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

Kompostéry
Obec Ratiboř obdržela v rámci programu Separace BRKO od 

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

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

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

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

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

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

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

Místní komunikace, 
chodníky

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

Protipovodňová opatření 
V rámci včasného varování obyvatelstva pro případ povodní  

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

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

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

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

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

Komunální odpad
Každou středu je odvážen komunální odpad, včasný odvoz 

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

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

Humanitární sbírka  
Tradiční humanitární  sbírka oděvů a šatstva pořádaná Obecním 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

starostka obce

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

v lokalitě u Bečvy
 příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 

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

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

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

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

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

přetížená silnice je pro cyklisty nebezpečná – varianta trasa 
Stará cesta

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

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

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

července

Výpis z jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 23. dubna, 9. května a 30. května
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1. Vsetínské panství zřídilo v Ratiboři svůj šenk. Kde stával?
V roce 1771 dostal číslo popisné 73, bylo zde i řeznictví, patřilo mu 
152 měřic pasek v Červených. Dnes je zde rodinný domek p. Romana 
Třetiny.

2. Byly v Ratiboři v minulosti souzeny čarodějnice?
Ano – ale jejich vina se v roce 1749 neprokázala. Byly to spíše bylin-
kářky, které používaly k léčení „zvláštních“ receptur.

3. Jaké byly jména šafářů (správců statků) v Ratiboři?
Jan Večeřa – dvůr u Hasičského domu (později Jan Květík)
Mikuláš Pagáč – dvůr na Nivce

4. K čemu bylo v naší obci užíváno říčních vod?
Bečva (tvoří východní hranici obce) – k plavení dříví
Ratibořka s přítokem Kateřinky poháněla 3 mlýny a 4 pily

5. V kolika domech a ve kterých letech se v Ratiboři vyráběly kři-
váky?
Sčítání lidu v roce 1869 zjistilo výrobu křiváků v 66 domech ze 162 evi-
dovaných. Prodávaly se na Vsetíně na „křivačkářské burze“. Vyvážely 
se také do Haliče a Pruska. Rukojeť byla z trnkového dřeva. 

6. Jaká byla v Ratiboři ještě kromě křivačkářství výroba?
Bednářství, šindelářství, tkalcovství, tesařství, papučářství, kolář-
ství, obuvnictví, krejčovství, kovářství, obchodní činnost, mlynářství 
a zemědělská výroba.

7. Kolik obyvatel obce neumělo v letech 1880 – 1890 číst a psát?
Asi 38%.

8. Který byl kolem r. 1900 ojedinělý a nejvíce placený způsob 
výdělku?
Sběr mravenčích vajíček (kukel). Bylo to krmivo pro exotické ptac-
tvo.

9. Která divadelní hra byla poprvé sehrána v Ratiboři?
22. března 1908 sehráli hasiči v hostinci Františka Měchury veselohru 
„Trumpetáři“ a později rovněž veselohru „Nevěsta za 60 haléřů“.

10. Kde vzniká potok Ratibořka?
Vzniká v Hošťálkové soutokem Štěpkové, Horňanky a Hajnušovské-
ho potoka.

11. Ve kterém roce byla v Ratiboři naměřena nejvyšší teplota?
13. srpna 2003 a to + 34,5°C

12. Kolik je zaznamenáno v různých ratibořských lokalitách dru-
hů hub?
Více než 200 druhů (nejvíce v Kobelné).

13. Které druhy plazů se vyskytují v Ratiboři?
Asi 5 druhů: ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, ještěr-
ka živorodá a užovka hladká. Zmije se údajně v Ratiboři nevyskytuje. 
Většina zpráv o výskytu je jen záměna s užovkou hladkou.

14. Ve kterém roce se místní kostel stahoval příčnými kovovými 
táhly?
V roce 1993 z důvodu praskání zdí.

15. Ve kterém roce bylo pořádáno nejvíce tanečních zábav?
V roce 1934 (celkem 44). Podle hostinského J. Pilčíka bylo na Štěpána 
na zábavě 1.000 osob.

16. Ve kterém roce se z dřevěných mostů u školy a u Krajčíků sta-
věly mosty betonové?
V roce 1936 stavilo základy Hrození bystřin a obec zajistila betonový 
povrch.

17. V průběhu II. světové války byly v Ratiboři i celé republice 
politické strany a organizace rozpuštěny. Co zde zůstalo?

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři

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

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

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

 žádost A. Suré o prodeji zmrzliny na obecním pozemku u kvě-
tinářství p. Jakubíkové

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

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

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

 dopis p. Kelárkové k výstavbě cyklostezky kolem Stavebnin 
a ČOV

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

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

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

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

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

vě čp. 361 – klubovna                          Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl v naší obci 
organizován v sobotu 28. dubna 2012. Stejně jako každý rok využi-
li občané této možnosti a zbavili se nebezpečných látek, barev, 
lepidel, desinfekčních prostředků, koberců, nábytku, pneumatik, 
různých druhů elektrických a elektronických spotřebičů atd. Cel-
kem bylo ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. odvezeno 27,6 tun 
tohoto odpadu. Je tedy možné říct, že většina našich občanů využila 
této možnosti a přispěla tak k ekologicky čistějšímu prostředí naší 
obce.

Pro informaci uvádím druhy a množství odvezeného odpadu:

■ různé druhy pneumatik   130 ks + 3 t
■ zářivky a látky obsahující rtuť  50 ks
■ obaly a nebezpečné látky   0,9 t

■ zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 0,4 t
■ barvy, lepidla, pryskyřice   0,37 t
■ elektrické a elektronické zařízení  0,4 t
■ stavební materiál a azbest   0,6 t
■ asfaltové směsi    0,55 t
■ objemný odpad    27,6 t
■ z toho plasty    4,8 t
■ papír a lepenka    1,0 t
■ sklo     4,2 t

Obec zaplatila za odvoz a recyklaci uvedeného odpadu téměř 115 
tisíc Kč.

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Národní souručenství – vstoupili zde skoro všichni muži, prvním před-
sedou byl Josef Frydrych, později Ladislav Bartoník a poslední Jaro-
slav Filip.

18. Každý zemědělec musel dříve odevzdávat část úrody. Kolik 
museli odevzdávat chovatelé slepic?
Z každé slepice 60 vajec ročně.

19. Kde byly sběrny mléka, másla a vajec?

U paní Heryánové (čp. 42), u pana Novosáda (čp. 188) a u pana Čablí-
ka (čp. 223).

20. Ve kterém roce vzniklo na horním konci velké fotbalové hřiš-
tě?
V roce 1942.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce 

Z činnosti hasičů
V A T R Y

Tradiční Vatry byly připraveny na  pátek 4. května. Počasí však 
změnilo naplánovanou akci. Vydatný déšť terén znepřístupnil, 
proto byla akce zrušena.

Ohně na počest osvobození naší obce však vzplály.

Oznámení výboru SDH Ratiboř
Dle Kalendáře akcí obce Ratiboř na rok 2012 měly být dne 20. 

