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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce usiluje o vytváření optimálních podmínek pro zlepšení kvality života v naší obci. Při své činnosti jsme však limitováni
finančními možnostmi i pravidelnými čtvrtletními splátkami půjčky na vybudování kanalizace z minulých let. Zároveň se potýkáme s dopady
vleklé hospodářské krize, která se zobrazuje v nižších objemech příjmové stránky rozpočtu. I přes tato omezení je naší snahou naplňování stanovených záměrů.
Zároveň Vás vyzývám k co největší účasti u voleb do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva Zlínského kraje, kde si každý může svobodně
vybrat své zástupce z mnoha kandidujících stran i jednotlivců.
V tomto podzimním období přeji dětem a studentům hodně úspěchů ve studiu a Vám všem spokojený život v obci
Vaše starostka

Rekonstrukce v ZŠ

Během prázdninových měsíců byla zrealizována rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ podpořená dotací z MMR ČR. Stávající nevyhovující sociální zařízení bylo v obou patrech nahrazeno novým s novými
obklady i systémem ventilace. Ze strany SFŽP ČR byla akceptována
žádost o zateplení budovy ZŠ. Předpoklad realizace díla je o letních
školních prázdninách 2013. Byla opravena a nově natřena betonová
zítka plotu u ZŠ. Novými nátěry byl opatřen kovový plot i část interiéru
školy.

Lesní cesty

Vybudováním cesty na Nivku byla zpřístupněna další odlehlá lokalita katastru obce. Její vybudování bylo podpořeno dotačním titulem
SZIF ČR na opravu lesních komunikací ve výši 2,9 mil. Kč ze ZIF ČR.
Tato lesní cesta slouží především k obsluze obecního lesa. Je označena
žlutou turistickou značkou. Je využívána i jako trasa pochodu pořádaného obcí. Vzhledem k její návaznosti na další opravené lesní komunikace je vhodná i k pohybovým aktivitám široké veřejnosti, milovníků
přírody a zvláště pěším túrám rodin s dětmi. Vzhledem k rozlehlému
katastru obce, rozloze a zabezpečení přístupu do obecních lesů jsou
s využitím obecní techniky a pracovníků realizovány opravy lesních
cest a svážnic dřeva. V letošním roce byly opraveny cesty Nad Uhříky,
Pod Nivkou, K Malinům, Nad Novosadem a další.

Kompostéry

Zájemcům z řad našich občanů byly protokolárně předány do bezúplatného užívání 700 litrové kompostéry. Dodány byly kompostéry v
požadované skladbě barev zelené a černé. Instalace kompostérů byla
podpořena v rámci programu Separace BRKO od SFŽP ČR dotací na
jejich zakoupení za účelem zlepšení situace v nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem v domácnostech a zahradách.

Kanalizace, vodovod

Nově byla vybudována trasa vodovodu k zemědělskému družstvu.
Na této trase byl instalován hydrant určený zejména k bezpečnému
odběru vody z vodovodního řadu v případě požáru. Obec pokračuje v
budování kanalizačních tras oddílné kanalizace jak pro vody splaškové, tak pro vody povrchové. Na kanalizační sběrné trasy byly připojeny
rodinné domky v Kobelném i Hološíně. Průběžně jsou řešeny přípojky
občanů v intravilánu obce. Po desetiletém provozu byla realizována
výměna difuzérů na ČOV. Jsou čištěny silniční vpustě a kanalizační
šachty.

Místní komunikace, chodníky

Novým živičným povrchem byla opravena komunikace na Migál-

ku, částečně stržená povodní v loňském roce, a příjezdová komunikace
v areálu MŠ Ratiboř. Opravena byla příjezdová komunikace u Kovářů
poničená povodní v loňském roce. K realizaci v podzimním období
jsou připraveny místní komunikace ve stavebním obvodu Hološín.
Recyklátem jsou vyspravovány výtluky. Během letních veder byly
prováděny posypy penetrovaných cest v údolích. V celé obci bylo
provedeno odtravnění a očištění chodníků, jejich částečné opravy a
výměny obrubníků. V podzimních měsících bude provedena oprava
překopů na místních komunikacích.

Protipovodňová opatření

Obec instalovala nově zpracovaný digitální povodňový plán. Celá
akce byla podpořena dotací SFŽP ČR. Systém včasného varování
je plně funkční, včetně jeho napojení na bezdrátový rozhlas v obci.
V rámci včasného varování obyvatelstva pro případ povodní došlo
k doplnění a aktivaci čidel na korytě toku Ratibořky. Celá akce byla
podpořena dotací SFŽP ČR. Průběžně jsou čištěny příkopy a koryta
toků. Lesy ČR s.p. zpracovávají projekt na opravu části koryta toku
Ratibořky a splavu.

Rekonstrukce č.p. 572 a záchovná
údržba budov

Byla dokončena rekonstrukce domu č.p. 572. Dne 6. září byl dům
řádně zkolaudován, nadále bude sloužit již schváleným nájemníkům.
Byla opravena dlažba u vstupu do budovy OÚ a u budovy Ponorky.
V prostorách pošty byla opravena okna. Byla renovována autobusová
zastávka u kina, včetně výměny osvětlovacích těles. Na rekonstrukci
objektu občanské vybavenosti a kabin č.p. 307 u fotbalového hřiště se
zatím nepodařilo získat dotaci.

Cyklostezka Ratiboř

Se žádostí o podporu na vybudování cyklostezky jsme se obrátili
do programu ROP Střední Morava, ale naše žádost nebyla bohužel
akceptována. Akceptovány byly především žádosti z blízkého okolí
sídel krajů Zlína a Olomouce. Obec je připravena znovu podat žádost o
podporu výstavby cyklostezky na SFDI ČR. Cyklisté jedoucí ve směru
od Bečvy do Ratiboře a zpět projíždějí velmi nebezpečným úsekem
silnice II. třídy s hustým a nepřetržitým provozem, zejména úsek Pod
Dubím skýtá četná bezpečnostní rizika. Vybudování cyklostezky by
významnou měrou přispělo ke zlepšení této nevyhovující situace.

Oprava budovy Svazarmu

Obci byla přiznána dotace na rekonstrukci budovy od SFŽP
ČR. Po doplnění všech požadovaných podkladů budou stavební
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práce zahájeny ještě v tomto roce . Hlavní část prací je plánována na
příští rok.

Komunální odpad

Díky umístění kompostérů v zahradách zmizely výsypy travin na
různá místa v obci. Každou středu je odvážen komunální odpad, včasný odvoz zvláště v letních horkých dnech je veřejností velmi kladně
hodnocen. Pravidelně ve čtvrtek jsou odváženy plasty. Recyklační
kontejnery určené pro sběr komodit skla a papíru jsou odváženy dle
potřeby.

Veřejné plochy, zeleň a VO

Novými nátěry byly opatřeny autobusové zastávky, odpočinkové
lavičky, mostky, lávky a zábradlí u potoka. Mostky a lávky v obci byly
opatřeny dalším bezpečnostním prvkem bránícím případnému pádu
dětí do koryta toku. Nově bylo instalováno venkovní posezení u Hasičského domu. Nátěry byl opatřen interiér knihovny. V Červených byla
od nánosů očištěna myslivecká chata. Pravidelně je prováděna údržba
živých plotů, jsou udržovány zahrady u obou škol, hřiště a jeho okolí.
S využitím pracovníků vykonávajících veřejné práce je průběžně prováděna opakovaná údržba zeleně a veřejných ploch s výseky křovin. Z
důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na místních komunikacích je prováděn výsek trav a vzrostlých křovin. Místní komunikace
u Bečvy, využívaná především jako cyklostezka, bude během vegetačního klidu očištěna od přesahujících větví stromů. V prázdninových
měsících byl proveden výsek buřeně a vzrostlých travin. Pracovníky
obce je zajišťována údržba hřbitova a jeho okolí. Byl opraven podstavec kalicha. Průběžně je prováděna údržba tují a keřů živých plotů.
Opravy veřejného osvětlení jsou řešeny operativně s využitím zdvižné plošiny obce. Veřejné osvětlení je doplňováno o další nové světelné
body. V lokalitě u MŠ byla vyměněna tělesa svítidel. V Ratiboři jako
v referenční obci byly instalovány světelné body solárních lamp, které
jsou uvedeny do zkušebního provozu. V nejbližší době budou doplněny o hlásiče bezdrátového rozhlasu v rámci výstražného systému
včasného varování obyvatelstva.
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Územní plán obce

Obec zpracovává návrh zadání nového ÚP obce Ratiboř. Do projednání nového ÚP obce Ratiboř je možné vkládat požadavky občanů.
K vhodnosti navržených ploch se vyjadřují příslušné dotčené orgány
státní správy, zejména orgány ochrany přírody.

Kultura a sport

V letošním roce bylo pořádáno množství různých akcí z oblasti kultury, církevních aktivit a sportu. Vydařený byl Ples obce Ratiboř, který
se uskutečnil prostorách ZD Ratiboř dne 17.2.2012. Zde se konal i dětský karneval. Knihovna ve spolupráci se základní školou připravila tradiční Noc s Andersenem. Byl uspořádán zájezd na Jilemnického jarnú
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 obce patřil mezi akce s nejvyšší
účastí veřejnosti. V soutěži se utkalo 22 soutěžních dvojic z celé Moravy. Mezi soutěžícími byly zastoupeny i ženy. Kromě vítězných bratří
Čaníků z Nového Hrozenkova 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 vydařenou
lze hodnotit i letošní fotbalovou sezónu. Mládežnický fotbal zaznamenal nebývalé úspěchy. Starší žáci historicky poprvé zvítězili v krajské
soutěži a nechali za sebou i fotbalisty z měst např. Holešov nebo Slavičín a postoupili do krajského přeboru. Dne 17.5.2012 se naše obec
připojila k účastníkům světového běhu míru. 1.7.2012 jsme v naší
obci slavnostně uvítali účastníky Mezinárodní jízdy přátelství. Během
prázdnin se v areálu hasičského domu uskutečnilo několik zábav. Velmi kladně byla širokou veřejností hodnocena srpnová výstava květin v
místním kostele. Vydařila se i výstava drobného zvířectva u hasičského
domu. Opakovaně jme se sešli na vzpomínkové slavnosti u pomníku
Jana Maniše. Farní sbor ČCE v Ratiboři pořádal kromě církevních
obřadů i koncerty v kostele, besedy, přednášky a další akce určené pro
širokou veřejnost.
Bc. Jiřina Sklenská, starostka obce

Poznáváme svoji obec aneb Co víš o Ratiboři
1. Za kterou složku NF (národní fronty) kandidovalo nejvíce
lidí do místních voleb?
Za ČSČK a Svaz žen.
2. Kdy bylo v Ratiboři evidováno nejméně a nejvíce obyvatel?
Nejméně v roce 1666 – 231 obyvatel.
Nejvíce v roce 2012 – 1.814 obyvatel (k 30.6.2012).
3. Kde se v Ratiboři pekly pravé frgály (prcáky)?
U Gabryšů, Kovářů v Kobelném, v pekárnách u Karolů a Juřiců.
4. Jaké dříve bývalo menu při svatbách v Ratiboři?
Slepičí polévka, pečené vepřové maso se zelím a chlebem, večer
byla sekaná s chlebem, jako zákusek koblihy. (Dle vyjádření
kuchařek, které vařily na svatbách).

