboly. Paní Rafajová se jako každoročně ujala šatny a díky míří také k zastupitelům, kteří se večer zhostili role barmanů a prodejců vstupného.
Největší poděkování náleží paní Krystýně Adámkové, Ivoně
Dančákové a Petru Daňovi. Ti se celý večer starali o bar a celkovou organizaci i úklid až do brzkých ranních hodin. Nemohu
opomenout poděkovat ZD Mír, které nám poskytlo svůj sál.
Pomocnou ruku podalo ještě mnoho dalších lidí a já si velice
vážím jejich nadšení, se kterým nám pomáhají.
Ples se tedy podle mého názoru hodně vydařil a už teď Vás
mohu nalákat na příští ročník, protože skupina Motýl Erika už
nám přislíbila účinkování v roce 2013.
				
Martin Žabčík, zastupitel

Pozvánka na Festival „ o gulášového krále“ a Jarní výšlap
Letos se obě akce konají v sobotu 26. května – jako XI. ročník.
Zapálení kotlů proběhně již tradičně v areálu hasičského domu v
8 hodin ráno. Start pochodu je u ZŠ od 9 do 10 hodin. Maximální
počet soutěžních dvojic gulášového festivalu je stanoven na 22.
Soutěže se zúčastní i kuchaři z družební obce Považská Teplá.
Přednost ve výběru mají kuchaři, kteří se již účastnili minulých
ročníků. Každý účastník vaří ve svém kotli a se svým potřebným
náčiním. Má možnost použít mimo přidělených také svá dochucovadla. Účastníci se mohou přihlásit na OÚ do 15. května. Hodnocení soutěžních gulášů proběhne ve 13.30 hodin. U Jarního

výšlapu zůstávají délky tras jako v minulých leteh 8 a 18 km. Zde
se hodnotí: nejmladší účastník, nejstarší účastník, nejvzdálenější
účastník z ČR a ze zahraničí. Cíl pochodu je opět u Hasičského
domu.
Po celý den je v areálu připraven bohatý doprovodný program.
V prodeji bude občerstvení, nápoje, frgály, samozřejmě soutěžní
guláš, tombola a další.
K účasti Vás srdečně zve OÚ Ratiboř.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

8

Z p r a v o d a j

-

b ř e z e n

2 0 1 2

Kalendář kulturních akcí na rok 2012
DATUM

LEDEN
31.1.
ÚNOR
17.2.
25.2.

BŘEZEN
2.3.
DUBEN
14.4.
22.4.
22.4
KVĚTEN
4.5.
12.5.
13.5.
26.5.

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ POŘADATEL

Zápis dětí do školy

ZŠ Ratiboř

ZŠ

Ples obce Ratiboř
Dětský karneval
Hrátky na sněhu - dle počasí
Beseda o Jižní Africe

sál ZD
sál ZD
farský kopec
fara

OÚ
klub rodičů MŠ, ZŠ
skauti
ČCE

Mezinárodní den modliteb
Noc s Andersenem

fara
knihovna

ČCE
knihovna, ZŠ, OÚ

Vítání občánků
Jilemnického jarná 25-ka
Celonárodní čtení Bible

obřadní síň OÚ
Považská Teplá
fara

OÚ
klub turistov
ČCE

Vatry
Den matek
Rodinný neděle, Varhanní koncert
Gulášový král, Jarní výšlap
Humanitární sbírka

kopec u vysílače
kino
kostel
hasičský dům
kino

SDH
ZŠ,MŠ,OÚ
ČCE
OÚ
OÚ

okolí Ratiboře
kostel
kostel
hasičský dům
hřiště

klub rodičů MŠ, ZŠ
ČCE
ČCE + OÚ
TJ Sokol
TJ Sokol

hasičský dům
hasičský dům

TJ Sokol
SDH

hasičský dům
kostel
hasičský dům
kostel

ČCE
TJ Sokol
zahrádkáři
SDH
ČCE

hasičský dům
Kobelné
okolí Ratiboře

chovatelé
ČCE, OÚ
OÚ

obřadní síň OÚ
Ponorka
kostel
střed obce
od MŠ po OÚ

OÚ
OÚ
ČCE + OÚ
OÚ
ZŠ, MŠ, OÚ

před OÚ
fara
kostel
kostel

OÚ
ČCE
ČCE
ČCE

ČERVEN
2.6.
Cesta pohádkovým lesem
10.6.
Konfirmace
15.6.
Koncert The Southminster Ringers
29.6.
Taneční zábava
30.6.
Turnaj žáků ve fotbale
ČERVENEC
14.7.
Taneční zábava
20.7.
Taneční zábava
SRPEN
11. - 19.8. Tábor zvonkohry s výukou angličtiny
17.8.
Taneční zábava
18. - 19.8. Květinová výstava mečíků
24.8.
Taneční zábava
Koncert Zvonků dobré zprávy
ZÁŘÍ
1. - 2.9.
Výstava králíků
9.9.
Vzpomínková slavnost J. Maniše
22.9.
Podzimní pochod
ŘÍJEN
6.10.
Vítání občánků
7.10.
Setkání seniorů
13.10.
Koncert souboru Cantate Dominum
20.10.
Ratibořský hodový jarmark
26.10.
Lampionáda
PROSINEC
1.12.
Rozsvícení vánočního stromku
Adventní večery
Adventní koncert
24.12.
Štědrovečerní slavnost
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Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Milý příteli, víš jak dlouho Tě Bůh miluje? Miluje tě od té doby, co on existuje
– protože Bůh je láska. Vskutku, když byl
člověk jen pouhou myšlenkou v Boží věčné
mysli, Pán již počítal s naší účastí a plánoval
naše vysvobození z nadvlády našeho hříchu
a zla. Miloval tě jako hříšníka. Miloval tě
v matčině lůně. Miloval tě před začátkem
světa.
Kdy tě Bůh přestane milovat? Přestane tě milovat, až přestane milovat svého vlastního Syna – což je nemožné. Kristus říká:
„Otče, jenž jsi miloval své, kteří byli ve světě a miloval je až do
konce“ (Jan 13,1). Ve skutečnosti ale většina z nás přebývá nebo
nepřebývá v Boží lásce v závislosti na svých emocích. Cítíme se
v bezpečí v jeho lásce, když jsme konali dobře, ale jsme si nejisti
jeho láskou pokaždé, když jsme zkoušeni, nebo když jej zklameme.
Možná si někdo klade otázku: Kolikrát mi Pán odpustí, když
se budu oddávat tomu samému hříchu znovu a znovu? Ale to
jsou právě okamžiky, kdy máme důvěřovat jeho lásce. On nám
chce říct: „Nezáleží na tom, jaké zkoušce čelíš, nikdy nesmíš
pochybovat o mé lásce k tobě. Pokud aktivně důvěřuješ mé lásce,
žiješ životem, kterým chci já, abys žil“, můžeš si být jist, že Jeho
neuvěřitelné odpuštění je neomezené. Pokaždé, když zhřešíš,
můžeš jít k Ježíši a najít vysvobození. Bůh je mocně pohnut soucitem vůči tobě. Rozpomene se na tebe ve tvém trápení a určitě k
tobě bude milosrdný. Zadarmo ti chce odpustit a tebe obnovit.“
A musím toto Boží odpuštění přijmout pouze vírou? Ano,
není možné k němu dospět rozumem. Kristův dar pro nás je tak
hluboký, laskavý a tajuplný, že daleko přesahuje lidské chápání.
Můžeš prožívat odsouzení, strach a vinu kvůli svým proviněním.
Ale nebeský Otec stojí s láskou při tobě v každý čas a je připraven
odpustit.
Neumíš pochopit, co pro nás udělal Kristus na kříži? On navždy odstranil to, co uráželo svaté Boží oko, abychom vždy měli
právo přístupu do Jeho přítomnosti. V Božích očích jsme přijati
a neexistuje nic, co by proti nám Bůh měl! Kříž nás v Božích
očích očišťuje. Můžeme na to zapomenout, ale Bůh nikdy nezapomene. Na Golgotě byla dokonána plná a dostačující oběť. Bůh
řekl: „Jsi přijat! Přistup směle ke Mně, neboť jsi nyní můj skrze
Mého Milovaného Syna.“ Bůh vykročil k tobě a ke mně! On sám
odstranil odstup mezi Sebou a námi!
Nechce nás Bůh obviňovat? Ne. Místo toho hledá, jak by nás se
Sebou usmířil. Touží po tom, abychom žili v požehnaném poznání, že otázka hříchu byla navždy vyřešena na kříži.
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi naše
jediná jistota. Všechno ostatní
je dočasné a pomíjivé. Dej, aby
se víra, láska a naděje, kterou
jsi v nás vzbudil svou smrtí
za nás a svým vzkříšením pro
nás, stala základem, na kterém
postavíme svůj každodenní život
a konání. Amen