7. a 24. 8. taneční zábavy pořádané SDH Ratiboř. Tyto termíny 
se však mění. Zábava se skupinou STREET 69 se uskuteční již 
v sobotu 7. července v areálu hasičského domu. Druhá taneční 
zábava zůstává v termínu 24. srpna a bude hrát skupina VYHOĎ 
BLINKR. 

Srdečně zvou pořadatelé!

Miroslava Slováčková

Již počtvrté se vydají historická hasičská auta na trasu Pro-
pagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tento-
krát z trojmezí České republiky, Slovenské republiky a Polska 
z místa Hrčava. Trasa povede Moravskoslezským a Zlínským 
krajem. Záštitu převzali hejtmani krajů a Hasičská vzájemná 
pojišťovna.

Bohatý program je přichystán v Českém Těšíně a Polském 
Cieszyně. Bude zde vytvořena společná fontána přes řeku Olši 
a kladeny věnce padlým hasičům. Zastávka je ve Frýdku-Místku, 
Kopřivnici, Rožnově p. Radhoštěm, Valašském Meziříčí a také 
v Ratiboři. Jízda je dlouhá 320 km a končí ve Zlíně, kde proje-
de s praporem hejtman MVDr. Stanislav Mišák. Hlavní vozidla 
pojedou v koloně. Polští hasiči z Myslovic, slovenští s vozidlem 
Škoda z r. 1928 z Turzovky, hasiči s Tatrou z r. 1929 ze Štramber-
ku a z Ratiboře pojede Svatopluk Juráň se Škodou z roku 1927. 

Jízda začíná v pátek 29. června a končí 2. července. 

Program jízdy v Ratiboři: 
Do Ratiboře k OÚ dojede celá kolona od Valašského Meziříčí 

v neděli 1. července asi v 15 – 15.30 hodin. Zde podá velitel jízdy 
starostce obce hlášení o příjezdu. Starostka připne k praporu jízdu 
(zhotovil Allerion Brno) stuhu se znakem obce Ratiboř. Následo-
vat bude vystoupení hasičů seniorů s ukázkou hašení starou stří-
kačkou z roku 1898. Ukončení proběhne v obřadní síni OÚ.

Doporučujeme občanům, aby se na tuto událost přišli podívat, 
poněvadž tato jízda do našeho kraje se již nebude opakovat.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Mezinárodní propagační jízda historické hasičské techniky
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Červen – začátek léta, prázdnin a 
dovolených. Knihovna u nás na ves-
nici utichá, protože jsou všichni na 
zahrádkách, chodí do lesa na hřiby 
nebo odpočívají.

Knihovna obdržela od obce finanční 
částku 13.000 Kč a jelo se nakupo-

vat. Do našeho knižního fondu jsme koupili knížky od Simony 
Monyové, Magdy Váňové a další knihy, které jsou určitě zajíma-
vé a lákají k přečtení. Bylo koupeno 68 knih, takže si určitě vybe-
rete. Doplnila jsem knihy pro mládež a hlavně jsem se zaměřila 
na dospělé a seniory. 

Jako poslední u nás v knihovně přespí 5. třída, budeme si poví-

dat o knížkách a číst před spaním. Doufám, že to bude pro žáky 
příjemné a že si odnesou  vzpomínky, že v knihovně se nemusí 
jen číst, ale můžou tady strávit i volné chvíle s kamarády. Věřím, 
že si potom najdou cestu k nám do knihovny, i když se už stanou 
žáky ZŠ v Hošťálkové.

V červenci bychom chtěli vymalovat a vyzdobit knihovnu 
obrázky našich dětí z výtvarného kroužku. Tak se přijďte podívat, 
těšíme se na vás. 

V měsíci červenec bude knihovna uzavřena.
Výpůjční doba:     Po 17.00 – 19.30 hodin
                              St  17.00 – 19.30 hodin

Michaela Jakubíková

Když slyšíme, co se smí a co nes-
mí – máme většinou pocit, že se nám 
někdo příliš plete do života, že ano? 
Vždyť co je komu do toho, nač já mys-
lím, co dělám a po čem toužím? Nikdo 
z nás nemá rád, když mu někdo poroučí 
a organizuje život (a to zvlášť, když se 
nám to podá-vá z kazatelny:-). 

Taková touha po nezávislosti bývá 
také jedním z hlavních důvodů, proč 

dnes mnoho lidí ne-chce věřit v Boha. Nejde o to, že by nedovedli 
nebo nemohli uvěřit. Ve skutečnosti nechtějí nikoho poslouchat a niče-
mu se podřizovat. Pravda je, že nechceme být omezováni. Ale když 
se octneme sami v hlubokém lese, je nám k ničemu, že si můžeme jít, 
kam chceme. Jsme vděčni za každou šipku, která nám ukáže cestu. 
Radujeme se z každého světla, které v dálce spatříme.. Neboť co je 
nám platné, že můžeme jít vpravo i vlevo, dopředu i dozadu, když ne-
víme, jaký výsledek to bude mít. 

Být svobodný přece neznamená jen volnost pohybu, ale také pozná-
ní, jaké bude mít naše roz-hodnutí následky. Svoboda je nemyslitelná 
bez možnosti včas odmítnout všechno, co sice chutná sladce, ale po 
čem zůstává hořkost a zklamání. A právě tuto svobodu nám nabízí 
Bůh. Například každé Boží přikázání je jako jeden z ukazatelů k cíli, 
kterým je naše svoboda a ra-dost ze života. Každé je jako zábrana před 
propastí, do které bychom, hnáni svými touhami, brzy spadli. Když k 
nám Bůh takto mluví, je to jako když pastýř vede své ovce. Když Bůh 
říká ne, je to jako když táta radí svým dětem. Když Bůh říká, co je dob-
ré a co zlé, je jako uči-tel, který předává své zkušenosti žákům. 

Nikdo jiný se tak neosvědčil. Nikomu jinému než Hospodinu na 
nás tak nezáleží. Skrze Ježíše Krista 
dal nám naději a svobodu jako nikdo 
jiný. Jít za Ním však je vždycky pro-
jevem naší důvěry. Nikdo nás k té 
cestě nepřinutí. Nikdo za nás však 
to rozhodnutí také neudělá. Jít nebo 
nejít Boží cestou zůstává nejvyšším 

naplněním naší svobody, kterého Vám ze srdce přeje a na osobní setká-
ní se těší 

farářka J. Wiera Jelinková

V těchto dnech budeme vzpomínat
MISTRA JANA HUSA,
který zemřel mučednickou smrtí 
6. 7. 1415

Zamysleme se nad jednou z jeho modliteb:
Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je 

těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou 
hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovi-
tosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. 
Přispěj maličkému svému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou 
tě následovalo až do konce.

Milí čtenáři Zpravodaje,
přání do letních prázdninových měsíců  
Vám tentokrát posíláme slovy písní:

Hory, doly, stráně, nebesa i zem. 
Zvučte ke cti Páně hlučným ohlasem.
Jasným písně zvukem všichni, kde kdo jest, 
vděčným srdce tlukem Pánu vzdejme čest.