5. Od které doby se traduje družba Ratiboř – Hluboké Mašůvky?
Od 7. května 1959, kdy byla v Mašůvkách odhalena pamětní
deska bývalému žáku Ctiboru Čermákovi, který padl jako partyzán v obci Ratiboř. 10. května 1970 mu byl odhalen v Ratiboři
pomník.
6. Kdo podepsal družební smlouvu v roce 1972 mezi obcí Ratiboř a Považská Teplá?
Předsedové MNV – za Ratiboř Josef Zubíček, za Považskou Teplou Rudolf Galbavý.
7. Kteří občané Ratiboře byli v letech 1740 – 1799 zařazeni do
výkonu „portášské služby“?
Jan Škrla, Jan Špaček a Tomáš Špaček.
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8. Jaké je nejstarší historické vozidlo v obci a kdo ho vlastní?
Hasičské auto značky Škoda z r. 1928, vlastník Svatopluk Juráň.
9. Ve kterém roce zanikl dvůr na Nivce čp. 91?
V roce 1935 vyhořel a město Vsetín zde postavilo hájenku.
10. Ve kterém roce zanikl Thonetův dvůr v místech areálu
Hasičského domu?
Asi v roce 1934 při požáru zčásti a v roce 1936 celková likvidace.
11. Skrývá Drastihlava zlato?
Šlo asi jen o pověst, poněvadž vchod do štoly nebyl nikdy nalezen. Přesto je vše o Drastihlavě zaevidováno v APOGRAFA
MORAVIAE z r. 1790.
12. Která je nejznámější valašská písnička pocházející z Ratiboře?
Škoda ťa, synečku, že za vodů býváš, voda lávky vzala .....
13. Kdo nejvíce oslovil Ratiboř v poezii?
Františka Malučká, Marie Šedá, František Sochor a další.
14. Jaký je původ a vznik jména „Křížový“?
Starověrci zde obětovali dary a také zde byli pobiti. Na místě byl
jako symbol křesťanství vztyčen kříž. Lidé poté začali kopci říkat
Křížový.
15. Kde bylo v Ratiboři poslední kluziště, kde se hrával
hokej?
Směrem na Kateřinice naproti Zemědělskému družstvu.
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16. Ve kterém roce začala pracovat „osvětová beseda“?
Od roku 1920.
17. Ve které části Ratiboře probíhaly největší oslavy Kácení
máje?
V Hološíně. Každá rodina byla zastoupena ve valašských krojích,
muži v krojích na koni. (viz. foto z roku 1930)
18. Kdo byl prvním předsedou osvětové besedy a kdo posledním?
První v r. 1920 Josef Kraus. Dále se střídali Františka Malučká a
Josef Frydrych. Ukončení osvětové besedy bylo v r. 1946, kdy byl
posledním předsedou opět Josef Kraus.
19. Kdo byl prvním ratibořským lékařem?
Ratibořský občan MUDr. Bernát Fuchs od r. 1900 – ordinoval v
čp. 200 (u Růžičků).
20. Které lékaře poskytující zdravotní služby pamatujete?
MUDr. Vaša, MUDr. Esteřák, MUDr. Glozauer, MUDr. Krystýnek, MUDr. Vosmek, MUDr. Halata, MUDr. Bindasová. Střídali
se: MUDr. Dvořáková, Pechová, Kazdová, Minaříková a Kozlovská, dále MUDr. Zatloukalová, MUDr. Tučník, MUDr. Šimečková, MUDr. Halatová, MUDr. Slováková, MUDr. Johnová, MUDr.
Procházka, MUDr. Církva, MUDr. Kyjaniová, MUDr. Petrová,
MUDr. Ryjáčková, MUDr. Janyška, MUDr. Janáček a MUDr.
Zajíčková.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

TENTO PROJEKT

‚‚Oprava lesní cesty Holíkův vrch po povodni“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci opatření číslo:II.2.4.1.

Obnova lesního potenciálu po kalamitách zavádění preventivních opatření

Programu rozvoje venkova ČR
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Evropa investuje do venkovských oblastí
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Plán zimní údržby v obci Ratiboř
1. Zimní údržba je zmírnění závad vznikajících povětrnostními
vlivy za zimních situací a schůdnosti těchto místních komunikací
a chodníků.

b) II. pořadí
c) III. pořadí

účelové
ostatní místní komunikace

3. Vedoucí ZÚ:
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obecního úřadu

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

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

9. Posyp. materiál:
a) Škvára – kopcovité lokality obce Ratiboř
b) Inertní materiál (posypová drť) – ostatní MK a chodníky

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

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

2. Odpovědnost:
Bc. Jiřina Sklenská, starostka obce Ratiboř

6. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti MK:
a) I. pořadí důležitosti			
do 4 hodin
b) II. pořadí důležitosti			
do 12 hodin
c) III. pořadí důležitosti			
do 20 hodin
7. ZÚ dle důležitosti:
a) I. pořadí
veř. přístupné, dopravní, obslužné

Vichřice v obecních lesích
Po tříleté pauze se opět přehnala v obecních lesích vichřice spojená s bouřkou a silným deštěm. Stalo se tak v podvečer 22. srpna
v lokalitě u Malinů a v Imce. Způsobila četné vývraty a zlomy,
které byly nakupeny na sebe a ztížily tím zpracovávání této kalamity. Vichřice přišla ve směru od západu na východ. Zajímavostí
je fakt, že v lokalitě u Malinů je porostní stěna vystavená nára-

11. Bez ZÚ: Místní komunikace na Kosiska, hřbitov (jen v případě pohřbu)
Bc. Jiřina Sklenská
starostka obce

zům větrů neustále a proto je v této oblasti kalamita pochopitelná.
Oproti tomu v lokalitě Imca vichřice jakoby vtrhla do porostu ne
ze strany, ale shora. Celková těžba dřeva ze způsobené kalamity je
okolo 400 m3. Obec Ratiboř má lesní porosty pojištěny u Hasičské vzájemné pojišťovny a tak byla způsobená škoda uplatněna
u této pojišťovny. V současné době je již kalamita zpracována,
dřevo a klest je z porostu vyklizen a vzniklá holina je připravena
k jarnímu zalesňování.
Alois Musil, lesní hospodář
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Příprava ratibořského kalendáře na rok 2013
Pro rok 2013 se opět připravuje stolní ratibořský kalendář.
Výběrem fotodokumentace byli pověřeni: Jaroslava Machálková,
Stanislav Staněk, Ladislav Žabčík st., PhDr. Josef Juráň. Přítomen
při výběru fotografií byl i ratibořský rodák Miroslav Frydrych.
Do kalendáře byly vybírány fotografie starší 50 let. Tématem

tedy bude ratibořská historie, která je velmi zajímavá jak z fotografických záběrů, tak i z namalovaných obrazů.
Kalendář by měl být v prodeji při konání letošního Ratibořského hodového jarmarku 20. října.
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Výstava drobného zvířectva
Jak jste mnozí zaregistrovali, uskutečnila se ve dnech 1.
a 2. září sedmá místní výstava králíků. Chceme vás informovat několika údaji o průběhu výstavy.
Na výstavu bylo přihlášeno 135 králíků, což je ve srovnání s minulou výstavou pokles. Jedním z důvodů je veliký
počet výstav v okolí v měsíci září.
Celkově bylo dodáno a provedeno posouzení u 135 kusů
králíků, které dodalo 25 chovatelů. Posouzení provedli k
celkové spokojenosti posuzovatelé okresu Vsetín a to přítel
Ing. Jurečka, Trávníček a Stolařík.
Na výstavě bylo po posouzení uděleno celkem 25 pohárů
a tyto získali následující chovatelé.
Šampioni výstavy:
1,0
Hermelín červenooký
95,5 bodů
			
př. Gába J. Mch
ZO Zašová
0,1
Velký světlý stříbřitý
94,5 bodů
			
př. Všetička M.
ZO Ratiboř
Vítězná kolekce:
Velký světlý stříbřitý
př. Všetička M. 		

379,0 bodů
ZO Ratiboř

Nejlepší mladý chovatel:
Dalmatinský str. rex
378,5 bodů
př. Těšická E. Mch
ZO Zašová
Čestné ceny jednotlivci:
Činčila velká
95,0 bodů
př. Zbranek V.		
ZO Ratiboř
Maklemburský str. 94,5 bodů
př. Gába J. Mch
ZO Zašová
Novozélandský bílý 95,0 bodů
př. Trávníček A.
ZO Zašová
Novozélandský bílý 95,0 bodů
př. Trávníček A.
ZO Zašová
Ruský černý
94,5 bodů
př. Ing. Jurečka J.
ZO Vsetín 1
Hermelín červenooký 95,0 bodů
př. Ing. Jurečka J.
ZO Vsetín 1
Hermelín červenooký 95,0 bodů
př. Tomková N. Mch
ZO Rožnov 4
Vídeňský šedý
94,5 bodů
př. Urban J.
ZO Vsetín 1

Zakrslý bílopesíkatý 95,0 bodů
ZO Zašová
Čestné ceny kolekce:
Francouzský beran m. 280,0 bodů
ZO Seninka
Činčila velká
376,0 bodů
ZO Kelč
Činčila velká
376,5 bodů
ZO Hošťálková
Vídeňský modrý
377,5 bodů
ZO Zašová
Novozélandský bílý 376,5 bodů
ZO Zašová
Burgundský
375,0 bodů
ZO Vsetín 1
Burgundský
284,5 bodů
ZO Zašová
Aljaška
377,5 bodů
ZO Ratiboř
Hermelín červenooký 375,5 bodů
ZO Rožnov 4
Hermelín modrooký 283,0 bodů
ZO Ratiboř
Činčila velká
283,0 bodů
ZO Ratiboř
Teddy králíci		
ZO Vsetín 1

př. Stolařík L.

př. Blažková J.
př. Pavelka C.
př. Šťastný M.
př. Kukulenka S.
př. Kuchařová I.
př. Klíma M.
př. Stolařík L.
př. Zgabajová M.
př. Tomková N. Mch
př. Mátlová J. Mch
př. Zbranek V.
př. Závodná A.