Milí čtenáři Zpravodaje,
přání do Velikonočnících
svátků Vám opět posíláme
slovy požehnání:

Boží milosrdenství sahá až k nebi,
kéž se s ním neminete;
a Boží věrnost dotýká se mraků,
kéž zastihne a promění i vás;
ať ve vás přebývá láska,
jež i poušť mění v zahradu
a naděje na dobrou
Boží budoucnost
kéž vás neopouští.
J. Wiera Jelinek, farářka

Sborová sdělení

V Adventu loňského roku se ve sboru kromě nedělních a svátečních bohoslužeb konaly tři adventní večerní setkání. Je to
výjimečná příležitost dát si posloužit kazateli z jiných sborů. Tentokrát jsme zde pozvali bratry faráře: Otakara Mikoláše z Růžďky (který pečoval o náš sbor v době, kdy nebyl obsazen), Petra
Maláče z Hošťálkové a Daniela Hellera z Valašského Meziříčí.
Každý večer byl ojedinělý, stejně tak, jak jsou zvláštní naši bratři
kazatelé. Pokud budete na živu a zdraví, nedejte si tento rok tuto
příležitost ujít.
Každý rok se na Štědrý večer koná
v kostele vánoční slavnost a o loňských Vánocích jsme měli možnost
prožít zase něco neobvyklého. Za
prvé, scénář hry „Jak to (možná)
prožívali andělé“ vznikl mezi námi.
Jejím autorem je Jan Olšák z Církve
bratrské. A za druhé, letošní troupe tvořili všechny generace – jak
děti z základní školy, tak mládež i
představitelé místního světa dospělých. Přípravu této slavnosti měl na
starosti především autor hry - Jan
Olšák z Hološína. Našla se skupina
dobrovolníků, kteří se tři měsíce shromaždovali na zkouškách,
sami si připravovali kostýmy a rekvizity. A když toho nebylo dost,
prakticky se podíleli na scénáři. V celku to byl kus dobré práce a
vydařil se skvěle. To, co tam možná nejvíc chybělo, je větší počet
kvalitnějších mikrofonů. Přesto si myslím, že nejsem osamělá v
potěšení, které mi tato hra poskytla. Mám za to, že se líbila všem
zúčastněným. A byla hojně navštívená. Jak v našem kostele, tak
i v kulturním domě v Kateřinicích, kde byla opakovaná v období
mezi svátky. Autorovi a všem účinkujícím
patří dík.
Jak v prosinci můžeme nahlédnout do
kazatelské dílny farářů z naší církve, tak
v lednu máme stejnou příležitost, pokud
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jde o totéž z dílny kazatelů jiných církví. A tak letos, v souladu
s naší předpovědí v minulém čísle Zpravodaje, jsme v rámci Aliančního týdne modliteb ve středu 11. ledna slyšeli kázání kněze
Karla Hořáka z římsko-katolické farnosti v Hošťálkové. Byli jsme
tehdy také obohaceni zpěvem pěveckého sboru této farnosti. A ve
čtvrtek 12. ledna jsme se zaposlouchali do kázání našeho dalšího
hosta br. kazatele Jana Vychopně z Bratrské jednoty baptistů.
V březnu jsme zase měli možnost
podívat se na úplně jinou, něž
obvykle bohoslužebnou věc. V rámci Světového dne modliteb každý
první pátek v březnu se po celém
světě konají bohoslužby pokaždé
připravené v ekumenickém prostředí jiného státu. Letošní bohoslužby pro nás připravilo a vedlo
šest žen podle liturgie původem
z Malajsie. Zástupkyně tam ještě dnes pronásledovaných církví
zhotovily hluboký pořad pod heslem: „Ať zvítězí spravedlnost“.
Program nám ponechal hodně námětů k zamyšlení. Toto mimořádné setkání obohatil zpěvem místní pěvecký sbor pod taktovkou
Růženy Hříbkové a dramaturgii provedla mládež, která ve scénce
odehrála biblický základ kázání.
Od března až do července/srpna bude
probíhat už delší dobu hlášená oprava
střechy kostela. Vyskytnou se chvíle,
kdy to bude od nás vyžadovat pochopení a větší trpělivost. Jménem celé
sborové rodiny Vám děkujeme za Vaši
finanční pomoc v podobě darů, které
jste poskytli na tuto opravu a na jiné
potřeby. Takto se podílíte na tom, co
je možné připravit, opravit, podpořit a
také (jako zvonkohru) nově začínat.
Za Vaši účast na akcích,
na kterých spolupracuje evangelický sbor
v Ratiboři
- doufajíc, že jste zase byli potěšeni jménem staršovstva děkují J. Wiera Jelinek, farářka a kurátor sboru Jan Jurášek.

(Nejen) sborové pozvánky
Srdečně Vás zveme k (nejen) velikonočním bohoslužbám a
těšíme se na setkání s Vámi:
1. 4. – Květná neděle – v 10 hodin – bohoslužby s prvním čtením
pašijního evangelia za účasti pěveckého sboru
1. 4. – Květná neděle – ve 14 hodin – bohoslužby pro seniory
6. 4. – Velký Pátek, bohoslužby s Večeří
Páně v 10 hodin a s druhou částí čtení pašijního evangelia za účasti pěveckého sboru
8. 4. - Boží hod velikonoční, bohoslužby s
Večeří Páně v 10 hodin
9. 4. - Pondělí velikonoční, bohoslužby v 10 hodin
22. 4. - NEDĚLE s HOSTEM: při bohoslužbách káže Doc. T.
Novotný z University v Ostravě. Odpoledne vede PŘEDNÁŠKU
na téma: Židovský Pesach a křesťanské Velikonoce (s videem,
zpěvem, obrázky i jídlem).
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13. 5. – RODINNÝ DEN pro všechny generace: v 10 hodin: bohoslužby – s hudebním
doprovodem celocírkevního kantora Ladislava
Moravetze, posezení a pohoštění, hry a zábava,
ve 14 hodin VARHANNÍ KONCERT v kostele. Akci ukončíme kolem 16 hodin.
Od poloviny května do
poloviny června BIBLICKÉ HODINY V
ANGLIČTINĚ
pro
zájemce povede lektorka Essi Efthimiou z
Pittsburku (USA).
17.5. (čtvrtek) – Nanebevstoupení Páně, bohoslužby v 10
hodin
27. 5.- Svatodušní Neděle - bohoslužby s Večeří Páně v 10
hodin
28. 5.- Svatodušní Pondělí – bohoslužby v 10 hodin
10. 6. - KONFIRMACE
15. 6. - KONCERT The Southminster Ringers z Pittsburku (zvonkohra z
USA).
Na vaši účast se těší farářka J. Wiera
Jelinková a kurátor sboru Jan Jurášek
Kontaktujte nás:
farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz;
kurátor: fararatibor@tiscali.cz;

mobil: 739 24 48 48
mobil: 737 08 53 26

číslo sborového účtu: 187315570/0300 (Poštovní spořitelna)
Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi (např. na opravu
střechy) je možné odečíst ze základu daně.