Sborová sdělení
Zájezd a útěcha. V sobotu 17. března 

se členové dvou sborů z Ratiboře a z Kate-
řinic vydali na zájezd do Olomouce. Naše 
průvodkyně Naděžda Dvořáková  pro nás 
připravila ohromný program s ukázkami jak 

Srdečný pozdrav všem milým občanům 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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zajímavých historických staveb, tak i krásných malých uli-ček. Dále 
jsme se v kostele Českobratrské církve evangelické zúčastnili progra-
mu s benefičním koncertem Zvonků Dobré Zprávy. Všichni jsme se 
vraceli potěšeni a utěšeni, zvlášť když jsme viděli, že místní měli stejný 
pocit.  

Ztišení se a pohnutí. Na začátku dubna jsme vzpomínali na boho-
službách se čtením Pašijí události Velikého Týdne. Seniorům hudebně 
posloužily také Zvonky Dobré Zprávy. Velikonoční bohoslužby nás 
zase po smutečních dnech rozzářily a o Velikonočním Pondělí jsme 
mohli vyslechnout kázáni br. Miroslawa Jelinka – faráře v Kateřini-
cích. Služba pěveckého sboru je náš další skvost, jenž má skvělou 
možnost působit duševně a - co je ještě důležitější - učí posluchače 
vnímat duchovní věci a brát vážné chválení Boha, protože, jako ctitele 
a vyznavače Hospodina, chceme svým zpěvem oslavovat jen Jeho. 

Ponaučení a společenství. V rámci 4. ročníku Celonárodního čtení 
Bible 22. dubna ve sborovém dome proběhla Neděle s hostem. Tento-
krát byl naším hostem všestranně zaměřený br. farář Tomáš Novotný. 
Pro zvědavé čtenáře připomenu, že vystudoval Pražskou konzervatoř 
(skladba, dirigování, lesní roh) a Evangelickou bohosloveckou fakul-
tu v Praze, kde také získal doktorát v oboru Starého zákona a nyní je 
docentem na katedře filozofie Filozofické fakulty University v Ostra-
vě. Zabývá se činností a vlivem nových náboženských hnutí a vyučuje 
biblistiku a religionistiku, hebrejštinu a kořeny evropského myšlení. 
Rádi jsme se zaposlouchali do mimořádného kázání, kterým nám host 
posloužil při ranních bohoslužbách a odpoledne jsme se zúčastnili 
výtečné přednášky na téma: Židovský Pesach  a křesťanské Velikono-
ce (s videem, zpěvem, obrázky i jídlem). 

Hudba a zábava. V neděli 13.5. jsme pro 
všechny generace připravili Rodinný den. Stejně 
jako vloni jsme začali bohoslužbami, což jsou 
společné oslavy Boží lásky a věrnosti. Kázání a 
hudební doprovod měl na starosti celocírkevní 
kantor Ladislav Moravetz, který spolu s manžel-
kou a synem bydlí v blízkém Chvalčově. Obětavé sestry připravily jak 
oběd, tak i hodně skvělých dobrot. Také další posezeni, soutěže, hry a 
společná zábava nám v žádném případě nedovolily se nudit. Odpoled-
ne jsme strávili v kostele, kde se uskutečnil varhanní koncert v podání 
profesorky hudby na konzervatoři v Kroměříži paní Ester Moravetzo-
vé. Několik písni zazpíval sólo Ladislav Moravetz. Na začátek koncer-
tu našich hostů krátce přivítaly Zvonky Dobré zprávy. Odpoledne se 
dětem věnovaly ss. Naďa Dvořáková a Martina Vaculíková. Pod jejich 
vedením si všichni mladí odnesli pro své maminky osobně vyrobené 
dárky. 

Slavnosti a radost. Dále, v souladu s církevním rokem, jsme pama-
tovali na už skoro zapomenutý svátek Nanebevstoupení Páně, který 
by církev měla slavit 40. den po Velikono-cích, což pokaždé připadá 
na polovinu týdne ve čtvrtek. Po dalších deseti dnech jsme se o Sva-
todušních svátcích radovali z reality Boží moci, která je daná věřícím 
ode dne seslání Du-cha Svatého. Tento den slaví své narozeniny celá 
křesťanská církev. Další důležitý den pro společnost lidi, kteří spoléhají 
na Boží věrnost a váží si Boha ve svých životech, je spojen s vyznáním 
víry - s veřejným přiznáním se ke Kristu, což se nejčastěji stává při 
příležitosti konfirmační slavnosti. Tentokrát se taková slavnost konfir-
mace pěti mladých lidí konala v neděli 10. června. Při svátosti křtu 
rodiče a kmotři vyznávají Boha, který se dal lidem po-znat v Ježíši 
Kristu, vyznávají víru v Ježíše Krista jako jediného Spasitelé a Pána 
a to, že mají oporu Ducha svatého, který jim dává sílu k poslušnosti a 
otevírá výhled přes hranice smrti. Potvrzují svou touhu, aby jejich dítě 
patřilo k lidu Kristovu a slibují, že jsou hotovi vychová-vat své dítě 
v učení a poslušnosti Krista Ježíše. Potom se celá léta snaží plnit své 

křestní zá-vazky. Pokud se jim to s pomoci Boží podaří, jejich děti mají 
možnost přistoupit ke konfirmaci - jsou zváni k tomu, aby sami za sebe 
vyznali věrnost a lásku k Bohu, potvrdili, že chtějí věrně poslouchat 
Ježíše Krista jako svého Pána a žít podle Jeho přikázání a že berou na 
sebe zodpovědnost za sbor, ke kterému nyní právoplatně patří. Našim 
mladým a milým, kteří letos slibovali, že chtějí brát Boha vážně, pře-
jeme vytrvalost a radost. 

Zvonkohra a hosté ze zámoří. Ve středu 13. června přiletěla k 
nám skupina 19 Ame-ričanů. Spolu se svým sbormistrem na třítýdenní 
turné po střední a východní Evropě přiletěl soubor (založený v 1969) 
The Southminster Ringers. Jsou to členové reformované církve The 
Southminster Presbyterian Church v Pittsburku. Tito zvoníci cestují do 
zahraničí každé dva roky a jejich mise přesahuje rámec církve. Téma-
tem jejich turné bylo „Zvonit v Kristu“. První týden tohoto turné strávi-
li na Moravě, kde spolu se Zvonky Dobré Zprávy sloužili zájemcům ve 
Valašském Meziříčí (benefiční koncert pro Hospic Citadela a středisko 
domácí péče Dia-konie ČCE se konal v kostele Českobratrské církve 
evangelické), v Hošťálkové (koncert pro žáky ZŠ z Ratiboře, Kateřinic 
a Hošťálkové se konal v kostele Českobratrské církve evange-lické), v 
Kateřinicích (koncert v rámci Dne obce se uskutečnil na horním hříš-
ti), ve Vsetíně (koncert pro žáky Masarykova gymnázia), v Strážnicích 
(zase pro žáky), dále - v Hodslavicích, v Ostravě, ve Fulneku, a  Hrubé 
Vrbce a samozřejmě v Ratiboři, kde se kon-cert pro široké okolí konal 
v kostele Českobratrské církve evangelické v pátek 15.6. Hostili jsme 
členy tohoto sboru už podruhé a dá-li Pán, letos ještě ne naposledy.