Výčet je možná pro někoho trochu nudný, ale vystavovatelé si toto zaslouží. Potěšitelné je, že se mezi špičkovými
chovateli okresu prosadili i čtyři mladí chovatelé. Z přehledu je vidět, že výstavy mají ustálený počet vystavovatelů
a tito vystavují kvalitní zvířata, za které získávají čestné
ceny. Toto se týká i chovatelů naší ZO Ratiboř, kteří všichni získali Čestné ceny.
Z výše uvedeného přehledu je vidět, že na výstavu byla
dodána kvalitní zvířata.
Pouze jeden králík dostal výluku a dva nebyli klasifikováni.
Celkem vystavilo svoje králíky 25 chovatelů, z nichž byli
čtyři mladí chovatelé.
Potěšitelná byla návštěvnost výstavy, i když došlo k mír-
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nému poklesu. Celkově navštívilo výstavu 197 platících
dospělých návštěvníků. Pokud se podařilo zjistit, tak asi
nejvzdálenější návštěvník byl z Příboru, který přijel nakupovat chovná zvířata.
Celkově bylo prodáno 21 králíků a to dokladuje zvýšený
zájem o chov králíků.
Novinkou na výstavě byla ukázková expozice Teddy králíčků chovatelky A. Závodné.
Tito sice nejsou zařazení do uznaných plemen do vzorníku, ale rychle roste zájem o jejich chov.
Tolik krátce ze statistických údajů o výstavě.
Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří různou formou
pomohli a umožnili uspořádání této výstavy. Tito spolupo-

řadatelé byli uvedeni v katalogu. Zejména je nutno poděkovat zastupitelům obce Ratiboř, kteří podpořili a umožnili uspořádání výstavy. Dále je nutno poděkovat členům
ZO ČSCH Hošťálková za pomoc při stavbě klecí, hlídání
výstaviště a následně při likvidaci výstavy.
Taky chceme poděkovat všem návštěvníkům za návštěvu
výstavy, všem chovatelům, kteří dodali zvířata, poněvadž
počtem vystavených zvířat patří naše výstav k těm nadprůměrným.
Závěrem snad lze konstatovat, že výstava byla úspěšná a
předpokládáme, že další výstava se uskuteční v roce 2014.

A máme tady podzim. Tento čas
pomalu začíná lákat čtenáře opět do
knihovny, aby si večery začali zpříjemňovat knihou. A že máme co nabízet. V květnu jsme obdrželi 15 000
Kč a nakoupili jsme zejména novinky – od Simony Monyové, Magdy
Váňové, doplnili jsme historické romány a cestopisy. Chtěla bych
upozornit na mladou spisovatelku Pavlu Smetanovou, která žije v
Řecku na ostrově Korfu, její tatínek byl před mnoha lety kazatel
v Hošťálkové, jistě si starší generace vzpomene. Její knihy popisují ostrov tak, jak ho vidí autorka, která tam žije od roku 1998.
Seznamuje nás s každodenním životem Korfanů, s jejich zvyky
a tradicemi. Přibližuje typickou řeckou kuchyni a zároveň radí,
kde ji najít. Popisuje ty nejhezčí trasy a místa, která stojí za návštěvu. Vypráví své osobní zážitky, které za léta života na ostrově
nasbírala. Doporučuje krásné pláže a romantická zákoutí ostrova.
Zároveň nezapomíná na historická fakta a praktické informace.
Určitě stojí za to si tyto knihy přečíst.
V srpnu jsme v knihovně malovali a trochu si pohráli s barvami a poličkami na knihy. Zdá se, že se to povedlo. Knihovna
je vzdušnější a veselejší. Paní učitelka Davidová opět s dětmi z
výtvarného kroužku nám ji vyzdobí, aby byla útulnější a já se

budu těšit na Vaši návštěvu.
Maminky a tatínkové, vezměte děti a přijďte se za mnou podívat, děti si tam pohrají v dětském koutku, vy si určitě něco hezkého vyberete na čtení a strávíte tak příjemné odpoledne.
Tak hurá do knihovny, začíná její čas.....

Členové ZO ČSCH Ratiboř

Připomínám, že jsme se vrátili ke staré výpůjční době, a to:
Pondělí
16.00 – 18.30 hodin
Středa 		
16.00 – 18.30 hodin
Michaela Jakubíková

POZVÁNKA NA RATIBOŘSKÝ HODOVÝ JARMARK
Ratibořský hodový jarmark se letos bude konat v sobotu
20. října 2012. Zahájení prodeje v 8.00 hodin, ukončení v
17.00 hodin.
V loňském roce bylo evidováno více než 85 prodejních stánků.
Sortiment bývá velmi pestrý. Převládá tradiční pouťové zboží,
potraviny zaměřující se na zabijačkové speciality, valašské frgály, včelí produkty, výrobky z Karolovy pekárny, dále textil, obuv,
hračky, slovenské ovčí sýry a další speciality. K občerstvení bude
připraven myslivecký guláš, hovězí guláš, dršťková polévka a jiné
občerstvení. Nápoje budou v několika stáncích, ať už pivo, víno,
medovina, svařák, burčák nebo punč a nealkoholické nápoje.
Již tradiční součástí jarmarku bude prodej domácích klobás a

soutěž o nejlepší vyrobenou klobásu. Loni bylo do této soutěže
zapojeno 18 výrobců.
Hlavní tombolu letos zajišťuje základní škola. Pořádek a bezpečnost bude opět zajišťovat místní policajt, Portáš a krojovaný Valach.
Dechová hudba Modrá kapela bude vyhrávat hlavně po vesnici,
hudební produkce bude také před OÚ a tradičně i u Karolů.
Kolotoče pro děti a další atrakce budou v areálu hasičského
domu. V místech konání jarmarku bude na silnici 437 snížena
rychlost provozu vozidel na 30 km/hod.
Zastupitelstvo obce spolu s pořadateli a prodejci zve všechny
občany a rodáky na hodový jarmark, těšíme se na Vaši účast.
		
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce
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Srdečný pozdrav všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Milí přátelé, chodíte do kostela?...
A když ano, tak proč?... Když člověk
něco dělá, tak to musí mít důvod. Proč
chodíte do kostela?... Co z toho máte?...
Dovedli byste to říct?... Zkuste si to
říct...
Nejprve se člověk zakoktá, že? (Je
to nezdvořilé, se tak ptát.) A pak něco
řekne. Já jsem si pro sebe řekla, že tam
chci přece kázat, chci být spolu s lidmi,
kteří také jako já potřebují Krista. Někdo možná řekne: vždycky jsem
sem chodil. Nebo: někdo musí spočítat peníze ze sbírky. Nebo: Kdo by
hrál na varhany. Nebo…
Co z toho máš, že chodíš do kostela? V minulých letech, když
komunisté sledovali, jak lidé chodí do kostela byli, myslím, si udiveni
tím, že lidé v neděli ráno, kdy by si mohli pospat, vstanou a jdou do
kostela i když se jim to hodně vymlouvá.
Proč chodíme do kostela? Vděčnost za to, že smíme patřit do společenství Hospodinova lidu, že smíme znát Krista, který nás doprovází na cestě do kostela, bývá nejednou zastíněna a zatlačena úvahami
jiného druhu. Pociťujeme, jak se nám v týdnu, pod náporem všeho,
co potkává nás a společnost, začne ztrácet naděje. Každý všední den
nějakým způsobem slábne naše víra, že se věci dají řešit…, že to nakonec dobře dopadne…. Pomalu přestáváme věřit v lásku a spravedlnost.
Začínáme dávat za pravdu těm, kteří říkají, že slova o lásce a pravdě,
která vítězí, nelze brát vážně. Máme pocit, že se nám království Boží
vzdaluje. Cítíme, jak se propadáme do jiné říše, kde vládnou temné
síly sobectví, lži a pohrdání bližním. Čítáváme si v týdnu žalmy a jsou
nám posílením, protože podobnými situacemi procházel i žalmista, a
že se z nich dostal. Avšak cítíme, že nebude-li naše víra posílena, jsme
v nebezpečí propadnout skepsi. Jsme v ohrožení vzdát hledání Božího
království a hledat smysl v ušlechtilém a zvládaném konzumu. Dobře
však cítíme‚ že to „není ono“.
A proto musíme jít do kostela, neboť tam, i když víme o omezenosti a lidské narušenosti i tohoto shromáždění, se nám začne naděje
vracet. Vždyť toto je náš domov, kde je uložen náš poklad a kam se
vracíme, abychom načerpali sílu. Pod zastřešením Božího Slova se
víra posílí a skepse a sobectví se v pokání rozplyne. Tu najdeme sami
sebe alespoň pro příští dny, než zase do shromáždění přijdeme...
Ano, skutečná víra je pravý zápas, ve kterém bychom prohráli,
kdybychom se nedrželi Písma, modlitby a předně shromáždění. Tu
totiž pod touto (dnes už skvěle opravenou) střechou prožíváme onen
zázrak víry, že obavy, nejistoty, nedůvěra, která nás drží v zajetí, které
nám brání volně dýchat a zpříma se postavit, najednou, vyznáme-li je,
se rozplynou a my vydechneme, postavíme se zpříma. A to není jen
pocit, který by byl pryč už v neděli odpoledne, to je postoj, který určuje
náš život, naše vztahy k lidem, naši práci ve všedních dnech.
Proto chodíme do kostela; kdybychom nechodili, neobstáli bychom v životě. Nemluvím o druhých, kteří nechodí. Mluvíme samí o
sobě. Pro nás by život ztratil smysl, kdybychom jej vždy znovu neuchovali ve víře v shromáždění.
A blahoslavení jsou ti, kdo na cestě do kostela mohou mít u srdce
hřejivý pocit, že také jejich dospělé děti jsou s vnoučaty na cestě do
shromáždění. Těžký kámen leží na srdci těch rodičů a prarodičů, kte-