Výzva seniorům
POZOR NA PODVODNÍKY !
■ Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do
bytu
■ Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi
■ !!! POZOR !!! na náhodné telefonáty – volající se vydávají
za vnuky či jiné rodinné příslušníky a loudí peníze na opravu
nebo koupi auta
■ Podomní prodej dek, hrnců a nářadí ve většině případů podvod

Při sebemenším podezření na podvodné jednání volejte bezplatnou tísňovou linku Policie ČR 158.
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Klub seniorek BB
Klub seniorek B – B i v letošním roce pokračuje ve svých aktivitách. Od nového roku se pravidelně scházíme každých čtrnáct
dní. Na staré faře je teploučko, tak si rády povykládáme o tom, co
se děje, zavzpomínáme a plánujeme akce na dobu hezkého počasí. Jedna z našich akcí byla i oslava MDŽ v Pizzerii v Hošťálkové.
Je tam pěkné prostředí a vzorná obsluha. Jídlo bylo výtečné, zábava bezvadná. Dík patří děvčatům, které se postaraly o dárečky a
retro–karafiát.

PĚVCI

Lesy, pole, louky a zahrady neoživuje pouze velká zvěř. Tomu,
kdo umí světem jít s otevřenýma očima a umí bedlivě naslouchat,
zajisté neunikne ani celá řada drobných obyvatel naší krajiny.
Jsou malí i velcí, barevní i nenápadní. Někteří se za svým údělem
posouvají mlčky a jiní o sobě dávají vědět celému okolí. Mezi
tou spoustou živočišných a rostlinných druhů rozhodně neunikne
pozornosti jedna velká skupina, která nám ve většině případů dělá
svojí přítomností radost. Jedná se o zpěvavé ptáky, kteří prakticky
po celý rok neúnavně doprovázejí každý náš krok přírodou. Tuto
velkou skupinu pojmenovali zoologové jako pěvce.
Mezi pěvce, kteří v naší přírodě pravidelně vyvádějí mláďata
a které tedy můžeme označit jako naše domácí, patří více než sto
druhů většinou drobných ptáčků (nejmenší z nich jsou králíčci,
kteří váží pouze asi 5 – 6 gramů, největším z pěvců je krkavec
vážící asi
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V květnu se plánuje relaxační pobyt v Jeseníkách a výlet do
Zbrašovských jeskyní v Teplicích. Čeká nás i aquapark ve Valašském Meziříčí.
Zima je za námi, tak se těšíme, až se všechno zazelená a rozkvete. Začíná jaro, což je pro nás seniory pozitivní. Venku se lépe
chodí, sluníčko již více hřeje a den je delší. Těšíme se na zahrádky, budeme všelicos sadit a okopávat pro novou úrodu. Ten, kdo
nemůže, alespoň rád na sluníčku posedí.
Přejeme všem spoluobčanům hezké prožití svátků jara a hodně
radosti z probouzející se přírody.
J. Martinková

1.200 gramů). Celá
řada dalších druhů se
však v našich zemích
objevuje v chladném
období roku, kdy k
nám přilétají zimovat ze svých severně
položených hnízdišť.
Takovým
cestovatelem, který nás poctí
celkem pravidelně svojí návštěvou, je například parádník brkoslav severní.
Většina pěvců je uzpůsobena k životu na stromech. Tomu odpovídá také tvar jejich nohy, která má tři prsty směřující dopředu a
jeden dozadu. Nohy pěvců mají navíc „zařízení“, které jim automaticky sevře prsty kolem větve, na kterou dosednou. Vděčí za
to zvláštnímu uspořádání šlach a svalů na noze, které se uvede
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do činnosti v okamžiku, kdy na ně zatlačí hmotnost dosednuvšího ptáka. Dojde k napnutí šlach vedoucích k jednotlivým prstům
a ty se samočinně sevřou. To umožňuje dobré obemknutí větve
bez jakékoliv námahy a pták může bezpečně sedět na větvi i ve
spánku.
Vzhledem k velkému množství pěvců není pochopitelně možné
se jim všem na této stránce věnovat nebo dokonce přinést jejich
vyobrazení. Jednotlivé druhy se liší velikostí, barvou peří, zpěvem, umístěním a tvarem hnízda, zbarvením vajec, prostředím,
ve kterém žijí, potravou, kterou se živí. Většina z nich je nesmírně užitečná, protože pohubí velké množství škodlivého hmyzu.
Lidem pak zpříjemní pobyt v přírodě (a v zimě v okolí jejich sídlišť) svým zpěvem a pěkným vzhledem. Za všechny připomínám
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třeba dobře známé vrabce, kosy, různé druhy sýkorek a pěnkavy.
„Žlutý zobák, černý frak,
kdopak to je, tenhle pták?
Něžný trylek z hrdla line,
pan Kos může učit jiné.
Drozd v soutěži vzdát se nechce,
jeho hlásek zní tak hebce.
Pak však náhle: „Cililink!,
Zvonek vyhrál sotva cink.“