Od března probíhá oprava střechy ratibořského kostela. I když se 
na obnově objektu finančně spoluúčastní jak Jeronýmova Jednota 
Českobratrské církve evangelické, Zlínský kraj a obec Ratiboř, moc 
děkujeme i za Vaši finanční pomoc v podobě darů, které jste poskytli 
na tuto opravu. V souladu s naším ozná-
mením se vyskytovaly skoro každý den v 
červnu hodiny, kdy to od Vás, milí spoluob-
čané, vyžadovalo porozuměni a trpělivost. 
Jménem celé sborové rodiny i za ně Vám 
děkujeme. 

A zase - za Vaši účast na akcích, na kte-
rých spolupracuje evangelický sbor v Rati-
boři - doufajíc, že jste opět byli potěšeni - 
jménem staršovstva děkují J. Wiera Jelinek, 
farářka a kurátor sboru Jan Jurášek

(Nejen) sborové pozvánky
Farářka pořádá PŘEDMANŽELSKÉ PORADENSTVÍ pro kaž-

dý pár, který plánuje společný život. Charakteristikou tohoto kurzu je 
role poradce - jedince či manželského páru, kteří ve-dou snoubenecká 
setkání. Zájemce o přípravu pro vstup do manželství žádá o telefonické 
spo-jení. 

Na VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST k 498. výročí upálení MIS-
TRA JANA HUSA jsme  6. července zváni do Kateřinic. 

Na týden od 12. do 18.8.  ZDZ o.s. ve spolupráci s oběma farními 
sbory, obcemi Ratiboř a Kateřinice a sborem v Košariskách  (SK) při-
pravuje tábor pro starší děti a mládež se členy souboru zvonkohry z 
Pittsburku. V nabídce jsou výuka angličtiny, hry na zvoncích a divadlo. 
Přihlášky, které jsou k mání na faře, je nutné odevzdat nejpozději do 
neděle 8. července.

FESTIVAL ZVONKOHRY se bude konat v sobotu  18.8. v Kate-
řinicích. 
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Obě tyto akce se konaly v Ratiboři dne 26. května. V areálu 
hasičského domu se již v 7 hodin ráno sešlo 22 soutěžních dvojic 
kuchařů, kteří po přijetí surovin na pokyn starostky obce zapálili 
pod kotly a začali s přípravou guláše. První guláš v Ratiboři pod 
taktovkou tvůrce „akce guláš“ Svatopluka Juráně se konal již v 
roce 1991. První ročník vyhrál MVDr. Krajčík ze Vsetína. Letos 
se tedy konal již XI. ročník.

K hodnocení soutěžních gulášů zasedla porota ve 12 hodin. Ve 
13 hodin paní starostka Bc. Jiřina Sklenská za přítomnosti sená-
tora Jiřího Čunka vyhlásila pořadí nejlepších gulášů v pořadí 1. 
– 7. místo. 

1. místo opět získali bratři Čaníkovi z Nového Hrozenkova, 2. 
místo Martin Randus z Leskovce, 3. místo Milan Vrba a MUDr. 
Jaromír Šimeček z Ratiboře, 4. místo Ladislav Chmelík z Luto-
niny, 5. místo Pavel Kocián z Ratiboře, 6. místo Petr Zeťák ze 
Vsetína a 7. místo Miroslav Hošák rovněž ze Vsetína. Aby bylo 
guláše dostatek, připravili další, již nesoutěžní, guláše k prodeji 
Martin Žabčík a Karel Kaňák. Za celý den bylo zkonzumováno 
asi 1.500 porcí guláše. Bylo odhadnuto, že areálem během celého 

dne prošlo asi 2.600 návštěvníků. Všemu pomohlo krásné počasí, 
pohoda a výborná atmosféra.

Jako doprovodný program vystoupila dopoledne hošťálkovská 
skupina Jan a Jan. Odpoledne vystoupil se svými siláckými kous-
ky Železný Zekon, dále zlínský historický soubor Žabikuch, Mini 
Kosovci a večer hráli k tanci a poslechu Kosovci. 

Start Jarního pochodu byl od 9 do 10 hodin u ZŠ. Letos měl 
rekordní počet účastníků a to 498. 

Nejmladší účastnicí byla Rozina Janíčková, nejstarší byl Jaro-
slav Vaculík a nejvzdálenější Veselkovi z Milovic (Mladá Bole-
slav). Z družební obce Považská Teplá přijel opět celý autobus 
turistů. Krásná valašská krajina a velmi dobře zvolená trať včetně 
výborné organizace byla všemi kladně hodnocena.

Domníváme se, že letos šlo o velmi zdařilou akci. Poděkování 
patří všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli a také všem pří-
tomným účastníkům této akce.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Jubilejní XI. ročník Mezinárodního festivalu 
„o gulášového krále“ a Jarního výšlapu

VÝSTAVA MEČÍKŮ spolu s Gladiol Clubem se zase připravuje v 
kostele ve dnech 18. - 19.8. V neděli 19. srpna při bohoslužbách usly-
šíme také Zvonky Dobré zprávy. 

SLAVNOST PODĚKOVÁNÍ  PÁNU BOHU ZA DOVRŠENOU 
OPRAVU STŘECHY plá-nujeme uskutečnit hned po prázdninách - v 
první zářijovou neděli 2.9., kdy se budou konat bohoslužby s Večeří 
Páně spojené s počátkem nového školního roku.

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST JANA MANIŠE se bude konat u 
pomníčku Jana Maniše druhou zářijovou neděli 9.9. (účast přislíbili f.f. 
M. Frydrych a J. Kabíček). 

Na poslední víkend v září 29.- 30.9. Farní sbor ČCE v Kateřinicích 

připravuje OSLAVY 60. VÝROČÍ KOSTELA. Při této příležitosti 
sbor pořádá sjezd konfirmandů, kteří za tyto léta byli v tomto kostele 
konfirmováni.  

Na Vaši účast se těší farářka J. Wiera Jelinková a kurátor sboru Jan 
Jurášek. 

Kontaktujte nás: 
farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz;    mobil: 739 24 48 48 
kurátor: fararatibor@tiscali.cz;    mobil: 737 08 53 26
Upozornění pro případné dárce, číslo sborového účtu: 

187315570/0300 (Poštovní spořitelna). Ochotným dárcům připomíná-
me, že dar církvi je možné odečíst ze základu daně.

Pokud mám hodnotit kulturní akce v uplynulém pololetí, musím 
začít tím, že nás všechny překvapila velká a nečekaná účast a 
zájem o všechny, které v letošním roce již proběhly. Začalo to 
obecním plesem, kde skupina Motýl – Erika vytvořila neuvěřitel-
nou atmosféru.

Dětský karneval přilákal takové množství rodin s dětmi, že 
prostory jídelny ZD už přestávají stačit. Naše obecní akce začíná 
navštěvovat stále více hostů z venku, snad to znamená, že jsou 
dobře organizované, s kvalitním programem a tedy také lákavé 
nejenom pro místní občany.

Gulášový král se letos obešel bez deště, takže mohlo vyrazit na 
trasu jarního pochodu rekordní množství účastníků. Počasí přálo 
akci celý den a tak kulturní program bavil diváky po celou dobu 
až do brzkých ranních hodin.