ří vědí, že tomu tak není. Jak se jejich děti vyrovnají s budoucností
bez Krista? Jakože víra je následováním Toho, který šel na kříž. A bez
zakotvení v Něm je život těžký.
Je víra jen pro kostel? Naprosto ne! Stejně jako učení se a věda
není jen pro školu, tak víra v Krista není jen pro kostel. Je pro život
všedních, únavných, vyčerpávajících dnů. Jinak by byla jen ozdobou
života, jen prožitkem podobným tomu, jaký prožíváme na koncertě.
Koncert skončí a my jsme zase v šedi života, jen jsme si trochu uklidnili nervy, avšak prožitek krásna se do všedních dnů nehodí. Jak věda,
tak i víra – oboji se do všedních dnů hodí, poněvadž nám pomáhají
orientovat se, nevejít na špatné cesty a nést břímě života.
Je proto jisté, že rozumný, chytrý člověk tuto skutečnost, že v Ratiboři máme tento kostel jako Kristovo znamení v naší obci bude ve svůj
prospěch i ve prospěch ostatních rád využívat.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za svůj sbor a tento kostel. Chválíme Tě, Hospodine, za Tvoji blízkost, kterou smíme prožívat na tomto
místě a za to, že je nám zde umožněno
zakoušet povzbuzení ve víře. Dej ať se to
v něm pokaždé znovu děje. Pomoz nám,
abychom ti zůstali věrní až do konce.
Amen.
Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby, které se konají v 10.00 hodin.
J. Wiera Jelinková, farářka
Milí čtenáři Zpravodaje,
přání do podzimních měsíců Vám tentokrát posíláme
slovy modlitby, kterou v průběhu bohoslužeb konaných 2. září
pronesla s. Růžena Hříbková:
Hospodine, Pane náš,
děkujeme ti za to, že jsme se probudili do dnešního dne a mohli přijít
do našeho chrámu, abychom ti vzdali díky. Díky za to, že se podařilo
dílo, které umožní, aby tvůj svatostánek sloužil i nadále nejen nám, ale
i těm, kteří přijdou po nás. Že všechny práce na opravě střechy jak kostela, tak i staré fary proběhly rychle, v klidu a bez problémů a že nikdo
nebyl zraněn. Radujeme se z toho a jsme za to velmi vděčni, protože
víme, že vše, co nám dáváš, je jen z tvé milosti.
Ne všichni však mají důvod se radovat. Proto před tebe přinášíme
své prosby za všechna tvá stvoření a všechny tvé děti. Rozpomínáme se
na ty, na něž jsi vložil kříž utrpení, tělesné nemoci nebo slabosti mysli.
Na všechny, které potkala ztráta někoho blízkého. Prosíme za všechny,
kteří jsou osamělí a smutní uprostřed radosti druhých. Posiluj je a dej
jim svůj pokoj.
Neméně tě, Pane, prosíme za náš sbor a práci staršovstva, za
naše rodiny a naše blízké. Dnes, na začátku nového školního roku, tě
obzvláště prosíme také za naše děti a mládež. Ať pro ně škola neznamená jen učení a tvrdou práci, ale také radost z dosažených výsledků
a příjemné společenství s kamarády a spolužáky. Prosíme i za učitele,
které v nastávajícím školním roce čeká opět nelehká práce vzdělávat,
ale také vychovávat naši mladou generaci. Dej jim k tomu sílu, trpělivost a lásku. Prosíme rovněž za rodiče, aby správně a moudře vedli své
děti a vychovávali je k poctivosti, pravdivosti a ohleduplnosti. Prosí-
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me i za lidi, kteří ve svém postavení mohou ovlivňovat život na zemi.
Ať všechna jejich rozhodnutí směřují k pokoji, pravdě a spravedlnosti,
ať vedou k odpuštění a smíření i k ochraně tvého stvoření.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista. Amen.

Sborová sdělení
V srpnu se v Kateřinicích konal druhý tábor pro mladé lidi, kteří projevili
zájem o práci v souboru „Zvonky dobré zprávy“. Výuku zvonkohry na tomto táboře vedli členové sboru Alumni
Ringers z Pittsburghu (USA) se svým
dirigentem panem Richardem Pinkertonem, dva mladí členové sboru zvonkohry „Angels Bells“ z Berlína, dvě
členky zvonkohry „Zelowskie Dzwonki“ ze Zelowa v Polsku a farářka naší církve z Ostravy. Ve srovnání s loňským
táborem se letos kromě naší mládeže zúčastnilo
tábora také 10 členů z Košarisk na Slovensku
– z partnerského sboru Kateřinic. Počet členů
tábora bylo tentokrát 53 osob. V Ratiboři se
konal koncert zvonkohry v poslední den tábora
– v neděli 19. srpna. Tento koncert uzavíral také
letošní Výstavu květin, kterou už podruhé uspořádali v kostele zahrádkáři.
Připomeneme si úvodní projev sestry Růženy Hříbkové: „Tento
koncert má být vyvrcholením této krásné výstavy květin v našem kostele, jakousi zlatou tečkou na jejím konci. Vždyť co více patří k sobě, než
květiny a hudba. Nádherné květiny, které lahodí lidskému oku a krásná
hudba, která lahodí lidskému uchu. A obojí nás pohladí po duši. Dnes
nás svou hrou na zvonky potěší dva soubory, které my místní už dobře známe. Jsou to The Southminster Alumni Ringers z Pittsburghu a
naše Zvonky dobré zprávy. Skupina Alumni Ringers v čele se svým dirigentem panem Richardem Pinkertonem tady byla už před rokem, kdy
přijeli poprvé učit naše děti a mládež hře na zvonky. Bylo to na letním
táboře v Kateřinicích. Od té doby v této práci pokračuje a soubor vede
paní farářka Jelínková. Je to obrovský kus práce, který s našimi zvoníky udělala. Měli už řadu vystoupení a koncertů a všude, kam přijedou, sklízejí obdiv a mají velký úspěch. Někteří si zamlouvají koncerty
už rok dopředu. Poslední velký úspěch zaznamenali předevčírem, kdy
vystoupili na předávání cen spojených s vyhlášením „Vesnice roku“
Zlínského kraje. Bylo to ve Žlutavě u Zlína, kde byli přítomni významní
představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Mišákem, starostové
obcí, ministři vlády nebo jejich náměstci, senátoři atd. A všichni tito
lidé s úžasem sledovali vystoupení našich zvoníků a byli nadšeni. Při
této příležitosti obdržela paní farářka Jelínková ocenění „Osobnost
roku Zlínského kraje“ a myslím si, že nikdo z přítomných nepochyboval o tom, že jí toto ocenění právem náleží. Skupina Alumni Ringers
je letos opět na táboře v Kateřinicích, kde pokračovali s výukou naší
mládeže a vypadá to, že vznikne druhý soubor zvonkohry.“
Zvoníci nás všechny tehdy v kostele přítomné svou hrou velmi potěšili. Další vystoupení naší zvonkohry bylo možno vidět a slyšet v Horním sboru ČCE ve Vsetíně 22. září. Dále je to možné u příležitosti 60.
výročí kostela v Kateřinicích v sobotu 29. září.
Hned po prázdninách, v první zářijovou neděli se uskutečnila slavnost poděkování Pánu Bohu za dovršenou opravu střechy ratibořského kostela a staré fary. Pro zajímavost - samotná oprava střechy kostela trvala přesně 100 dní a staré fary 20 dní. A tak v neděli 2.
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září se konaly bohoslužby s Večeří Páně, kterých se zúčastnili i pozvaní
hosté – reprezentanti sponzorských podmětů, podnikatelských služeb a
dobrovolníků. Zavzpomínejme na příspěvek br. kurátora: „Kostel má
novou střechu. Časy a vše, co s nimi souvisí,
se mění k lepšímu nebo k horšímu. Tak i střecha
zdejšího kostela se změnila, bohužel k té horší
variantě. Kvalita střešní krytiny i dřevěné konstrukce se natolik zhoršovala, že nebylo možno
dále otálet s její výměnou. Jsme si plně vědomi
toho, že musíme být dobrými hospodáři a starat
se i v církvi o naše svěřené hodnoty, mezi něž
stavba kostela bezesporu patří a dále jsme si
plně uvědomili, že nemůžeme být lhostejní k těžké a namáhavé práci našich otců, kteří tento Boží stánek i za velmi obtížných finančních
podmínek postavili. Proto jsme se na jednání staršovstva rozhodli, že
oprava střechy bude provedena.
Největším problémem bylo dostatečné zajištění finančních prostředků. Toto se nám podařilo zajistit jednak prodejem části pozemků
v areálu ZD MÍR Ratiboř, jejichž plocha je zastavěna a tím pro nás
nepoužitelná, dále finančním příspěvkem Jeronýmovy jednoty ČCE ve
výši 300 000,-Kč, příspěvkem OÚ Ratiboř ve výši 120 000,-Kč a z příspěvku na základě smlouvy se Zlínským krajem 80 000,-Kč a v neposlední řadě dary členů našeho sboru a dalších občanů obce Ratiboř,
taktéž členů sboru v Kateřinicích na základě vyhlášené sbírky pro tento
účel, která činila 104 500,-Kč.
Když jsme měli zajištěné finanční prostředky, mohli jsme přistoupit
k oslovení stavebních firem pro výběrové řízení k uskutečnění opravy.
Z oslovených 5 firem se přihlásily 4 a z těchto byla komisí vybrána stavební firma JURÁŇ s.r.o. Ústí 200. Po uzavření smlouvy s touto firmou začaly ve 3. dekádě března 2012 přípravné práce a dovezení krytiny značky Tondach. Na základě již dříve provedeného mykologického
rozboru dřevěných částí bylo nutno vyměnit i značnou část dřevěných
konstrukcí. Celková oprava střechy byla ukončena 29.6.2012 za cenu
1.065.638,- Kč včetně DPH.
Náš sbor vlastní i budovu staré fary, na které byla střešní krytina
rovněž již ve velmi špatném stavu, tak jsme se na staršovstvu domluvili,
že opravíme i tuto střechu. Na opravě jsme se dohodli rovněž s firmou
JURÁŇ s.r.o. Ústí. Použili jsme na ni krytinu ze střechy kostela. Tuto
jsme museli řádně přebrat a očistit, aby se dala ještě použít. Současně
byly přestavěny i dva komíny nad střechou a provedeno nové oplechování. Práce byly provedeny v průběhu měsíce července v ceně 152
723,- Kč včetně DPH.
Závěrem bych chtěl jménem staršovstva sboru upřímně poděkovat
všem, kteří jste se jakkoliv na této opravě podíleli, ať již při odklízení
použitého materiálu, očištění krytiny ze střechy kostela a její uskladnění pro další uplatnění, tak zejména - a to bych chtěl zvláště zdůraznit
– za finanční podporu vás všech, kteří jste se na ní podíleli, bez které
bychom tuto náročnou opravu nemohli uskutečnit.
		