Obecní ples - Ratiboř - únor 2012

Alois Musil
lesní hospodář
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4x Velikonoční nádivka
Játrová – 300g vařených vepřových jater, 3 vejce, 1,5 dl smetany, 3 žemle, 4 lžíce másla, tymián, sůl, mletý pepř, tuk a strouhanka na pekáče
Žemle nakrájené na kostičky orestujeme dozlatova na 2 lžících
másla. Vychladlé je pak zvlhčíme smetanou. Zbylé změklé máslo
vyšleháme se solí do pěny. Po jednom do ní vešleháme žloutky a
promícháme se zvlhčenými žemlemi. Z bílků a špetky soli vyšleháme tuhý sníh. Játra nakrájíme na drobné kostičky, ochutíme je
tymiánem, pepřem a vmícháme do žemlové směsi. Do nádivky
nakonec po lžících zlehka vmícháme sníh, rozetřeme ji na dno
vymazaného a vysypaného pekáčku a pečeme v troubě vyhřáté
na 175 °C 35 - 40 minut.
Vepřová – 250g vařeného uzeného masa (krkovice), 250 g pečeného vepřového masa (plec nebo libový bůček), 6 vajec, 5 rohlíků, 1,2 dl mléka, 100 anglické slaniny, 2 natvrdo uvařená vejce,
5 lžic vychladlého masového vývaru, hrst mladých kopřiv nebo
ploché petržele, sůl, strouhaný muškátový oříšek, mletý pepř, tuk
a strouhanka na pekáček
Slaninu nakrájíme na drobné kostičky, nasucho ji vyškvaříme
na pánvi a necháme vychladnout. Všechno maso rozkrájíme na
drobné kostičky, přidáme slaninu, rozkrájená vařená vejce a nadrobno nakrájené rohlíky zvlhčené vývarem. Do směsi přidáme
nasekané spařené kopřivy nebo nakrájenou petržel, zalijeme ji
rozšlehanými žloutky s mlékem a okořeníme špetkou soli, pepřem a muškátovým oříškem. Promícháme a nakonec po lžících
zlehka vmícháme tuhý sníh z bílků a špetku soli. Nádivku rozetřeme na dno vymazaného a strouhankou vysypaného pekáčku a
pečeme v troubě při 175 - 180 °C 40 - 45 minut.
Kuřecí – 450g pečeného kuřecího masa bez kůže, 5 vajec, 1,5 dl
studeného kuřecího vývaru, 150 g kuřecí šunky, 3 rohlíky z předešlého dne, 4 plátky tmavého toastového chleba, 1 pórek, 2 lžíce
nasekané pažitky, 2 lžíce másla, sůl, mletý bílý pepř, špetka strouhaného muškátového oříšku, máslo a strouhanku na pekáček
Rohlíky a plátky chleba bez kůrek nakrájíme na kostičky a opečeme je nasucho v troubě dozlatova. Vychladlé pečivo zvlhčíme
vývarem a necháme krátce nasáknout. Pórek nakrájíme a orestujeme dosklovata na lžíci másla a přidáme k pečivu společně
s masem nakrájeným na kostičky, nakrájenou šunkou a částí
nasekané pažitky. Dva bílky se špetkou soli vyšleháme do tuhého
sněhu. Zbylá vejce a žloutky prošleháme se solí, muškátovým
oříškem a pepřem a vmícháme je do směsi pečiva a masa. Zlehka
po částech do hmoty vmícháme sníh a připravenou nádivku rozetřesena dno vymazaného a vysypaného pekáčku. Vrch poklademe
kousky zbylého másla a nádivku pečeme v troubě vyhřáté na 175
°C 40 - 45 minut. Horkou nebo studenou nádivku nakrájíme na
porce a posypeme pažitkou.
Mandlová – 4 žemle, 3 velká vejce, 1,2 dl mléka, 80 g mandlových lupínků, 3 lžíce měkkého másla, 4 snítky ploché petržele,
sůl, mletý muškátový květ, mletý bílý pepř, tuk a strouhanka na
pekáček
Žemle nakrájíme na kostičky a zvlhčíme je mlékem. Z bílků
a špetky soli ušleháme tuhý sníh, máslo vyšleháme do pěny a
po jednom vešleháme žloutky. Jednu lžíci mandlových lupínků
ponecháme s máslovou hmotou k navlhčeným žemlím. Zlehka
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promícháme společně s najemno nasekanou petrželkou, špetkou
muškátového květu, pepřem a solí. Nakonec po lžících vmícháme
sníh. Nádivku rozetřeme do vymazaného a vysypaného pekáčku,
vrch posypeme lupínky a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C 35
- 40 minut.

TO NEJLEPŠÍ Z KRÁLIČÍHO MASA
MINUTKOVÁ KRÁLIČÍ STEHNA – 4ks zadních králičích
stehen, 150g bílého jogurtu (ideální je klasický), 1/2 citrónu, 3
až 4 stroužky česneku, 2 vejce, sůl, mletý černý pepř, strouhanka,
tuk na smažení
Králičí stehna vykostěte, naklepejte je paličkou a osolte. Bílý
jogurt vyklopte do misky a ochuťte ho vymačkanou citrónovou
šťávou a prolisovaným česnekem. Dále přidejte celá vejce, sůl,
pepř a vše důkladně promíchejte, aby se ingredience spojily.
Následně do marinády vložte připravené řízky a nechte je ve
směsi odležet (dají se marinovat jen chvilku, ale i do druhého
dne). Plátky pak vyjměte vidličkou, jeden po druhém obalte v
přesáté strouhance a osmažte dozlatova na pánvi v rozehřátém
tuku (ideální je vepřové sádlo). Jako přílohu lze použít brambory
v rozmanité úpravě, případně bramborový salát a různé druhy
zeleninových salátů.
PIKANTNÍ KRÁLIČÍ ŠLEHY – 2 králičí stehna, 2 vejce, 2
lžičky solamylu, 3 lžíce kečupu, 2 lžíce worcesterové omáčky,
špetka červené mleté papriky, 5 stroužku česneku, černý mletý
pepř, sůl
Stehna vykostěte a maso nakrájejte na tenké nudličky. Přidejte
syrová vejce včetně ostatních přísad, dobře promíchejte a nechte
odležet v chladničce po dobu 24 hodin. Poté ze směsi tvořte placičky a smažte je na rozpáleném oleji jako minutku. Podávejte s
minutkovou přílohou (např. bramborové hranolky) a zeleninovou
přílohou.
KRÁLÍK PEČENÝ NA ŠPEKÁČCÍCH - 4 králičí kýty, 4 špekáčky, 2 cibule, 3 lžíce plnotučné hořčice, 1/2 kostky másla nebo
hery, sůl, mletý černý pepř, sádlo na vymazání pekáče
Špekáčky oloupejte a nakrájejte na silnější plátky. Cibuli nakrájejte na kolečka. Pekáček vymažte sádlem a poklaďte ho plátky
oloupaných špekáčků. Na ně navršte kolečka cibule tak, aby špekáčky byly zakryté. Porce králíka řádně osolte, opepřete a potřete
plnotučnou hořčicí. Poté je navršte na špekáčky a cibuli a vše
ještě zalijte rozpuštěným máslem nebo herou. Zakryjte a nechte v
chladu odležet – nejlépe až do druhého dne. Odleženého králíka
vložte do trouby a pečte při 170 °C doměkka. Při pečení přelévejte králíka šťávou. Nejlepší přílohou je bramborový knedlík a zelí.
Můžete ho ale vyzkoušet i s vařenými bramborami, nebo s rýží.

SLADKÉ VELIKONOCE
VELIKONOČNÍ VĚNEC – 400g polohrubé mouky, 100g cukru
krupice, 200ml vlažného mléka, 30g droždí, 150g másla, 3 žloutky, 5 vajec, citrónová kůra, muškátový květ
Do mísy prosejeme mouku, přidáme cukr a uděláme v mouce
důlek. Do něj nalijeme vlažné mléko a rozdrobíme droždí. Mísu
zakryjeme utěrkou , dáme na nějaké teplé místo a necháme vzejít
kvásek. Pak do mísy přilijeme ještě rozpuštěné máslo, 3 žloutky,
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přisypeme citrónovou kůru a špetku muškátového květu. Vypracujeme vláčné těsto, do kterého podle potřeby zapracujeme ještě
mouku. Těsto necháme hodinu kynout na teplém místě. Poté
je propracujeme, rozdělíme na 3 díly, vyválíme z nich dlouhé
válečky a spleteme je do copu. Ten přeneseme na plech, stočíme
jej do kruhu a necháme ještě chvíli kynout. Věnec potřeme rozšlehaným vejcem, vtiskneme do něj celá vařená vajíčka a věnec
posypeme kostkovým lehce podrceným cukrem. Pečeme v předehřáté troubě dozlatova.
JIDÁŠ S MEDEM – 200g mouky, 90g másla, 40g cukru krupice,
2 žloutky, citrónová kůra, dřeň z vanilkového lusku, 10g droždí,
smetana na kvásek
Ze smetany, lžíce cukru, lžíce mouky a droždí si vytvoříme
kvásek a necháme jej vzejít. Změklé máslo utřeme se žloutky,
postupně vmícháme mouku, kvásek, kru, dřeň z lusku, cukr a sůl.
Vypracujeme těsto a necháme je vykynout. Z těsta oddělujeme
kousky, vytvoříme z nich válečky, svineme je, necháme kynout a
pečeme dozlatova. Hotové jidáše podáváme s medem.
SMAŽENÍ ZAJÍČCI – 120g tuku, 60g pískového cukru, 1 velké
vejce, 60 měkkého plnotučného tvarohu, 1 lžíce rumu, 220g hladké mouky, 1 lžička kypřícího prášku do pečiva, hladká mouka na
vyválení těsta, skořicový cukr na obalení, olej na smažení
Tuk necháme lehce povolit a třeme jej s cukrem. Vmícháme