Cesta pohádkovým lesem byla také velmi vydařená a děti se 
hodně pobavily. Jsem velmi rád, že různé akce nepořádá jen obec-
ní úřad, ale také škola, školka a ostatní organizace, které v naší 
obci máme.

Také Sbor ČCE nezůstal pozadu a uspořádal již několik akcí. 
Nejdříve to byla Rodinná neděle s Varhanním koncertem a nedáv-
no proběhl koncert zvonků amerického souboru The Southmin-
ster Ringers.

Závěrem bych chtěl popřát všem organizátorům dalších akcí, 
které budou v průběhu roku následovat, dobré počasí, hodně náv-
štěvníků a úspěšný program. Celoroční program najdete v obec-
ním Kalendáři akcí na našich webových stránkách a nebo se o 
nich dozvíte na infokanálu.

Martin Žabčík

Hodnocení kultury za 2. čtvrtletí 2012
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Klub seniorek B - B
Náš klub B – B měl od března hodně akcí. Nejzdařilejší byl asi 

„Slet čarodějnic“. 
U hasičského domu se shromáždily všechny tři kluby seniorek. 

Letos bylo hodně masek, ale přišla i děvčata v civilu. V průvodu 
jsme šly za troubení aut, autobusů a mávání lidí až k obecnímu 
úřadu. V obecním rozhlase nám zahráli k poslechu i do kroku. 
Zpět na „hasičák“ se s námi vrátil i místostarosta obce. Potom 
jsme se fotily. Byla to moc povedená akce.

Do Jeseníků – Branného jely některé členky na wellness pobyt. 
Moc se jim tam líbilo a doporučují návštěvu  Jeseníků – Branného 
všem.

Plánujeme ještě další společné akce – půjdeme do Borčí opékat 
špekáčky a poslední posezení před prázdninami bude u Hradilů. 
Když jsme pospolu, povykládáme, zavzpomínáme, postěžujeme 
si nebo se zasmějeme (a to my rády).

Léto je už v plném proudu. Budou prázdniny, těšíme se na 
vnoučky, kteří přijedou navštívit babičky a dědečky. A tak přeje-
me všem spoluobčanům vydařené léto, dětem hezké prázdniny a 
nám všem hodně zdraví.                                           J. Martinková

e
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VYDRA ŘÍČNÍ
Vydra říční představuje velmi zajímavý prvek mezi našimi 

živočichy. Jedná se o lasicovitou šelmu, která je svými životními 
potřebami přímo vázána na vodní prostředí a jeho bezprostřední 
okolí. V něm trvale žije, vyvádí mláďata a také si obstarává potra-
vu. Vydra výborně plave a bez problémů se i potápí.

Má ráda především vodní toky s čistou vodou, která je bohatá 
na ryby. Na svých toulkách kolem břehů většinou nevynechá ani 
drobné potůčky, které prozkoumává až k pramenům. Ráda pak 
dočasně nebo i trvale zůstává v blízkosti dobře zarybněných ryb-
níků, které při svých cestách objeví. Na těchto rybnících působí 
velké škody rybářům. Není zde proto příliš vítaným návštěvní-
kem. Velké škody dokáže napáchat zejména v zimním období, 
kdy se za potravou potápí pod led. Na chovných rybnících často 
ode dna zvedne zimující ryby, které v panice prchají a část jich 
pak v následku toho uhyne.

V březích řek a potoků si vydra na klidných místech vyhrabává 
doupata, kterých má ve svém lovišti několik. Doupě je suché a 
teple vystlané. Z doupat vede vstup, kterému se říká výjezd, pří-
mo do vody. Větrací otvor z doupěte, který není nikdy zaplaven 
vodou, se označuje jako průduch. Vydra však dočasně využívá i 
další úkryty, jako jsou nory jiných živočichů, dutiny nebo vývra-
ty.

Území, které vydra obývá, je značně velké a podél toku může 
být i 15 km dlouhé. V její potravě je zastoupena pouze živočiš-
ná složka, kterou loví hlavně ve vodě (ryby, raci, žáby a drobní 
savci). Na přítomnost vydry nás obvykle upozorní zbytky větších 
ryb, šupiny, krunýře raků apod., které zanechává na březích, kde 
hodovala.

Vydry byly na našem území dříve téměř vyhubeny, nicméně 
díky přísné ochraně i díky zlepšování čistoty vody se jejich popu-
lace na území České republiky v posledních desetiletích na mnoha 
místech obnovila. Vydře tak již bezprostřední vyhynutí nehrozí.

Alois Musil
lesní hospodář

     

„Říkal kapr štíhlé štice:
Radši odsud odplavem!,
když se vydra usadila
v čisté tůni pod splavem.
Za kořistí nyní slídí
na hloubce i v mělčině, 
tahle šelma se hned vrhne
po každičké šupině.“

Ohně byly zapáleny.

Fotografické okénko
Z „gulášového krále“  a Jarního pochodu v Ratiboři 26. 5. 2012
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Nejúspěšnější „gulášníci“ - 1. - 3. místo z leva

U startu turistického pochodu bylo veselo ... i na trase.

Hodnotící komise se zapotila. Areál praskal ve švech.
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S MASEM
Jehla s klobásou

Suroviny: 2 nožky paprikové klobásy, 150 g slaniny, 4 střední 
brambory, 2 lžíce oleje, lžička grilovacího koření
Na dip: 150 ml majonézy, 2 lžíce jogurtu, lžička francouzské hoř-
čice, petrželka na ozdobu
Postup: Klobásu nakrájíme na silnější kolečka, slaninu na kostky, 
omyté brambory na menší čtvrtky a střídavě napichujeme na špej-
le, které jsme předem namočili do vody. Hotové špízy potřeme 
olejem smíchaným s grilovacím kořením, dáme na gril a pečeme 
dozlatova. Mezitím si připravíme dip – majonézu, jogurt a hořčici 
důkladně vyšleháme a ozdobíme nasekanou  petrželkou.

Hovězí kebab

Suroviny: 600 g mletého hovězího masa, menší vejce, 2 lžičky 
koření na kebab, lžíce limetové šťávy, svazek čerstvých bylinek, 
limetka
Postup: Mleté maso důkladně promícháme s kořením, vajíčkem 
a limetkovou šťávou. Hotovou směsí obalujeme dřevěné špejle, 
které jsme předtím namočili do vody. Kebab přendáme na rozpá-
lený gril a opečeme ze všech stran dozlatova. Podáváme s limet-
kou a nasekanými bylinkami.

Kuřecí játra s pomerančem

Suroviny: 400 g kuřecích jater, větší pomeranč, svazek jarní 
cibulky, 200 g slabých plátků slaniny, lžička grilovacího koření, 3 
lžíce olivového oleje
Postup: Játra očistíme, omyjeme a osušíme, cibulovou nať nakrá-
jíme na špalíčky, plátky slaniny podélně na proužky, pomeranč na 
větší kostky. Jednotlivé kousky jater obalíme do slaniny a napi-
chujeme střídavě s ostatními ingrediencemi na namočené špej-
le. Hotové špízy potřeme směsí oleje a koření a pečeme na grilu 
dozlatova. Podáváme s rýží a snítky čerstvých bylinek.