Jan Jurášek, kurátor sboru
Dále v rámci těchto bohoslužeb místokurátor br. Martin Žabčík jménem staršovstva a celého sboru poděkoval všem, kteří přiložili ruku k
tomuto dílu. Zejména:
- panu Ing. Zdeňkovi Adámkovi – předsedovi Zemědělského
družstva MÍR Ratiboř - za konstruktivní jednání při prodeji pozemků
v areálu ZD (což byla pro nás ta největší finanční pomoc) a za technickou výpomoc a to za přistavení velkého vleku na
skladování a
odvoz sutin
- paní Bc. Jiřině Sklenské – starostce obce Ratiboř a celému zastupitelstvu naší obce za jednomyslně schválený finanční příspěvek, dále
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za to, že uvolnila pracovníky OÚ, aby mohli pomoci při čištění staré
krytiny ze střechy kostela pro další použití a pomoc těchto pracovníků
při krytí střechy staré fary; dále za zajištění bezpečného průjezdu vozidel kolem kostela v průběhu oprav
- důležitou osobností byl také pan Ing. Jiří Stehno – statik. Děkovali
jsme mu za odbornou pomoc při posuzování stavu střešní konstrukce,
odbornou radu ve výběru stavební firmy při výběrovém řízení, odborný dozor a za pomoc při zpracování podkladů pro zajištění finančního
příspěvku z Jeronýmovy jednoty
- bratru Janu Petrovi – našemu nejbližšímu sousedu od kostela - za
ochotné poskytnutí svého pozemku pro postavení lešení kolem kostela
a možnost dočasného uskladnění materiálu ze střechy kostela a taktéž
za bezpečný přístup na tento pozemek
- velké díky patřily také firmě Juráň s.r.o. z Ustí u Vsetína - panu
Milanu Juráňovi se spolupracovníky za velmi dobrou spolupráci od
uzavření smlouvy na tuto opravu, až po předání stavby do plného užívání
- poděkování si také zasloužil Zlínský kraj. Na tuto slavnost byl
pozván hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, který se
však omluvil pro časovou zaneprázdněnost
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Díky také patřily členům stavební komise našeho staršovstva: Miroslavu Děckuláčkovi, Pavlu Baletkovi, Antonínu Gabryšovi, Dušanu Zápalkovi, jakož i samotnému Martinu Žabčíkovi. Tito bratři se
různou aktivitou podíleli na mnoha akcích jak před zahájením, tak i v
průběhu oprav.
Ale jedno jméno si Martin nechal až na samý závěr. A tehdy řekl:
„Celé dílo by nebylo dokončeno, pokud by zde nezaznělo poděkování
z největších. To patří člověku, který je doslova podepsán pod střechou
našeho kostela. Člověku, kterému se podařilo zajistit finance na celou
realizaci. Člověku, který připravil výběrové řízení. Člověku, který každý
den docházel na stavbu a podílel se na stavebním dozoru, řešil nastalé
problémy v průběhu celé realizace a dovedl celou akci až k tomuto
slavnostnímu okamžiku. Kdyby stál na mém místě, zařadil by se do stavební komise a jeho jméno by se jen tak mihlo. Taková je jeho skromnost. Tím člověkem je náš bratr kurátor Jan Jurášek. Bratře kurátore,
dovolte mi jménem staršovstva sboru ČCE v Ratiboři poděkovat Vám
za vaši píli, odhodlanost a čas, který jste celému dílu věnoval. Přijměte
prosím od nás alespoň malou pozornost a velké díky. Také děkujeme
Pánu Bohu za to, že mezi námi máme takové lidi, kteří jsou ochotni
sloužit dobré věci.“

Ratibořský kostelíček a chvála pěveckému sboru
S nesmírnou obětavostí
naši předkové kostel stavili,
aby Slovo Boží
v útulném prostředí slyšeli.

Ty často viděly,
co vše se kolem dělo,
ve větvích lip
to jen tichounce zašumělo.

Hlasy zpěváků
přenádherně zní
to říkají místní
i ti přespolní.

Kázání jen přes léto
v chrámu Páně bývá
s ohledem na teplejší prostředí
na faře se odbývá.

Z rukou své práce
od různých nadací a darů od lidiček
stojí uprostřed obce
náš pěkný kostelíček.

Jako by chápaly,
že měly by chránit zdejší lid,
samy však nemohly
útisku zabránit.

Paní dirigentka se moc snaží,
stále cos nového připravuje
a skvělé zpěváky, které vede,
v duchu jenom pochvaluje.

Každý však čeká
až slunce zasvítí a teplo bude,
lidiček v kostele
určitě přibude.

Za kostelem na břehu
roste různé chvojí
a opodál jako stráž
staré lípy stojí.

V kostele na kůru,
když místní sbor písně zapěje,
všem přítomným
srdíčko se zachvěje.

Kostel krásně ozvučený
tóny písní nese do všech stran,
k poslechu písní i kázání
je každý srdečně zván.

Naše paní farářka
rozzářená zase bude na kazatelně stát
a všem přítomným
Slovo Páně zvěstovat.
Marie Šedá, v březnu 2012

Odpoledne v druhou neděli v září (9. září) se
za krásného počasí a značné návštěvnosti konala v
Ratiboři – Kobelném Vzpomínková slavnost Jana
Maniše z Ratiboře. Biblickou úvahu tentokrát
přednesl f. Jiří Kabíček ze Zlína a historickou přednášku připravil ratibořský rodák f. Miroslav Frydrych z Kolína. Pěvecky sbor sboru Českobratrské
církve evangelické v Ratiboři pod vedením Mgr.
Růženy Hříbkové zazpíval tři písně. Paní starostka
Jiřina Sklen-ská ve svém projevu vyjádřila radost
nad pokračováním této tradice a připomněla že: „tradice evangelické
poutě k pomníku Jana Maniše se datuje od roku 2001. Tento pomník
byl instalován u příležitosti 220. výročí vydání Tolerančního patentu,
tehdy se poprvé uskutečnilo toto slavnostní setkání a shromáždění v
místech, kde Jan Maniš žil. O jeho instalaci se zasloužili PhDr. Ladislav Baletka, historik, Ing. Josef Hříbek, starosta obce a Mgr. Hudcová, farářka Farního sboru ČCE Ratiboř. Opakovaně si připomínáme
a oceňujeme význam osobnosti Jana Maniše. I když již uplynulo 266
let od jeho narození jeho odkaz zůstává pro nás stále živý.
Uvědomujeme si, že pro to, abychom dnes mohli svou víru svobodně vyznávat přinesl Jan Maniš a další bojovníci za svobodu víry

významné oběti. Byli pronásledováni, utiskováni, nuceni žít bez rodin,
v okovech a ve vyhnanství. Mnohdy přinášeli i oběť největší, svůj život.
Připomínáme si útrapy i odhodlání v jednání Jana Maniše dovést svůj
boj za svobodu víry do vítězného konce.
V každé době je v rozličných podobách veden boj za duchovní a kulturní rozměr života společnosti. I v době dnešní, kdy se každý můžeme
ke své víře hlásit a také ji svobodně vyznávat. Mnoho lidí však tuto
výsadu považuje za zcela samozřejmou, za něco, co se jich vlastně
ani netýká. Jejich vírou se stal jen konzumní způsob života v dnešním
uspěchaném světě. Zamysleme se. Připomeňme s,i zde u pomníku Jana
Maniše, jeho nezastupitelnou úlohu i nemalé oběti zdejších prostých
věřících, kteří šli v jeho šlépějích.“
Za Vaši účast na akcích, na kterých spolupracuje evangelický sbor
v Ratiboři - doufajíc, že jste byli potěšeni - děkuje J. Wiera Jelinková,
farářka a kurátor sboru
			
Jan Jurášek.

(Nejen) sborové pozvánky

Třetí neděli v říjnu (21.10.) jste zváni do ratibořského kostela na
bohoslužby s Večeří Páně a díkuvzdáním za dary.
Každý, kdo se rád zamyslí nad Písmem Svatým, ať se cítí srdečně
zván na biblickou hodinu – začínáme po hodech!
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Už do třetího roku služby Bohu zpěvem se pouští náš pěvecký
sbor. A srdečně zve každého, kdo je obdarován dobrým hlasem a rád
zpívá! Zkoušky se konají v úterý.
(Nejen) babičky a dědečkové jsou zváni k modlitebnímu setkání
každou 4. středu v měsíci v 10.00 h.
Nedělní škola pro děti se koná v neděli v
10.00 h. Přijďte s dětmi do kostela!
Náboženství se koná v Základní škole ve
středu.
Biblický rozhovor spojený s konfirmační
přípravou se koná podle dohody s mládeží.
Ve středu 28. listopadu se v kulturním domě v Kateřinicích bude
– dá-li Pán - konat koncert mezinárodního souboru VINESONG.
V první prosincovou neděli letos začíná Advent. A v něm (kromě
nedělních bohoslužeb) Vás zveme na tři adventní večerní setkání. V
neděli 16. prosince sbor spolu s obcí zve všechny na Adventní koncert folklorního souboru „Kašava“, dále na Štědrovečerní slavnost
(děti spolu se svými učitelkami připraví Vánoční pásmo, básně a písně), na bohoslužby s pozváním ke Stolu Páně v první svátek – Boží
Hod Vánoční – v 10.00 a i na bohoslužby v druhý svátek v 10.00

Výstava gladiol
Ve dnech 18. a 19. srpna se uskutečnila v evangelickém kostele
v Ratiboři výstava gladiol doplněná květy jiřin a jiných letních
květin. V prostorách chrámu to byl druhý ročník a potvrdila se
šťastná volba pro toto prostředí. Nádherné křehké gladioly zde
našly vlídné útočiště před parným počasím a umocňovaly velebnost tohoto monumentálního prostoru.
Slavnostního zahájení se ujala předsedkyně ZO ČZS p. A. Gerlíková a převzala stříbrnou medaili za zásluhy o český zahrádkářský svaz. Potom už po oba dva dny proudily zástupy pěstitelů,
občanů,hostů i rodiny s dětmi, aby shlédli připravenou výstavu.
Své výpěstky ukázali návštěvníkům pěstitelé místní, především
GLADIOL CLUB, ale i vzdálenější z Louček u Oder, Valašské
Bystřice, z Otrokovic a Zlína. Vystaveno bylo 180 váz gladiol.
Letos probíhala i anonymní anketa o nejkrásnější květ. Potěšující je skutečnost, že vítězný mečík byl vypěstován v GLADIOL
CLUBU Ratiboř. Pochvalu si zaslouží i děti ze ZŠ v Ratiboři,
které některé druhy gladiol pěstovaly na školním pozemku.
V neděli odpoledne proběhlo jako součást programu koncertní vystoupení „The Southminster Ringers“ z USA a vystoupení
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hodin. Za končící rok 2012 budeme společně děkovat Bohu v pondělí
31.12 v 17.00 hodin.
Farářka ráda navštíví nemocné a osamělé a spolu se sborovou sestrou Anežkou Holubcovou prosí o kontakt. Farářka také vybízí každého, kdo potřebuje duchovní rozhovor – je možnost za ní přijít po
telefonické domluvě nebo ji pozvat do své rodiny. Zvlášť ráda přijme
nabídku pohovoru s manželskými páry nebo s mladými, kteří se mají
rádi a chtějí uzavřít sňatek.
Na Vaší 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: Zájemce o říjnový koncert souboru Cantate Dominum informujeme, že tento koncert se konat nebude!
Připomenutí pro případné dárce: číslo sborového účtu:
187315570/0300 (Poštovní spořitelna). Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi je možné odečíst ze základu daně.
souboru Zvonky Dobré zprávy, jehož členové jsou hudebníci z
Kateřinic a Ratiboře. Je to první soubor svého druhu v ČR. Na
uvedení koncertu má zásluhu farářka zdejšího evangelického
sboru paní Wiera Jelínková. Dojmy jsou a dlouho budou prostě
nezapomenutelné!
Rámec celé výstavy tvořilo skvělé a velmi vkusné aranžmá,
kterého se i letos ujala p. M. Jakubíková. Bylo svým pojetím ryze
valašské a volně navazovalo na loňské aranžmá. Některé exponáty zapůjčilo Okresní muzeum, ostatní sehnaly ochotně členky a p.
Jakubíková, která výborně rozumí své práci a má blízký vztah ke
květinám. Patří jí po zásluze upřímné poděkování.
Skromně a v pozadí stojí celá řada obětavých členů zahrádkářského spolku, kteří tu všechnu krásu připravili a dotáhli až do
konečné podoby. Veškerou organizaci širokého rozsahu a desítky hodin mravenčí práce. Parta lidí, kteří hýří nápady a přiložili ochotně ruce k dílu může být spokojená, tak jak bylo spokojeno 712 účastníků této příkladné akce. Potvrzuje to i celá řada
pochvalných zápisů v návštěvní knize.
Vřelé díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu výstavy.
Všichni se budeme těšit na výstavu v příštím roce.
Za ČZS v Ratiboři Anna Sošťáková

Rozsvícení vánočního stromu
Možná si budete připadat jako v obchodním domě, protože tam už v září také lákají na koupi
vánočních dárků.
Já chci ale využít tohoto vydání zpravodaje, protože před rozsvícením už žádné další nevyjde, k pozvánce na „Rozsvícení vánočního stromu,“ které se jako každý rok koná před obecním úřadem. Letos to bude 1. prosince.
Určitě bude připraven tradiční program s vystoupením dětí ze základní školy, zazpívá také
pěvecký sbor ČCE a zahrají mladí muzikanti.
Snad se nám letos podaří zajistit kvalitnější ozvučení, aby bylo celé vystoupení dobře slyšet.
Všichni jste na tuto akci srdečně zváni.							
								