vejce, tvaroh, rum a nakonec přisypeme mouku prosátou s práškem do pečiva. Vypracujeme hladké těsto, které zabalené ve
fólii necháme v chladničce 1 a 1/2 hodiny odpočívat. Potom je
pomocí hladké mouky rozválíme na plát, ze kterého vykrajujeme
tvořítkem zajíčky. V hrnci nebo ve fritéze rozehřejeme větší
množství oleje. Zajíce ihned smažíme z obou stran dozlatova. Po
vyjmutí je necháme okapat na ubrousku a pak je obalujeme ve
skořicovém cukru.
MEDOVÁ VAJÍČKA (rozpis na 24 ks) – 250g hladké mouky,
50g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 100g tuku, 50g medu,
50g lískových oříšků, 1 vejce 1 lžíce kakaa, 1 lžíce citrónové
šťávy, 1 rovná lžička jedlé sody. Na náplň: 200g malinového
džemu. Na dohotovení: 100g bílé čokoládové polevy, 100g tmavé
čokoládové polevy
Smíchejte mouku, moučkový a vanilkový cukr, tuk, med, najemno nastrouhané oříšky, vejce, kakao, citrónovou šťávu, sodu a vše
zpracujte na hladké nelepivé těsto. Těsto zabalte do fólie a uložte
na dvě hodiny do chladničky. Pak je rozválejte na plát silný asi
4 mm a vykrájejte tvary vajíček, které pečte při 180 °C asi 20
minut. Nechte je vychladnout a pak je slepte džemem. Vajíčka
namočte do tmavé polevy a nechte zaschnout. Dozdobte je ještě
bílou polevou.			
DOBROU CHUŤ !!!

Babské rady

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ

RÝMA
■ Aby se spustila rýma, je dobré si nohy napařit v teplé vodě a přidávat
stále horkou, dokud to lze vydržet. Do vody by se měla přidat sůl.
■ Nos uvolní i kapky z cibule, ale štípou.
NACHLAZENÍ
■ Lipový čaj: vyvolává pocení a má schopnost rozpouštět hleny.
■ Cibulový vývar: do studené vody nakrájíme cibuli, přivedeme k
varu, pak scedíme a ještě horký vypijeme.
BOLEST V KRKU
■ Uvařit mléko, přidat celé vajíčko, med a máslo. Pořádně rozmíchat
a pít teplé.
■ Pít teplou Vincentku.
■ Čaj z mateřídoušky.
■ Kloktat teplý vývar šalvěje, anebo teplou vodu se solí. Působí desinfekčně a krk se zklidní.

JUBILANTI
V I. čtvrtletí roku 2012 oslavilo svá jubilea 70, 75, 80 a více let 20
našich milých a vážených spoluobčanů. Tuto tradici stále dodržujeme a členové sociální komise Zastupitelstva obce je navštívili, předali malý dárek a popřáli pevné zdraví a vše dobré do dalších let.

Strašné je to, že není možné žít ani se ženami, ani bez nich.

(G. Byron)
Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci.
Obtíže narůstají, čím více se blížíme k cíli.
(J. W. Goethe)
Dříve lidé studovali sami pro sebe. Dnes studují, aby udělali dojem na
jiné lidi.					
(Konfucius)
Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nic nepřekvapí, vyjma šťastného
manželství.				
(O. Wilde)
Každé dnes má své zítra.		
(orientální přísloví)
Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme skutečné přátele.
(anglické přísloví)
Muži vládnou světu a ženy mužům. Co si přát víc?
(Goltz)
Chceš-li hodnou ženu, buď sám správný muž.
(J. W. Goethe)
					
Jana Nevolová

Vítání občánků

Ohlásilo se jaro se všemi důkazy a to je také signál, že se blíží malá
slavnost v naší obci. S jarem přivítáme i naše malé ratolesti, které
se narodily ratibořským občanům v období od září 2011 do února
2012. Vítání občánků se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012 ve 14
hodin v obřadní síni obecního úřadu v Ratiboři. Pozvánky rodičům
dětí budou zaslány a my všichni včetně vystupujících dětí z mateřské
školy se na ně srdečně těšíme.
Miroslava Slováčková
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Přehled evidence obyvatel za rok 2011
Počet obyvatel k 1.1.2011

		

Přihlášení			
Odhlášení		
		
Narození				
Zemřelí					

1.785
48
21
12
14

Mateřská škola
Dětský karneval patří již tradičně mezi nejoblíbenější akce, na které
se děti celý rok těší. I letos se rodiče mateřské a základní školy dohodli
a tuto náročnou akci zorganizovali v prostorách ZD Ratiboř. Karnevalového veselí se zúčastnilo přes 200 nádherných masek v doprovodu
svých rodičů a blízkých. Tanec, soutěže, hry, odměny, tombolu a občerstvení zvládli organizátoři na výbornou. Za jejich obětavou práci jim a
všem sponzorům, dále ZD Ratiboř a OÚ Ratiboř děkujeme.
Rej masek pokračoval ve středu v mateřské škole. Paní učitelky

Manželství uzavřelo			
Rozvedlo se				
Počet obyvatel k 31.12.2011 		
					

16
8
1.810
Olga Škarpová
matrikářka, EO

připravily pro děti den plný her a zábavy. Slavnostní menu pro malé
tanečníky přichystali zaměstnanci školní kuchyně.
Ve spolupráci s knihovnicí paní Pavlou Hollou jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Mladší děti si prohlédly interiér a pro starší
měla paní knihovnice připraven náročnější program. Seznámila je s
různými knihami, děti vymýšlely hádanky na pohádky s kreslením
pohádkových hrdinů. V rámci třídního vzdělávacího programu jsme
tak tématicky završili týdenní blok „Moje nejoblíbenější kniha“. Věříme, že jsme tímto neformálním setkáním podnítili zájem budoucích
čtenářů o četbu.				
Zdeňka Březovjáková
				
ředitelka MŠ

Zápis dětí do mateřské školy
Oznámení: Zápis dětí do mateřské školy naMedvídci
školní rok
2012/2013 (s nástupem od 1. 9. 2012) se uskuteční v úterý
24. dubna 2012 od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské
školy. Přineste si s sebou originál rodného listu dítěte.
Informativní schůzka k zápisu pro rodiče se uskuteční v úterý 17.

dubna 2012 v budově mateřské školy od 16:00 – 18:00h. Rodiče
obdrží potřebné informace a tiskopisy, které odevzdají vyplněné
a potvrzené od lékaře v den zápisu (žádost o přijetí do mateřské
školy k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení o povinném
očkování dítěte, zmocnění k odvádění dítěte, informace o vzdělávání v mateřské škole, fungování klubu rodičů).
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Základní škola
Pololetní vysvědčení, které si děti přinesly koncem ledna domů,
bylo zhodnocením úspěšnosti jejich práce za 1. pololetí a s chutí
jsme se pustili do práce další. Připomeňme si některé další aktivity, které ve škole i mimo ni uskutečňujeme.

Zápis do 1. třídy

Pro všechny budoucí prvňáčky
je zápis do 1. třídy den s velkým
„D“. V naší škole bylo tímto dnem
úterý 31.1.2012. Zápis proběhl v
klidné atmosféře v 1. třídě zdejší
základní školy. Při všech aktivitách dávaly paní učitelky pozor
také na správnou výslovnost dětí,
na schopnost navázat kontakt s
učiteli bez přítomnosti rodičů. Odměnou za předvedené výkony
byly dárky, které pro ně připravily děti ze školní družiny. Letos
přišlo k zápisu hojně, 28 dětí, pro 4 požádali rodiče odklad školní
docházky. Do 1. třídy tedy nastoupí 24 prvňáčků (konečně ideální
počet žáků ve třídě dle ministra školství J. Dobeše, pozn. ředitelky
školy). Budeme se na ně v září moc těšit.