Pikantní roštěná se zeleninou

Suroviny: 400 g hovězí roštěné, 2 červené cibulky, 1 žlutá papri-
ka, 150 g cherry rajčátek, 3 lžíce olivového oleje, 3 lžíce citrónové 
šťávy, lžička nastrouhané citrónové kůry, lžička worcesteru, sůl, 
pepř
Postup: Roštěnku nakrájíme na větší kostky, osolíme, opepříme a 
naložíme na 2 hodiny do marinády z oleje, citrónové šťávy, kůry 
a worcesteru. Zeleninu očistíme a omyjeme, papriku nakrájíme na 
čtverečky, cibuli na kolečka. Na jehlu střídavě napichujeme maso 
a zeleninu a špízy vložíme na rozpálený gril. Během pečení potí-
ráme maso zbylou marinádou. Podáváme s arabským chlebem. 

Kuřecí špíz se sezamem

Suroviny: 500 g masa, 2 lžíce oleje, lžíce worcesteru, lžíce bílého 

vína, 150 g anglické slaniny, 250 g žampionů, 2 papriky, celerová 
nať, sezamové semínko, sůl a pepř
Postup: Plátky masa jemně naklepeme a naložíme do připravené 
směsi ze 2 lžic oleje, lžíce worcesteru, lžíce bílého vína, pepře a 
soli a necháme odležet aspoň tři hodiny. Potom maso nakrájíme na 
kousky a společně s plátky slaniny, hlavičkami žampionů,  papri-
kou a lístky celerové natě navlékneme na dřevěné, předem namo-
čené špejle. Na konci by měl být plátek slaniny. Pak špíz obalíme 
v sezamovém semínku a dáme na gril. Semínka se během grilo-
vání opraží a dodají pokrmu výbornou chuť. Podáváme s brambo-
rem, nebo tmavým chlebem. Výborný je i zeleninový salát.

Masové kuličky

Suroviny: 600 g mletého hovězího a vepřového masa, 2 lžičky 
směsi na mleté maso, lžíce ostrého kečupu, lžíce plnotučné hoř-
čice, lžička drcené bazalky, 2 lžíce hladké mouky, menší  cibuli, 
malý svazek čerstvé petrželky, 2 červené papriky, sůl
Postup: Mleté maso důkladně promícháme s kořením, solí, bylin-
kami, kečupem, hořčicí, moukou a najemno nasekanou cibulí. 
Papriku omyjeme a rozkrájíme na přibližně stejné kousky. Ruka-
ma namočenýma ve vodě tvoříme menší kuličky, které střídavě 
napichujeme s paprikou na špejle. Pečeme na grilovacím tácu na 
rozpáleném grilu.

S OVOCEM
Medová jehla

Suroviny: 600 g čerstvého ovoce (meloun, jahody, banán, hrozno-
vé víno, jablko, nektarinky), 250 ml bílého jogurtu, 3 lžíce medu, 
šťáva z půlky citronu
Postup: Větší ovoce nakrájíme na kostky, jahody na polovinu 
– podle velikosti, banán a jablko pokapeme trošku citronu, aby 
nezhnědly, Kousky ovoce napichujeme střídavě na špejle, aby 
špízy byly barevné. V misce rozmícháme jogurt a zašleháme do 
něj med. V hotovém dipu namáčíme ovoce. Máme-li doma nádo-
bu na fondue, můžeme jako obměnu zkusit rozehřátou čokoládu.

Ovocné pokušení

Suroviny: 2 nektarinky, 2 jablka, 100 g pevnějších jahod, 2 plátky 
světlého toastového chleba, lžíce medu, kousek másla, vanilkový 
cukr, snítka čerstvé meduňky
Postup: Omyté a očistěné ovoce nakrájíme na větší kousky, toas-
tový chléb na kostky a vše střídavě napichujeme na špejle, které 
jsme předtím namočili do vody. Hotové špízy potřeme směsí roz-
puštěného másla a medu a ogrilujeme ze všech stran dozlatova. 
Hotový zákusek přeložíme na dezertní talíř, posypeme vanilko-
vým cukrem a ozdobíme snítkem meduňky.

Jaroslava Machálková

ŠŤAVNATÉ  LETNÍ  ŠPÍZY
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Babské rady
Acylpyrin
■ Proti lupům - 2 acylpyriny rozdrtit a přidat k šamponu na vlasy 
- nechat působit 2 minuty
■ Acylpyrinová zálivka likviduje plísně v půdě

Alobal
■ Pokud chybí drátěnka, může se hrnec vydrhnout i pokrčeným 
alobalem
■ Stříháním alobalu se brousí nůžky
■ Pod protlačovaný nábytek dát alobal matnou stranou dolů
■ Když žehličkou přejedeme po alobalu, žehlička se vyčistí
■ Proužky alobalu v zemi zaplaší hmyz a hlemýždě
■ Zápalky při stanování nebudou mokré, když je zabalíme do 
alobalu

Banán
■ Dává se do pekáče, aby změklo maso
■ Do hlíny kolem růží napadených mšicemi zakopeme suchou 
nebo nakrájenou banánovou slupku
■ Je to i výborný kompost a hnojivo (slupky)

Cibule
■ Potřete se po bodnutí včelou
■ Zbaví nože rzi

Citrony
■ Kousek citrónové kůry proti zápachu v krbu
■ Rozkrojený kousek citronu namočený v soli odstraňuje skvrny 
z mramoru
■ Do vody pár kapek citrónové šťávy – působí jako zvlhčovač 
vzduchu
■ Dává se do ledničky jako pohlcovač zápachu

■ Lžičku citrónové šťávy dát do rýže, aby se neslepila
■ Plátky citrónu zaplaší mravence
■ Působí i jako dezinfekce na škrábance a řezné rány
■ Rozpouští bradavice

Cukr
■ Zahojí popálený jazyk
■ Koláče nebo sýr uložíme do vzduchotěsné nádoby s několika 
kostkami cukru – zůstanou čerstvé a nesplesniví
 

Čaj
■ Čajové sáčky uklidní bolavé oči i popálenou kůži
■ Na šedivé vlasy – 3 sáčky čaje do vroucí vody + rozmarýn a 
šalvěj – vlasy se budou také lesknout
■ Vlhký pytlík čaje přilepit náplastí na hnisavou vyrážku – zmizí
■ Utiší bolest po injekci
■ Na 20 minut vložit do čajové koupele nohy – nebudou pách-
nout
■ Čaj z mátových listů zahojí zanícené dásně
■ S čerstvým čajem se dá vyčistit dřevěný nábytek i zrcadla
■ Dají se jím přihnojit kapradiny

Čistící prostředek na trouby
■ Nastříkat na skleněné flekaté varné nádoby a nechat působit 
přes noc
■ Čistí spáry v koupelně
■ Čistí litinové nádobí
■ Odstraní barvu na dřevěném a kovovém nábytku – nastříkat, 
vydrhnout kartáčem, přetřít octem a omýt čistou vodou

Čpavek
■ 1 díl čpavku se 3 díly vody rozjasní okna
■ Umyje plíseň z kachliček
■ Odstraňuje skvrny z oděvů
■ Odstraňuje starý vosk na plovoucích podlahách
■ 1 lžička čpavku na 4 l horké vody vyčistí výlevku

Citáty a přísloví
V pravém přátelství mlčení mezi dvěmi osobami nevzbuzuje roz-
paky.