Martin Žabčík
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Klub seniorek B – B
Klub B – B se v době prázdnin scházel u Hasičského domu,
protože na staré faře opravovali střechu. Byly to schůzky plné
pohody, příběhů a nápadů. Také jsme cestovaly. Jeden hezký výlet
byl do Janišova, kde jsme navštívili rodinu naší milé kamarádky.
Hezký domek, v pěkném prostředí a milí hostitelé. Odpoledne
uteklo jako voda.
Další akce, i když ne přímo naše, byla výstava květin. Jelikož
polovina klubu B – B jsou zahrádkářky, tak s tím měly starosti,

BAŽANT
Rodina bažantů představuje poměrně početnou skupinu zvěře.
Nalezli bychom ji rozšířenou na různých místech světa. Patří do
ní celá řada druhů včetně okrasných forem bažantů – zlatého, diamantového či stříbrného. Tito bažanti však nemají z pohledu naší
přírody a myslivosti valný význam a jsou-li u nás chováni, jedná
se vesměs o voliérové chovy.
Z hlediska chovu ve volné přírodě a mysliveckého využití
sehrává jednoznačně vedoucí roli bažant obecný, doplněný výjimečně také bažantem královským. Bažant královský se usídlil jej
na několika místech naší země a je vyhledáván především jako
trofejová zvěř. Zapříčiňuje to jeho pestré opeření, kterému vévodí
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ale také velkou radost, že se výstava tak povedla. Byl to výborný
nápad vystavovat květiny v kostele.
Po prázdninách se zase scházíme na staré faře. Zážitky z dovolených, zážitky z výstavy
a zážitky s vnoučaty teď zaměstnávají naše jazyky na schůzkách. Jak říká přísloví: „Sdělená radost – dvojnásobná radost,
sdělená starost – poloviční starost“.
Přejeme našim spoluobčanům i sobě spoustu radostí, málo starostí, hodně klidu, pohody, zdraví a také aby ten čas tolik neutíkal,
ať si užijeme co nejvíc babího léta.
				
J. Martinková

nádherný klín (dlouhá ocasní pera), který může dosáhnout délky
až 180 cm.
Dnešní bažant obecný je výsledkem křížení různých poddruhů.
Ty k nám byly postupně dovezeny především z Kavkazu, Číny a
dalších míst Asie, která je jejich původním domovem. Proto se
u nás setkáváme s různě zbarvenými jedinci. Nejznámější je ale
bezesporu barevná varianta bronzově hnědá s černými skvrnami,
tmavou hlavičkou a případně s nápadným bílým obojkem. Druhou
známou barevnou variantou typickou pro naše země jsou bažanti
zbarvení po celém těle tmavozeleně s kovovým nádechem. Také
u bažanta obecného je nápadný dlouhý klín, přestože jeho délka
za bažantem královským výrazně zaostává. Bažantí kohouti mají
na stojácích (nohách) výrazné ostruhy, které se jim s věkem prodlužují.
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Bažant obecný má nejraději zemědělskou krajinu se střídáním
mezí, lesíků, polí a luk, kde si vyhledává převážně rostlinnou
potravu. Pouze jeho kuřata jsou závislá na drobné živočišné potravě tvořené různými malými živočichy, hmyzem a jeho larvami.
Bažant také potřebuje ve svém prostředí vyšší stromy, na jejichž
větvích usedá na noc (říkáme, že hřaduje).
Během března začíná obsazovat kohout svůj hnízdní okrsek, ve
kterém si udržuje hejno až pěti slepic. Z tohoto prostoru vyhání
všechny ostatní soky. Po zahnízdění hlídá z vyvýšeného místa slepice. varuje je křikem před nebezpečím a poutá na sebe pozornost
nepřátel.
Bažant obecný je jedním z nejdůležitějších myslivecky obhospodařovaných druhů pernaté zvěře. Nejlépe se mu daří v nížinných oblastech. V některých místech však jeho stavy nejsou ani
zdaleka uspokojivé. Podobně jako jiná drobná zvěř doplácí i
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bažanti na změny v krajině, velkoplošné systémy zemědělského
hospodaření, používání mechanizace, nejrůznějších chemických
přípravků a také na vysoké stavy predátorů.
Alois Musil
lesní hospodář
„Nad mezí, kde prach se víří,
bijí se dva bohatýři.
Ostruhy se nezaleknou,
jen o sebe letky tlesknou,
dlouhým klínem mávají,
o nic kolem nedbají.
Poblíž hejno slepic sedí,
na koho to s úctou hledí?“

Fotografické okénko
Výstava květin v kostele - Ratiboř 2012
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Zvěřinové hody

Srnčí v bylinkách

700 g srnčího masa (kýta, plec), 700 g libové anglické slaniny,
2 cibule, 3 stroužky česneku, 60 ml oleje, 200 ml vody, 1 lžíce
sušeného tymiánu, půl lžičky soli, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1
lžička drceného pepře, 1 lžička mleté sladké papriky, 1-2 feferonky, 2 papriky, 2 plátky slaniny
Postup: Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou slaninu a necháme
zesklovatět drobně nakrájenou cibuli, přidáme na plátky nakrájený česnek, odstavíme, vmícháme sůl, pepř, papriku, feferonky,
worcester, šalvěj a tymián. Nálev nalijeme do skleněné, nebo porcelánové misky a necháme trochu vychladnout. Do nálevu pak
vložíme na kousky nakrájené maso, promícháme, zakryjeme a
necháme v chladu několik hodin rozležet. Maso i s nálevem dáme
do kastrolu, uvedeme do varu, teplotu snížíme, zakryjeme poklicí
a velmi zvolna dusíme, až je maso měkké. Hotové posypeme lehce orestovanou paprikou a slaninou.

Srnčí bifteky

500 g vykostěného srnčího hřbetu, mletý černý pepř, 100 ml červeného vína, olej, sůl a hladká mouka
Postup: Omyté maso odblaníme, nakrájíme, naklepeme, opepříme,
polijeme vínem a olejem a necháme několik hodin v chladu. Potom
osolíme, obalíme v mouce a na rozehřátém oleji opečeme po obou
stranách. Podáváme na opečených toastech, s pikantními omáčkami.

Srnčí guláš

600 g předního srnčího masa, 50 g slaniny, 2 velké cibule, 3 lžíce
oleje, 2 bobkové listy, 5 kuliček jalovce, lžička saturejky, 5 kuliček
černého pepře, 5 kuliček nového koření, lžička tymiánu, trochu
červeného vína, 400 ml masového vývaru nebo vody, lžička sladké
mleté papriky, 3 lžíce hladké mouky a kousek másla, sůl a pepř
Postup: Na oleji zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme
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menší kostky masa a krátce osmahneme, až se maso zatáhne, V
hmoždíři roztlučeme koření, přidáme k masu spolu s mletou paprikou a lžičkou soli a opět krátce osmahneme. Pak směs zalijeme
vývarem a dusíme doměkka, občas promícháme a doplňujeme
vývar. Ke konci vaření přilijeme víno, necháme vyvařit a nakonec
zahustíme jíškou z másla a hladké mouky. Guláš dochutíme solí
a pepřem.

Kančí krk na tymiánu

1000 g kančího masa z krku, velká cibule, 500 ml vody, 300 g
uzeného špeku, jíška
Na marinádu: lžička sušeného tymiánu, lžička koření na zvěřinu,
20 kuliček jalovce, 2 lžíce oleje, lžička hrubé soli
Postup: Maso nakrájíme na kousky o velikosti zhruba 4x4 cm a
bohatě do nich vetřeme marinádu z drceného koření, soli a oleje.
Pak ho dáme na 24-48 hodin do chladu uležet. V hrnci orestujeme na nudličky nakrájenou prorostlou slaninu a po vypečení tuku
přidáme nahrubo nakrájenou cibuli a opečeme dohněda. Maso
zprudka orestujeme na pánvi tak, aby se zatáhlo a lehce opeklo a
vložíme do hrnce ke slanině s cibulí. Výpek z pánvice přidáme do
hrnce k masu. Podlijeme 50 ml vody, přikryjeme a dusíme zhruba
90 minut. Během dušení podle potřeby doléváme vodu tak, aby
dosahovala do ¾ výšky masa. Jakmile je maso měkké, zahustíme
jej tmavou instantní jíškou.

Závitky z kančího masa

4 plátky z kančí kýty, 4 plátky krůtí šunky, 4 vejce uvařená natvrdo, 2 cibulky i s natí, 1 cibule, 2 lžíce oleje nebo sádla, sůl, čerstvě
mletý pepř, lžička sladké papriky, 4 jalovčinky, 1 lžíce plnotučné
hořčice, 1 lžíce hotové světlé jíšky, lžíce zelené petrželky
Postup: Maso naklepeme tak, aby vznikly tenké plátky, osolíme
je, opepříme, posypeme paprikou a pokryjeme plátky šunky. Ty
potřeme hořčicí, na každý plátek položíme oloupané vejce uvařené natvrdo, maso stočíme a vytvoříme závitky. Zajistíme je
masovou jehlou nebo ovážeme nití. V kastrole rozehřejeme tuk,
vložíme do něj závitky a podrcený jalovec a závitky opečeme ze
všech stran, přidáme nakrájenou cibuli a ještě vše krátce opékáme. Maso podlijeme trochou horké vody nebo vývarem a zvolna dusíme doměkka. Když jsou závitky měkké, zahustíme šťávu
instantní hotovou jíškou, přidáme nasekanou petrželku a podle
potřeby dochutíme solí a pepřem. Podáváme například se zeleninovou rýží.