-

b ř e z e n

2 0 1 2

byli seznámeni s její historií a dozvěděli se, jak se dělá a co
všechno má mít dobrá kniha. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře,
obdrželi průkazky, čímž jim byla otevřena cesta do kouzelného
světa knih. Starší děti pracovaly ve skupinách a zapojily se také
do vědomostní soutěže KDO JE KDO, která bude vyhodnocena
a nejlepší řešitelé budou odměněni na Noci s Andersenem. Velký
dík patří paní Jakubíkové, která vždy pro děti připraví pestrý a
hodnotný program, kterým přiláká k pravidelné návštěvě knihovny další čtenáře.
„Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Ovoce do škol

Pokračujeme v projektu „Ovoce
do škol“, jehož cílem je podpora
zdravé výživy a zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny. Žáci 1. – 5. tříd
mají nárok na dotované ovoce a
zeleninu zcela zdarma, a to 1 – 2x
týdně. Dodavatelem pro naši školu je společnost Laktea, která nám
také zajišťuje dodávky dotovaného
školního mléka. Děti budou dostávat pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny i 100% ovocných
a zeleninových šťáv, vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli,
tuků a sladidel. Ovoce a zelenina jistě zpestří dětem svačiny.

Matematický KLOKAN

V pátek 16. března 2012 proběhla na všech školách okresu soutěž MATEMATICKÝ
KLOKAN. Žáci 2. a 3. třídy
naší školy řešili úlohy kategorie Cvrček a žáci a 4. a 5. třídy
úlohy kategorie Klokan.
Nejúspěšnější řešitelé z jednotlivých tříd:
2. třída – David Halmazňa
3. třída – Nikola Rožnovjáková
4. třída – Vojtěch Válek
5. třída – Tomáš Halmazňa

Návštěva Obecní knihovny v Ratiboři

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho
dosáhnout? Čtěme dětem!
Právě březen – měsíc knihy byl ideální
k podpoře této myšlenky. Žáci naší školy
navštívili Obecní knihovnu v Ratiboři, kde

Hasík

Další výborná a poučná aktivita v
oblasti prevence se uskutečnila pro
žáky 2. ročníku. Připravili ji členové hasičského záchranného sboru ve
Vsetíně.
Cílem projektu bylo seznámit děti
s činností sboru PO, naučit je volat na
tísňové linky, jak se chovat při požáru
a hlavně, jak požárům předcházet.
Vše se odehrávalo v duchu vzájemné důvěry a komunikace mezi
instruktory a dětmi, za použití názorných pomůcek a praktických ukázek.
Následovat bude jistě nejzajímavější část – návštěva HPZ ve
Vsetíně, kde si děti prohlédnou a vyzkoušejí veškerou hasičskou
techniku.
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Dětský karneval

V sobotu 25. února 2012 se v sále
Zemědělského družstva v Ratiboři uskutečnil dětský karneval.
Díky prezentaci v obecním zpravodaji, v obecním rozhlase a na televizních
infokanálech byla účast na karnevalu
velmi vysoká.
Zúčastnilo se ho kolem 200 dětí, které
doprovodili rodiče, prarodiče i sourozenci.
Dětský karneval uspořádal Klub
rodičů při ZŠ a MŠ v Ratiboři. Partnerem akce byla Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která poskytla organizátorům
ceny do tomboly a dárky do soutěží.
Originální průvodci karnevalem připravili pro děti řadu her a
soutěží, ze kterých si odnášely spoustu odměn. Kovbojové, princezny, čertíci, berušky či myšáčci si také mohli s radostí zazpívat
a zatančit se svými rodiči.
Na rozdíl od jiných karnevalů jsme nevyhodnocovali nejlepší
masku, neboť první místo by patřilo všem.
Za velmi zdařilé karnevalové odpoledne patří velký dík oběta-
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vým organizátorům z řad rodičů, vedení Zemědělského družstva v
Ratiboři za vstřícný přístup k této akci, Obecnímu úřadu Ratiboř,
sponzorům, partnerům a všem, kteří přispěli do bohaté tomboly.
Výtěžek z karnevalu byl rozdělen mezi ZŠ a MŠ a bude použit
na financování dalších akcí pro děti.
Kolektiv ZŠ Ratiboř

Obecní úřad Ratiboř pořádá ve spolupráci s Diakonií ČCE

HUMANITÁRNÍ
■
■
■
■

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí , skleničky- vše jen funkční
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

od 13.května do 17. května 2012

čas: 13.00 h – 17.00 h místo: Ratiboř - kinosál
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
									
Děkujeme za Vaši pomoc potřebným.

Potřebujete poradit a pomoc?
Sociální práce na Městském úřadě ve Vsetíně je zaměřena zejména na pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Sociální pracovníci poskytují nebo zprostředkují BEZPLATNĚ rady a pomoc všem občanům (seniorům, osobám zdravotně
postiženým, osobám s duševním onemocněním, rodinám s dětmi,
nezaměstnaným a osobám ohroženým sociálním odloučením),
např. v těchto oblastech:
■ mezilidské vztahy
■ sociální dávky
■ bydlení
■ zadluženost

Kontakt:
Mětský úřad Vsetín
odbor sociálních věcí
2. poschodí, Svárov 1080
Koňaříková Alena
Vavřínková Ingrid
Zichová Leona
Žárská Marie

dveře č. 219
dveře č. 217
dveře č. 218
dveře č. 220

tel. 571 491 615
tel. 571 491 650
tel. 571 491 623
tel. 571 491 610

Pracovnice lze kontaktovat i osobně zejména v úřední dny, tj.
pondělí a středa od 8 do 17 hod.
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Obecní úřad Ratiboř ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !
PROČ ?

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

Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry,
kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna
a WC, zaolejované hadry, pneumatiky apod.
Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ
velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, také pneumatiky
apod.
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným
pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto
časového harmonogramu:
datum			
28.04. 2012		
				
				
				
				

místo						
Hološín					
u hřiště					
u nákupního střediska			
za obecním úřadem			
u stavebnin					

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

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu
s platnými předpisy.
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Kráva rekordmanka

Oznámení

Je to skutečnost. Přesné informace nám podal předseda ZD Mír
Zdeněk Adámek. A nyní přesné údaje: Kráva č. 150960/972, nar.
5. 4. 2008. Otec NLD FABIAN, kráva pochází z plemene REDHolštyn
Při kontrole užitkovosti při ranním dojení 37,6 l mléka, večer
32,8 l mléka. Celkem 70,4 l mléka s předpokládanou tučností asi
4%. Tento rekord padl 15. 3. 2012.
Dle sdělení p. předsedy nadojit 50 l mléka u krav je běžné.
Družstvo Mír má 1.700 ks skotu, z toho asi 750 krav. Taková
kráva údajně váží 650 – 700 kg. Krávy červené barvy jsou podle
odborníků odolnější než skot barvy černé. Roční dojivost těch nejlepších se počítá na 305 dní v roce, což znamená 13.813 l mléka.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Vážení uživatelé televizních pořadů analogového vysílání
dokrývače Ratiboř!
Po oznámení v říjnu loňského roku, že dojde k ukončení činnosti televizního analogového vysílání v Ratiboři, pokračovali jsme v
dalším řešení přes České radiokomunikace, a.s. a Českou televizi
s dotazem, zda a jaké jsou možnosti dalšího zajištění provozu.
Po usilovném vyřizování nám bylo sděleno stanovisko, že pro
malý okruh uživatelů nebude vykrývač nadále provozován. Možností dalšího příjmu kdekoliv v ČR je kabelový rozvod nebo satelit. Tyto možnosti jsou dány i zde v Ratiboři.
Zvažte další postup televizního příjmu. Připojení na kabelové
televizi je možné již z toho důvodu, že je ve vlastnictví obce.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