(Autor neznámý)

Pokud nemáš přátele, nemáš nic.
(Billy Holiday)

Přítel je někdo, kdo v tobě vidí něco krásného, co ostatní ani nen-
apadne hledat.

(Autor neznámý)

Opravdová přátelství jsou věčná.
(Cicero)

Život bez lásky a bez přátel – to je jako život bez slunce.
(Německé přísloví)

Kdo odsuzuje svého bližního, může se mýlit. Kdo mu odpustí, 
nemýlí se nikdy.

(K. H. Waggeri)
Láska je síla, která dokáže odpustit.

(F. Leist)

Slabí nedokáží odpustit. Odpuštění je znakem silných.
(Mahátma Gándhí)

Paměť je zvláštní – zachytává všechno dobré o nás a všechno 
špatné o ostatních.

(Wieslaw Leon Brudziňski)

Nejlepší způsob, jak si s někým vyřídit účty, je zapomenout.
(Životní moudrost)

Jana Nevolová
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Vítání občánků
V sobotu 14. dubna ve 14 hodin se konala v obřadní síni obecní-

ho úřadu malá, ale významná slavnost, kdy byli přivítáni do svaz-
ku naší obce nejmenší občánci. Pozváno bylo 11 dětí narozených 

od října 2011 do konce února 2012. Slavnost probíhala za přispění 
vystoupení dětí z mateřské školy, které nejmenším zazpívaly a 
zarecitovaly. Následovala báseň přednesena p. ředitelkou školy 
Mgr. Valovou a slavnostní projev starostky obce.

Z této slavnosti také rodiče dětí dostali na památku fotografii 
jak společnou, tak své ratolesti v kolébce.

Jubilanti
Druhé čtvrtletí roku bylo poznamenáno jak radostnými událost-

mi, tak i smutnými.
Dne 26. 4. 2012 se dožila 95 let naše nejstarší občanka paní 

Emílie Cmerková, které jsme ze srdce poblahopřáli ještě dlouhá 
léta. Bohužel, dne 30. 4. 2012 nás nečekaně, navždy opustila.

Celkem jsme v tomto čtvrtletí navštívili 28 jubilantů, kteří se 
svých významných výročí 70, 75, 80 a více let dožili v plném 
zdraví a síle. Také dva manželské páry oslavily 50 let společného 
života.

Všem ještě jednou touto cestou blahopřejeme, ať se jim dobře 
daří, užívají si zaslouženého odpočinku ve zdraví, pohodě, štěstí 
a klidu. 

                                                       Miroslava Slováčková 
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Mateřská škola
Cesta pohádkovým lesem: Ve spolupráci obětavých rodi-

čů mateřské a základní školy, paní učitelek mateřské školy a 
OÚ Ratiboř se nám 2. června podařilo připravit tuto organizač-
ně náročnou akci. Počasí nám přálo. Na startu se zaregistrovalo 
180 malých turistů v doprovodu rodičů, známých a příbuzných.  
Na jednotlivých stanovištích od vodníků k vílám, čarodějnicím, 
ježibabě, loupežníkům, Vilíkovi a Berušce plnily děti úkoly, za 
které dostaly odměny a sladkosti. Do cíle dorazili všichni i něko-
lik pejsků a jedna koza turistka, která byla vydražena a prodána 
ve veřejné aukci novému majiteli.  Velký úspěch měla projížďka 
na koni. Toto zpestření připravila dětem paní Elena Vaculíková s 
dcerou Petrou. Zástup malých dychtivých jezdců nebral konce. 
Dále následovala ukázka cvičení sebeobrany  pod vedením Petra 
Zubíčka. Společné hry, soutěže a tanec organizoval klaun s panem 
Jarkem Urbánkem až do večera.  

Dále jsme nacvičili a připravili:
- besídku pro maminky v kině i ve školce
- divadelní představení pohádek  Kašpárek a strašidlo ve mlýně, 

Z pohádky do pohádky, Dva námořníci, Vesmírná pohádka a fil-
movou pohádku Tintinova dobrodružství

- oslavu MDD ve školce „Na indiány a víly“
- tradiční i netradiční olympijské hry, míčové hry 
- turistické pochody do okolí, výlet do ZOO Lešná
- besedu s policisty ČR
- setkání s hasiči s prohlídkou vybavení pod vedením pana Ladi-

slava Lukáše
- noc v MŠ, opékání špekáčků na školní zahradě, pasování před-

školáků na školáky  

Děkujeme rodičům a sponzorům za pomoc a podporu. Přejeme 
všem ničím nerušenou dovolenou a dětem krásné prázdniny.

Zaměstnanci mateřské školy

Základní škola
Ve spolupráci s rodiči, zaměstnanci základní školy a OÚ Rati-

boř jsme zorganizovali a zajistili pro děti i veřejnost tyto akce:

 DUBEN - beseda s policistou  
 - 1. – 3. třída na téma „Policista je tvůj kamarád“
                      - 4. – 5. třída na téma „Bezpečné chování“
- vystoupení dětí na farmářských trzích
- keramická dílna s keramikem J. Švehlíkem z Bystř. p. Hostýnem
- výchovný koncert paní Sušňové z Valašského Meziříčí s 

názvem  Slovanské zvyky a obyčeje
- exkurze na Čistírnu odpadních vod v Ratiboři
- Den Země v Panské zahradě na Vsetíně

 KVĚTEN - okrskové kolo v minifotbale McDonald´s Cup 
2011/2012 ve Vsetíně 

- oslava Dne matek
- filmové představení v místním kině
- pozorování noční oblohy s nocováním ve škole
- oslava Dne dětí s orientačním závodem a opékáním špekáčků                                   

 ČERVEN - koncert ručních zvonků The Southminster Ringers
- školní výlet - Praha
- školní výlet - plavba po Baťově kanále 
- návštěva Arboreta Semetín
- ukázka hasičské techniky u Hasičského domu
- sběr starého papíru
- koncert cimbálové muziky RÉVA
- seznamovací pobyt v ZŠ Hošťálková 

Ve  4. čtvrtletí školního roku proběhlo testování žáků. Žáci 3. a 
5. ročníku se zúčastnili testování v rámci projektu STONOŽKA 

(srovnávací testování základních škol), do kterého jsou zapojeny 
školy z celé ČR.

5. třída absolvovala v měsíci květnu v rámci celoplošné gene-
rální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání žáků v oblasti Čj, 
M a Aj. Testování bylo realizováno Českou školní inspekcí (pro-
jekt NIQES). Cílem bylo ověřit míru naplnění části standardu 
vzdělávání a identifikovat jejich individuální vzdělávací potřeby, 
poskytnout zpětnou vazbu školám, učitelům a v neposlední řadě 
samotným žákům nebo jejich rodičům.

Jak naši žáci uspěli, si můžete prohlédnout v souhrnných zprá-
vách s celkovými výsledky za celé šetření. 