Vánoční pečení
Vánoční štóla

1 hrnek moučkového cukru, 3 vejce, 20 dkg hery, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek mléka, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 10
dkg nasekaných vlašských ořechů, 10 dkg rozinek, 10 dkg kandovaného ovoce, hera na potření
Postup: Utřeme cukr, vejce a tuk. Přidáme mouku smíchanou s
práškem do pečiva a vlijeme mléko. Vše promícháme a přidáme
ořechy, rozinky, a kand. ovoce. Vymažeme a vysypeme 2 menší
formy (srnčí hřbet). Těsto nalijeme do forem a pečeme asi 50-60
minut. Hotové vyklopíme z forem, potřeme rozpuštěnou Herou a
hned hustě sypeme moučkovým cukrem.

Měkké vánoční perníčky

400 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru, 140 g medu, 2
vejce, ½ lžičky sody, 2 lžičky perníkového koření
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Postup: Všechny suroviny zpracujeme v těsto, rozválíme na vále
(ne moc tence) a vypichujeme tvary. Perníčky před pečením potřeme vajíčkem a pak dozlatova upečeme v horké troubě. Perníčky
zdobíme bílou polevou - 1 bílek, 2 lžíce citronové šťávy, 200 g
moučkového cukru. Bílek protlačíme přes sítko, cukr přesejeme
2x, aby byl co nejjemnější. Poleva na zdobení by měla být spíše
hustší , aby netekla a pěkně se s ní zdobilo.

Sněhuláci z vinného těsta

200 g hladké mouky, 120 g másla, 2-3 lžíce bílého vína, moučkový a vanilinový cukr na obalení, trochu čokoládové polevy na
zdobení
Postup: Z přísad vypracujeme hladké těsto, které necháme minimálně hodinu odležet v chladničce. Poté je rozválíme na tenký
plát, z něhož vykrájíme formičkou sněhuláky. Upečeme v troubě
. Předehřáté na 180 °C (asi 10 min) a ještě horké obalujeme v
cukru. Když sněhuláci vychladnou, namalujeme jim čokoládovou
polevou oči a knoflíky.

Vánoční džusové tiramisu

2 malé mandarinkové kompoty (asi 300 ml), 125 ml šlehačky, 250
g mascarpone, 250 g tvarohu, 80 g cukru, 3 lžíce pomerančového
likéru, 250 ml 100% pomerančového džusu, 1 balíček dlouhých
piškotů, kakao, plátky pomeranče a pár snítek máty.
Postup: Mandarinky z kompotu přecedíme a necháme okapat. Šlehačku vyšleháme dotuha, mascarpone a tvaroh hladce umícháme
s cukrem, přidáme 3 lžíce pomerančového likéru. Do tvarohového
krému přidáme šlehačku a 100 ml džusu. Dno nákypové formy
vyložíme piškoty, které opět pokapeme džusem. Na ně uložíme
okapané mandarinky a potřeme je polovinou krému, pokračujeme mandarinkovou vrstvou, na ni dáme piškoty a opět pokapeme,
naneseme zbytek krému, povrch uhladíme a necháme ztuhnout.
Před podáváním poprášíme kakaem a ozdobíme plátkem pomeranče a snítkou máty.		
DOBROU CHUŤ !!!

BABSKÉ RADY

JAK UCHOVAT OVOCE A ZELENINU

■ Mrkev nezbavujte natě a skladujte ji v chladu a tmě. Vydrží pak
déle čerstvá.
■ Pažitka velice rychle ztrácí svěžest. O chvíli déle v lednici
vydrží, když ji pečlivě zabalíte do alobalu. A místo řezání ji stříhejte.
■ Ledový salát nebo zelí nechávejte na chladném místě, nesmí ale
ani trochu namrznout. Jinak zhořkne.
■ Zvadlou petrželovou nať osvěžíte, když ji rozloženou na talíři
pokropíte vodou, přiklopíte dalším talířem a dáte do lednice.
■ Nakrájené citrusy vydrží čerstvé, když je zasypete ledem. Postačí je i na chvíli ponořit do studené vody.
■ Nakrojené jablko ani jiné ovoce nezhnědne, když řez potřete
citronovou šťávou.
■ Jak nastrouhat citron? Co nejlépe jej omyjte, použijte kartáček. Pak ho vcelku dejte do mrazáku. Až zmrzne, bez loupání ho
nastrouhejte – kam si jen vymyslíte: na zeleninový salát, zmrzlinu, do polévky, na špagety, rýži, omáčku, rybu. Jídlu dodá nejen
skvělou chuť, ale i potřebné vitaminy.
■ Z citronu můžete šťávu vymačkat do formiček na led a udělat si
tak praktické kostky do čaje.
■ Citron zlepšuje stravitelnost hub. Trochu ho na ně před tepelnou
úpravou nakapejte.
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■ Cibuli snadno oloupete, když ji namočíte na deset minut do
teplé vody. Slupka se pak nebude lámat.
■ Krájení cibule neobrečíte, když ji zbavenou slupky dáte na
chvíli do mrazáku.
■ S agresivní látkou, která se uvolňuje při krájení cibule, si
poradí zapálený plamen, například svíčka. Při krájení ale sledujte jen cibuli, ať se neříznete!

ninou, maso zůstane krásně šťavnaté.
■ Vcelku upečené maso nechte 10 až 15 minut odstát, až pak
ho krájejte. Šťáva se krásně rozloží a nevyteče.
■ Při pečení tužšího masa starších zvířat se doporučuje přidat
trochu rumu, rychleji změkne!
■ Ukrojený salám neoschne, když uříznutou plochu natřeme
vepřovým sádlem.

ČAROVÁNÍ S MASEM

CITÁTY A PŘÍSLOVÍ

■ Maso můžete chvíli skladovat čerstvé i bez lednice. Stačí ho
zabalit do utěrky namočené v octě. Nebo ho nechte namočené
do octové vody.
■ Když maso necháte mimo lednici ponořené v mléce, také
vydrží. Mléko denně měňte a maso obracejte. Mléko sice
zkysne, masíčku to ale neublíží. Jen ho musíte potom pořádně
omýt.
■ Připravujete špíz a bojíte se, že po vyndání špejle na ní polovina masa zůstane? Tak ji před použitím natřete tukem!
■ Nepříjemný zápach z vnitřností zmizí, když je naložíte do
mléka. Klidně přes noc.
■ Slanina na pánvi se nezkroutí, když ji předtím na pár minut
namočíte do studené vody.
■ Mimo lednici si maso udržíte na čas čerstvé také, pokud ho
zabalíte do čerstvě natrhaných kopřiv. Anebo ho můžete zabalit do nakrájené cibule. Té ale musí být opravdu hodně.
■ Když kuře před pečením nebo grilováním potřete citronovou
šťávou, bude krásně šťavnaté a chutné.
■ Při uzení kuře nebo krůtu v udírně překryjete prorostlou sla-

Jubilanti
Ve III. čtvrtletí roku 2012 oslavovalo svá jubilea 70, 75, 80 a více
let tentokráte pouze 16 našich spoluobčanů. Nejstarší spoluobčanka
paní Marie Kovářová, Ratiboř 84 t.č. v domově seniorů v Podlesí,
zemřela dne 16.7.2012 a 17.8.2012 by se dožila 95. let. Nad 90 let
má naše obec pouze čtyři spoluobčany. Všem jubilantům přejeme,
aby se ve zdraví, štěstí a plné síle dožili také vysokého věku.

Setkání seniorů
Naše milé spoluobčany seniory nad 70 let tímto srdečně zveme
na tradiční setkání, které se koná v neděli 7.10.2012ve 14 hodin v

Mateřská škola
První den nového školního roku přišla pozdravit děti i zaměstnance paní starostka Bc. Jiřina Sklenská s panem tajemníkem
Mgr. Oldřichem Bělíčkem.

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak
pravda je opakem: láska znamená milovat.
(Erich Fromm)
Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou
šance, které jim nabízí dnešek.
(Čínské přísloví)
Co chceme, tomu také ochotně věříme, a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.
(Gaius Julius Caesar)
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád
strach, že nějakou uděláte.		
(Elbert Hubbard)
Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál.
(Lucius Annaeus Seneca)
Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60
minut.					
(Sofoklés)
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.		
(Mark Twain)
Co z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ráno probudím, je dnes...
Jana Nevolová

restauraci PONORKA. Moc nás potěší, když naše pozvání přijmete.
Osobní pozvánka bude všem zaslána Obecním úřadem v Ratiboři.

Vítání občánků
Od měsíce března 2012 do měsíce června 2012 se v naší obci
narodilo 10 občánků. Tyto malé ratolesti přivítáme do svazku naší
obce dne 6. 10. 2012 (v sobotu) ve 14 hodin v obřadní síni obecního úřadu. Srdečně zveme rodiče a příbuzné těchto nejmenších
děťátek, pro které jsme připravili malou oslavu.
Osobní pozvání všem bude včas doručeno. Velmi se těšíme na
jejich účast.
Za sociální komisi: Miroslava Slováčková

Do mateřské školy dochází 67 dětí, z toho 26 nových, které
vyučují paní učitelky dle jednotlivých tříd:
Berušky - Jana Wollerová
Medvídci - Zdeňka Březovjáková a Pavlína Ferdicsová
Koťátka - Dana Barvíková a Vladimíra Staňková
O přípravu jídla a úklid se starají zaměstnanci školní jídelny
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a provozní zaměstnanci: Petra Frydrychová, Dagmar Trčková,
Miroslava Grobelná, Lukáš Špaček, Jarmila Macečková a Edita
Uhříková.
Letos poprvé organizujeme pro 14 přihlášených dětí celoroční
výuku angličtiny ve spolupráci s Mgr. Jitkou Kretovou. V září
jsme zahájili již tradičně předplavecký kurz v Městských lázních
Vsetín pro 18 nejstarších předškoláků ve spolupráci s Plaveckou
školou Valašské Meziříčí a ZŠ Ratiboř.
S rodiči jsme naplánovali i na tento školní rok bohatý program
pro děti dle již osvědčených tradičních akcí – karneval, rej masek,
výlet do ZOO, pochod pohádkovým lesem, noc v MŠ, divadelní
představení, sportovní olympiádu.
Krásné podzimní počasí nám dovoluje využívat ke hrám opra-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. září letošního roku se pro čtyřiadvacet dětí stal dnem velmi
důležitým. Čekal je totiž jejich první den ve škole. Přivítat je a
poblahopřát jim hodně školních úspěchů přišli jako každoročně i
představitelé naší obce v čele s paní starostkou Bc. Jiřinou Sklenskou a tajemníkem OÚ panem Mgr. Oldřichem Bělíčkem. Od
nich zákonní zástupci novopečených školáků obdrželi již tradičně
finanční příspěvek na školní pomůcky. Hodně pracovních úspěchů a rodinnou pohodu popřáli taktéž všem zaměstnancům školy.
Třídy a vyučující ve školním roce 2012/2013
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Š. druž.