VAT RY
Jako každoročně, také letos se budou zapalovat VATRY v Ratiboři. Sbor dobrovolných hasičů tímto zve všechny děti, mládež, ale i
starší generaci na kopec u vysílače v pátek 4. května 2012 v podvečerních hodinách. Bude opět přichystáno opékání špekáčků pro děti
i zajištěno občerstvení pro ostatní.
Dostavte se v hojném počtu, těší se na vás ratibořští dobrovolní hasiči!				
Miroslava Slováčková

Zahrádkářům a mečíkářům našeho
Gladiol clubu nastalo jaro
Začínáme připravovat půdu pro výsadbu mečíků. Důležitá je
kontrola přezimujících hlíz. Vybrat se musí jen ty zdravé. Dokoupili jsme nové odrůdy. Správným naplánováním výsadby bychom
chtěli docílit vykvetení květů na výstavu, která bude 18. - 19. 8.
2012. Přebíráme zkušenosti přátel mečíkářů.
Chceme se dát cestou biopěstování, kterou propaguje pěstitel mečíků pan Lubomír Rýpar z
Oder. Základem je biohnojení během vegetace.
Na hnojení používá zákvas.
Zde je návod: Brzy z jara dám do 200 litrového sudu kuřince (slepičince), holé králičí
bobky, zaliji vodou a nechám kvasit. Králičí
bobky jsou ještě kvalitnějším hnojivem než
kravinec, ale stejně vhodné jsou i další zdroje, např. trus holubí, kozí nebo ovčí. Jakmile
dorostou kopřivy, kostival, nasekám je nadrobno a přidám do zákvasu. Později totéž provedu
i s přesličkou, ta má na jaře pomalejší růst než
kopřivy. Kdo bazíruje na přesném dávkování,
tak asi třetinu sudu dávám trus, třetinu nasekané byliny a doliji vodou. Hotový zákvas se pak
ředí v poměru 1:10. Občas zákvas promíchám,
ke hnojení je připraven po několika týdnech.
Hnojím po nebo během vydatnějších dešťů
a to tak, že konví bez růžice vylévám zákvas
na půdu mezi řádky. Po nějaké době, až vsák-

ne do půdy, zaliji tyto meziřádkové prostory vodou, která zákvas
ještě zředí a zatlačí hlouběji do půdy. Pokud je půda sušší, musí
se zákvas zalít důkladněji, aby se dostatečně zředil. Odebrané
množství v sudu zase doplním vodou a důkladně zamíchám. Oba-
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vy z popálení kořínků jsou liché, ostrá průmyslová hnojiva jsou
v tomto směru daleko agresivnější. Pokud jde o dávkování - lépe
méně a častěji než více a najednou, cit a zkušenosti napoví. Tímto
zákvasem přihnojuji i veškerou zeleninu. Nenahraditelnou výhodou organického hnojení je to, že živiny jsou dávkovány zcela
přirozeně v poměrech vhodných k pěstování rostlin, nehrozí přehnojení některým biogenním prvkem a už vůbec ne zasolení či
otrava půdy těžkými kovy a stopovými prvky, jak je to běžné u
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hnojení chemickými hnojivy a hlavně biohnojení je levné.
Vystavované mečíky pana Rýpara na loňské výstavě v Ratiboři byly jedny z nejkrásnějších a nejzdravějších. Biopěstováním
mečíků dosáhl desítky prvních cen na výstavách u nás i v zahraničí. Těšíme se, že i letos bude co vidět. Přejeme všem pěstitelům
a milovníkům květin, aby jejich zahrádky kvetly, zdobily a zpříjemňovaly jejich domovy.
Za zahrádkáře Gerlíková A.

			

Ratibořská kopaná
Muži „A“
Muži zahájili zimní přípravu koncem měsíce ledna. Na tréninky
dochází 2x týdně na umělou trávu za sokolovnu. Od 19. ledna se
účastní zimního turnaje Fastav cup 2012 ve Vsetíně. Na turnaji startuje sedm celků. Po odehraných pěti kolech mají kluci na svém kontě
čtyři vítězství a jednu porážku.
Jarní část sezóny bude začínat v neděli 1. dubna, kdy „áčko“ zajíždí k mistrovskému utkání do Prlova, kde jste všichni srdečně zváni.

Mladší přípravka
Mladší přípravka zahájila zimní přípravu v průběhu měsíce pro-

since v místní sokolovně. Během třech měsíců přípravy naši nejmladší absolvovali celkem osm halových turnajů, které sehráli v
Lipníku nad Bečvou 2x, Hošťálkové 2x, Novém Jičíně 2x, Dolní
Bečvě a Zašové.
Nejlepšího umístnění kluci dosáhli v Hošťálkové, kde skončili
na třetím místě. Nejcennější skalp si přípravka dovezla z Nového
Jičína, kde ve skupině porazila Baník Ostrava I – 1 : 0 a v osmifinále Baník Ostrava II – 2:1. Na turnaji nakonec v silné konkurenci
osmi týmů obsadila krásné třetí místo. Jarní část sezóny přípravce
začíná koncem měsíce dubna.
Více informací o všech ratibořských týmech naleznete na
nových oficiálních stránkách klubu www.fotbalratibor.717.cz
Michal Mrlina
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Starší žáci
Jarní část sezóny nám už klepe na dveře, proto bych chtěl zhodnotit zimní přípravu. Mužstvo trénovalo 2x týdně v tělocvičně a
na umělce za tělocvičnou. Do konce ledna jsme se hodně zaměřili
na fyzičku celého týmu a pak už jsme zvolna ubírali tréninkové
dávky, protože nás čekala řada turnajů a taky 3 přátelská utkání na
velkém hřišti ve Valašském Meziříčí.
Rychlý přehled turnajů:
14.1. 2012
Mezinárodní halový turnaj kategorie U-15
Nemšová ( Slovensko ) 3. místo
22.1. 2012
Prusinovice ( hala v Holešově ) 3. místo
18.2. 2012
Juřinka ( hala Zašová ) 1. místo
25.2. 2012
Mezinárodní turnaj na umělce 3 generace
Trenčianské Stankovce 3. místo
3.3. 2012
Juřinka ( hala Zašová ) 2. místo
10.3. 2012
Kašava 1.místo
To byly naše turnaje, ve kterých jsme se vždy umístili na stupních vítězů a odvezli jsme si krásné poháry a medaile.
Dále jsme sehráli tři přátelská utkání ve Valašském Meziříčí na
hřišti s umělým povrchem s týmem kategorie U-15 účastníkem 1.
ligy mládeže skupiny sever.
První zápas 12.2. 2012 jsme zvítězili 2:1, branky: Zubík Filip,
Ostřanský Jakub.
Druhý zápas 21.2. 2012 jsme prohráli 2:4, branky: Ordelt
Adam, Ostřanský Jakub.
Třetí zápas jsme sehráli 29.2. 2012 výsledkem 0:1.
Přátelská utkání hodnotím kladně, protože jsme podávali dobrý
výkon, jenom smůla, že nám vždy scházeli někteří hráči z důvodu
nemoci.
Ve dnech 16. 3. – 18. 3. 2012 proběhlo v místní tělocvičně soustředění starších žáků, které bylo poslední takovou velkou prověrkou před blížící se sezónou. Trénovalo se třikrát denně a v
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sobotu jsme ještě měli na programu terénní výběh. Soustředění
jsme zakončili nedělním utkáním proti rodičům.
Na závěr bych chtěl poděkovat Antonínu Jakubíkovi, Robertu
Ostřanském a Petru Zubíkovi za jejich pomoc při dopravě na turnaje, dále samozřejmě obecnímu úřadu za velkou podporu mládežnického fotbalu v obci a panu Jaroslavovi Kovářovi (restaurace Ponorka) za přípravu chutných obědů pro naše hráče. Jinak
ještě všem sponzorům, kteří se podílejí na chodu naší mladežnické kopané.