Kolektiv ZŠ Ratiboř děkuje všem sponzorům, příznivcům 
a rodičům za dary, které věnovali škole v závěru školního roku 
(manželům Pařenicovým, Ratibořské chase – panu Děckuláčkovi, 
paní Sušňové, panu Makyčovi, panu Mikulovi, paní Kořenkové, 
panu Kusalovi).

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

Školní výlet Praha - 5. třída
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Beseda s policistou. Exkurze do ČOV.

Farmářské trhy.

Návštěva u hasičů na Vsetíně.

Beseda - slovanské zvyky a obyčeje.

Výsledky testování 
STONOŽKA - 3. tří- 
da

Výsledky testování 
STONOŽKA - 5. tří- 
da
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Vzpomínáte si na ten první den? Všichni jste byli tak malí a 
tiše seděli na svých malých židlích. Nikdo z vás nevěděl, co se 
bude dít… Když jste pak spatřili vaši novou paní učitelku, ani 
jste nedutali…

 A nejen tato paní učitelka, ale i ty ostatní vás naučily spous-
tu věcí a hlavně tu nejdůležitější - jak se máte k sobě navzájem 
chovat. Čím jste byli starší, tím více jste se skamarádili a našli si 
k sobě cestu. Za těch 5 let se z vás stala skvělá parta stojící vždy 
při sobě.

Uteklo to jako voda. Rychleji, než jste čekali. I když loučení se 
spolužáky, kteří jdou na jinou školu, s mladšími kamarády, s uči-
telkami a celkově s ratibořskou školou vám přineslo i slzy, věřte, 
že budete mít na co vzpomínat…

A teď, taky se slzou na víčku, píšu poslední větičku: „Rychle 
nám to uteklo, 5 let už je „v čudu“, s vámi, milí “páťáci“, nezažila 
jsem nudu.“ 

Třídní učitelka

Všechno jednou začíná, všechno jednou končí, 
ratibořská škola s “páťáky“ se loučí…

Při vyřizování prvního cestovního dokladu pro dítě do patnác-
ti let již rodiče nemusí předkládat osvědčení o státním občanství 
ČR. Pouze v případech, kdy jeden z rodičů je cizinec, se k žádosti 

o cestovní doklad dítěte předkládá i osvědčení o státním občan-
ství, které vystaví Krajský úřad Zlínského kraje. 

Olga Škarpová, evidence obyvatel

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ  ČR PRO DÍTĚ
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Zahrádkáři
Svaz zahrádkářů a Gladiol club Ratiboř si vás dovolují pozvat 

na letošní už druhou výstavu mečíků a jiřin. Výstava se uskuteční 
ve dnech 18.a 19. srpna v evangelickém kostele. Zahájení bude v 
sobotu v 10 hodin. Zahrádkáři pozvali přátele mečíkáře z repub-
likové organizace Gladiris. Bude vystaveno mnoho odrůd těchto 
krásných květin. Při zahájení bude naší ZO ČZS předána stříbrná 
medaile za aktivní činnost v zahrádkaření. 

 Výstava bude pokračovat v neděli po bohoslužbě od 11hodin a 
bude ukončena koncertem „Zvonků dobré zprávy“.

Naše řady rozšířili i malí pěstitelé květin. Pěstují na školní 
zahradě odrůdy mečíků, které vyšlechtil pan Nosálek. Těšíme se 
na jejich výstavku. Kromě mečíků pěstují i slunečnice a ozdobné 
dýně. O své záhonky se pečlivě starají.

Přejeme si, aby počasí bylo příznivé a mečíky vykvetly v co 
největším množství v době připravované výstavy. Hezké léto a 
krásné kvetoucí zahrádky přejí všem občanům zahrádkáři. 

Anna Gerlíková

          

36. ročníku Jilemnického jarné 25-ky se v neděli 22. dub-
na 2012 v Považské Teplé zúčastnilo přes 50 našich i okolních 
turistů. Ráno jsme vyjeli v 7 hodin z Ratiboře a přibírali jsme 
účastníky i ze Vsetína. Do Považské Teplé, kde jsme byli přivítáni 
našimi družebními přáteli, krásným počasím a malebnou krajinou 
s nádherným ovzduším, jsme přijeli kolem 9. hodiny.

Po prezentaci se naši turisté vydali libovolnými vytyčenými 
trasami. Dle jejich vyjádření si užívali krásné přírody s výhledem 
na skalnaté vrcholky hor, příjemnou atmosféru a pohodový den. 

Pro vracející se účastníky pochodu bylo připraveno malé občerst-
vení a před areálem školy hudební program.

Po 16. hodině jsme odjížděli naplněni dobrou náladou z příjem-
ně prožitého dne.

Letošního pochodu v Považské Teplé se zúčastnilo celkem 
3.335 turistů.

Příští 37. ročník se koná 21. dubna 2013 a všichni příznivci 
turistiky jsou srdečně zváni.

Miroslava Slováčková

Pochod Jilemnického jarné 25-ky

1) Členem se stává každý, kdo zaplatí členský příspěvek pro rok 2012
- muži 100 Kč roční poplatek - dělí se počtem měsíců od data zaplace-
ní, nejméně 10 Kč
- ženy 50 Kč roční poplatek - dělí se počtem měsíců od data zaplacení, 
nejméně 10 Kč
- dorost 20 Kč roční poplatek - dělí se počtem měsíců od data zaplace-
ní, nejméně 10 Kč
- děti 10 Kč roční poplatek - dělí se počtem měsíců od data zaplacení, 
nejméně 10 Kč

2) Hrací den a trénink je každý čtvrtek – v zimní čas od 18 hodin, v 
letní čas od 19 hodin, maximálně do 22 hodin
- jiné termíny je možno dohodnout s členem klubu, které má od Soko-
lovny klíče

3) Hrací místo je v Sokolovně, trénink a příprava probíhají v bočních 
prostorách s podlahou z keramické dlažby, turnaje v sále – vždy je nut-
ná čistá sportovní obuv

4) Správní rada pingpongového klubu zvolená 1.6.2012
Předseda – Jiří Vaculík
Místopředseda – Gustav Zubík
Trenér – Petr Barvík
Pokladník – Rostislav Javořík st.
Jednatel – Mgr. Oldřich Bělíček

- další volby správní rady budou vždy po 1.1. při Novoročním turnaji 
- zvoleni mohou být jen aktivní hráči, kteří musí mít odehráno alespoň 
10 soutěžních, přípravných, tréninkových nebo turnajových zápasů 
(výjimky nejsou povoleny)

5) Základní stanovy jsou neměnné, změny jsou povoleny jen ve pro-
spěch klubu

6) Sepsání smlouvy s OÚ Ratiboř o pronájmu Sokolovny a provozních 
podmínkách

7) Registrace Pingpongového klubu Ratiboř

8) Přihlášení Pingpongového klubu do regionálního přeboru družstev 
v sezóně 2012/2013

9) Každoroční sepsání žádosti o podporu klubu adresované OÚ Rati-
boř
- podpora soutěže družstev
- podpora výchovy mládeže
- podpora materiálního zázemí

10) Dodatky a návrhy                            
Jiří Vaculík

Pingpongový klub Ratiboř – návrh Stanov
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