Dorost
Zimní program dorostu nebyl tak pestrý, jako měli starší žáci,
protože se pořádá daleko míň turnajů. Zúčastnili jsme se dvou
halových turnajů – 18. 1. 2012 v Bystřici pod Hostýnem, kde
jsme obsadili 8. místo z 12, druhý turnaj pořádala Dolní Bečva,
kde jsme opět skončili na 8. místě z 10 týmů. Dále jsme na programu měli přátelské utkání v hale na Hovězí, kde jsme sehráli tři
zápasy po 25 minutách, výsledky 3:3, 3:3 a prohra 5:3.
Dále jsme sehráli tři přátelská utkání na umělé trávě ve Vsetíně
a Valašském Meziříčí. První zápas byl proti Vsetínu, kde jsme
prohráli 1:7, druhé a třetí utkání bylo proti dorostu Valašského
Meziříčí s výsledky 3:4 a 1:6. Výsledky vypadají hodně tragicky,
ale na žádném z těchto utkání jsme nebyli v plné sestavě a hodně
prostoru dostávali i náhradníci.
Od 9. 3. do 11. 3. 2012 proběhlo třídenní soustředění dorostu
v tělocvičně, kde jsem trénovali třikrát denně. Soustředění jsme
zakončili v neděli zápasem proti rodičům, posíleni o některé hráče mužů.
V sobotu 17. 3. jsme sehráli přátelské utkání na umělce za tělocvičnou s týmem Hovězí a vyhráli jsme 18 :11. Nyní se už soustředíme na začátek sezóny, který se hodně rychle blíží.
Petr Špaček
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ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2012
„OP“ MUŽI
Datum
		
Ne 1.4. 			
Ne 8.4. 			
Ne 15.4. 			
Ne 22.4. 			
Ne 29.4. 			
Ne 6.5. 			
Ne 13.5. 			
Ne 20.5. 			
Ne 27.5. 			
Ne 3.6. 			
Ne 10.6. 			
Ne 17.6. 			

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

Soupeř 				
Prlov – R 			
R – H.Bečva
Huslenky – R 			
R – D. Bečva
Lhotka n. B. – R 			
Val. Senice – R 			
R – Střítež n. B.
Pr. Bečva – R 			
R – V.K.+Karolínka „B“
N. Hrozenkov – R 			
R – Vsetín „B“
R – Val. Příkazy

Odjezd
14.15 hod.

Začátek
16.00 hod. 		
13.00 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
15.00 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
16.30 hod. 		
10.00 hod. 		

Soupeř
R – Vsetín „C“
Lhota u Vs. „B“ – R 		
Zděchov – R 			
R – Lidečko „B“
Střelná – R 			
R – Študlov
Jablůnka „B“ – R 			
R – Ústí
Huslenky „B“ – R 			

Odjezd

Začátek
15.30 hod.
12.30 hod.
16.00 hod.
13.00 hod.
16.00 hod.
VOLNO
13.30 hod.
16.30 hod.
13.30 hod.
16.30 hod.
13.30 hod.

Soupeř
Leskovec – R
R – Ústí
Huslenky – R
R – Jarcová
Prlov – R

Odjezd
14.30 hod.

15.00 hod.
14.45 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.

IV. Třída Muži
Datum
So 21.4. 			
Ne 29.4. 			
Ne 6.5. 			
So 12.5. 			
Ne 20.5. 			
So 26.5. 			
Ne 3.6. 			
So 9.6. 			
Ne 17.6. 			

12.00 hod.
15.15 hod.
13.30 hod.
15.30 hod.
09.00 hod.

„OP“ Dorost
Datum
So 31.3.
So 7.4.
So 14.4.
So 21.4.
So 28.4.
So 5.5.
So 12.5.
So 19.5.
So 26.5.
So 2.6.
So 9.6.

R – H. Lideč
Lačnov – R
R – Liptál
Val. Polanka – R
R – Halenkov

15.00 hod.
14.45 hod.

15.00 hod.
15.30 hod.
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„OP“ starší přípravka
Datum
Ne 15.4.
Ne 22.4.
Ne 29.4.
So 5.5.
Ne 13.5.
Ne 20.5.
Ne 27.5.
Ne 3.6.
Pá 8.6.

Začátek
VOLNO
10.00 hod.
Hlášenky
10.00 hod.
Hlášenky
10.00 hod.
Hlášenky
Hlášenky
16.30 hod.

Soupeř

Odjezd

N. Hrozenkov – R
R – Hošťálková
Val. Polanka – R
R – Halenkov
Lhota u Vs. – R
V.K.+Karolínka“B“ – R
R – Hovězí
Kateřinice – R

08.45 hod.

Začátek
Hlášenky
12.00 hod.
13.00 hod.
Hlášenky
Hlášenky
11.00 hod.
17.00 hod.

Soupeř
R – Police
Juřinka – R
Choryně – R
R – Poličná
R – Val.Meziříčí „B“
Hošťálková – R
Kateřinice – R

Odjezd

Začátek
09.30 a 11.15 hod.
11.15 a 09.30 hod.
11.15 a 09.30 hod.
09.30 a 11.15 hod.
11.15 a 09.30 hod.
09.30 a 11.15 hod.
11.15 a 09.30 hod.
09.30 a 11.15 hod.
11.15 a 09.30 hod.
11.15 a 09.30 hod.
VOLNO

Soupeř
Hulín – R
R – Štítná n. Vl.
R – Holešov
Zlín-Paseky – R
R – Juřinka
Val. Klobouky – R
R – Fryšták
Vlachovice – R
R – Slavičín
R – H.Bečva

Odjezd
07.15 hod.

09.00 hod.
09.00 hod.

15.30 hod.

„OP“ Ml.přípravka
Datum
So 28.4.
So 5.5.
So 12.5.
So 19.5.
Ne 27.5.
So 2.6.
Po 11.6.

11.00 hod.
12.00 hod.

10.00 hod.
16.00 hod.

„KS“ Ml.+St. žáci
Datum
Ne 8.4.
Ne 15.4.
Ne 22.4.
So 28.4.
Ne 6.5.
So 12.5.
Ne 20.5.
So 26.5.
Ne 3.6.
Ne 10.6.
Ne 17.6.

07.30 hod.
07.45 hod.
07.30 hod.

Na utkání jezdí mladší a starší žáci souběžně.
První čas začátku utkání platí pro starší žáky a druhý čas začátku pro mladší žáky.
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JILEMNICKÉHO JARNÁ 25-KA
dne 22. dubna 2012

Zájezd do Považské Teplé na Slovensku
Autobus bude přistaven u Obecního úřadu v Ratiboři v 7 hodin, návrat do 18 hodin
Pochod vede krásnou přírodou Strážovských vrchů v chráněné krajinné oblasti přes Manínskou úžinu
Pro rodiče s malými dětmi a starší účastníky je připravena nenáročná trasa 10 km po státní silnici,
další trasy jsou 15 km, 25 km a cyklotrasa
Cena jízdného včetně startovného je 150 Kč, děti do 15 let 100 Kč
Platný občanský průkaz nebo cestovní pas nutný. Děti do 15 let, které nejsou zapsány v cestovním dokladu rodičů,
musí mít pas.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Miroslavy Slováčkové
nebo u p. Škarpové na OÚ v Ratiboři

tel. 721 978 841
tel. 571 442 090

Zastupitelstvo obce Ratiboř

REKLAMA

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