Žáků Chlapci Dívky
24
14
10
15
8
7
11
6
5
11
8
3
14
7
7
25
12
13

Mgr. Milada Valová
Mgr. Jana Divišová
Mgr. Bohdana Uhrinová
Mgr. Tamara Juchelková
Mgr. Jitka Vítková
Jana Liškutínová

Ostatní hodiny a úvazky vyučuje Mgr. Hana Salamonová.
Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Jen si děti všimněte, co je
krásy na světě.“ Žákům se specifickými poruchami učení bude
poskytována individuální péče formou ambulantní nápravy dyslexie, kterou má na starosti paní učitelka Jana Divišová. Dětem s
poruchami řeči (i z mateřské školy) bude poskytována odborná
logopedická péče paní učitelkou Tamarou Juchelkovou.
Děti se opět mohou zapojovat do těchto zájmových kroužků
a aktivit:
• hudebně-dramatický kroužek
• kroužek historického šermu
• taneční kroužek HIP –HOP
• kroužek sebeobrany JIU - JITSU
• výtvarný kroužek
• šachový kroužek
• zdravotnický kroužek
• anglického jazyka
I v letošním školním roce připravujeme pro žáky řadu aktivit,
ať už mimoškolních, či v rámci výuky, kterými jim chceme zpestřit pobyt ve škole. Hned druhý týden nového školního roku jsme
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vená pískoviště a lavičky na školní zahradě. K velké radosti všech
dětí zajistil zřizovatel OÚ Ratiboř výměnu písku a opravu cesty v
areálu mateřské školy. Novou asfaltovou plochu testují malí cyklisté na nových odrážedlech v bezpečnostních přilbách zakoupených klubem rodičů.
Dále jsme dokoupili 30 chybějících lehátek k odpolednímu
odpočinku dětí a provedli výměnu vodovodních baterií ve všech
umývárkách. Za bezplatnou montáž tímto děkujeme panu Radimu
Žabčíkovi.
Pohodový školní rok přejí všem dětem i rodičům zaměstnanci
mateřské školy.
Zdeňka Březovjáková, ředitelka MŠ
zahájili s 2., a 3. třídou plavecký výcvik. V říjnu se k nim připojí
i prvňáčci v rámci předplaveckého výcviku. Ve středu 12. 9. jsme
u Hasičského domu shlédli ukázku výcviku dravců, která byla pro
děti velmi zajímavá a poučná. 2. 11. 2012 proběhne ve spolupráci s mateřskou školou a Obcí Ratiboř IV. ročník „lampionády“,
který bude zakončen v místním kině českou pohádkou. Podrobnosti budou včas upřesněny na plakátech.
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V prostorách školy se během prázdnin pilně pracovalo, abychom s novým školním rokem vkráčeli do příjemnějšího a podnětnějšího prostředí. Byla uskutečněna celková rekonstrukce
sociálního zařízení, oprava zídky před školou a byl natřen plot.
Některým občanům se zdála rekonstrukce WC příliš dlouhá, ale
zaměstnanci firmy STABET pracovali s největším nasazením.
Veškeré úpravy musely být přizpůsobeny Vyhlášce č. 410/2005
Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Zedníci museli odstranit původní dlažbu a pod ní obrovskou
masu starého betonu. Zrání nově položeného betonu potřebuje
logicky svůj čas, aby mohly pokračovat další obkladové práce.
A obkládat totálně nerovné prostory, kdy museli obkladači stále
měřit a řezat, jim práci taky neurychlilo. Dále musela být vyměněna okna, na každém podlaží byla vybudována odvětraná úklidová
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komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem
tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody (Vyhl.
410/2005 Sb.). Na chlapeckých WC nebyl přívod teplé vody,
který je dle Vyhl.č.410/2005 Sb. nutný, takže musel být zajištěn
nový přívod elektrického vedení. Rozsah těchto stavebních úprav
byl zcela adekvátní délce prováděných prací. Chtěla bych při této
příležitosti poděkovat panu Mirkovi Adámkovi za spolehlivý,
operativní a profesionální přístup při vedení celé rekonstrukce.
Dětem z 1. třídy jsme pořídili nový nábytek, který odpovídá
ergonomickým zásadám práce žáků vsedě (Vyhl. č. 410/2005
Sb.). Doufám, že se jim bude v nových lavicích pohodlně sedět
a načerpají ve škole mnoho znalostí a dovedností. Všem našim
dětem přeji hodně úspěchů, kamarádství a radosti, pedagogům
hodně sil do nového školního roku a rodičům důslednost a trpělivost při výchově svých dětí.		
Mgr. Milada Valová

Vzpomínka na budování místního rozhlasu
Stavba místního rozhlasu byla realizována vsetínskou firmou
Macík brzy po válce. Zaměstnanci této firmy pracovali současně
na třech pracovištích a bez projektu. Realizace probíhala na základě dohody. Bohužel v roce 1948 byla firma zrušena. Byla převedena do sítě prodejen „Elektra“, která se zabývala pouze prodejem
a montážní činnost zrušila. Z toho důvodu byl rozhlas v Ratiboři,
ale i Hošťálkové a Kateřinicích uveden do provozu v takovém

stavu, ve kterém byl, než došlo ke zrušení firmy Macík. Ozvučena
byla jen náves bez širšího okolí. Z iniciativy místních elektrikářů
(Petráš, Žabčík, Nezdařil) byla v rámci patronátu zřízena v Mezu
skupina ve složení Hrňa, Hartman, Škrabola, Šťastný a Machálek,
která ve svém volnu pokračovala v dokončovacích pracích na rozhlase až do roku 1950. Mimo jiné byl toto jeden z důvodů (kromě
děvčat), proč jsem si zvolil Ratiboř k dožití.
Josef Hrňa

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
A DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
se uskuteční
v pátek 12. října od 14.00 do 22.00hodin
v sobotu 13. října od 08.00 do 14.00 hodin
V naší obci bude volební místnost v Sokolovně.
V případě nezvolení kandidáta do Senátu Parlamentu ČR
v 1. kole se uskuteční 2. kolo o týden později a to 19. a 20. října 2012.
Obecní úřad Ratiboř
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Z ratibořské kopané
Muži

Muži „A“ pod vedením trenéra Juráška Miroslava a asistenta
Adámka Miroslava si zatím v probíhající podzimní části sezóny
vedou velice dobře. V šesti zápasech utržili jen jednu porážku a
zbytek utkání zvítězili. V tabulce jsou na prvním místě s dvoubodovým náskokem na tým Velké Karlovice + Karolínka „B“.
Střelesky se prosadili: Gargulák Michal - 6 branek, Olšák Stanislav - 4 branky, Galetka Tomáš - 3 branky, Konvičný Adam - 3
branky, Blizňák Zdenek - 3 branky, Bambůšek Lukáš - 2 branky,
Rafaj Petr, Lukáš Vladilav, Válek Patrik - všichni 1 branka.
Mužům „B“ se zatím v rozehrané sezoně daří střídavě. Ve třech
mistrovských utkáních nasbírali 3 body za jednu domácí výhru a
dvě porážky na hřišti soupeřů. V tabulce ve své skupině je béčko
na devátém místě.
Střelesky se prosadili: Procházka Štěpán, Vala Vítězslav,
Katrušák Karel, Žabčík David , Uhrin Marian, Mynařík Tomáš,
Bogar Miroslav - všichni po 1 brance.

Mládež

Dorostenci pod vedením trenéra Špačka Petra vedou svou skupinu okresního přeboru. Zatím neokusili hořkost porážky a na
svém kontě mají 9 bodů za tři vítězství.

M

Střelesky se prosadili: Procházka Štěpán 2 branky, Stodůlka
Lukáš 2 branky, Válek Patrik, Barčák David, Katrušák Karel,
Ostřanský Jakub - všichni 1 branka.
Starším žákům pod vedením trenérů Špačka Petra a Karoly
Ondřeje ve svém premiérovém ročníku krajského přeboru zatím
moc nedaří.. Po odehraných čtyřech kolech mají na svém kontě
jeden bod za remízu v Uherském Hradišti. V tabulce kluci zatím
okupují 9. příčku.
Střelesky se prosadili: Daněk Štěpán 2 branky, Machala Karel
2 branky, Jakubík Adam, Maňák Filip, Macík Tomáš - všichni 1
branka.
Naopak mladší žáci pod vedením trenérů Mikuly Josefa a Čablíka Michala se v krajském přeboru rychle rozkoukali. V odehraných čtyřech kolech zatím prohráli jen jednou v Uherském Hradišti a zbytek utkání vyhráli. V tabulce jsou zatím na 5. místě.
Střelesky se prosadili: Machala Karel - 6 branek, Mrlina Daniel - 5 branek, Vítek Libor - 4 branky, Machal Roman - 2 branky,
Čablík Martin - 1 branka, Březovják David - 1 branka.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, fanouškům a OÚ za jejich podporu.
Více informací o všech Ratibořských týmech naleznete na
nových oficiálních stránkách klubu www.fotbalratibor.717.cz
Michal Mrlina, oddíl kopané

Rozpis fotbalových soutěží – Podzim 2012
„OP“ Muži - Podzim 2012
Kolo 		

Datum 			

Začátek 			

Soupeř 				

Odjezd

7.		
8. 		
9. 		
10. 		
11. 		
12. 		
13. 		
14. 		

Ne 23.9. 			
Ne 30.9. 			
Ne 7.10. 			
Ne 14.10. 		
Ne 21.10. 		
Ne 28.10. 		
Ne 4.11. 			
Ne 11.11. 		

15.30 hod. 		
15.30 hod. 		
15.00 hod. 		
14.30 hod. 		
14.00 hod. 		
14.00 hod. 		
13.30 hod.		
3.30 hod. 		

Pr. Bečva – R 			
R – Střítež n. B.
Val. Senice - R 			
R - N. Hroz.
Kelč „B“ - R 			
R - V. K. + Karolínka „B“
Halenkov – R 			
Lhotka n.B. - R 			

13.30 hod.

IV. Třída Muži – Podzim 2012
7. 		
8. 		

So 22.9. 			
So 29.9. 			

15.30 hod. 		
10.30 hod. 		

R - Střelná
Lhota u Vs.“B“ - R 9.30 hod.

13.00 hod.
12.00 hod.
12.30 hod.
12.15 hod.
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9. 		
1.		
2. 		
3. 		

So 6.10. 			
Ne 14.10. 		
Ne 21.10 		
Ne 28.10. 		

15.00 hod. 		
14.30 hod. 		
14.00 hod. 		
10.15 hod. 		
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R – Huslenky „B“
Študlov – R 			
R - Růžďka
Janová „B“ - R 			

13.15 hod.
9.15 hod.

„KS“ Ml + St.přípravka – Podzim 2012
Kolo 		

Datum 			

Začátek 			

Soupeř 				

Odjezd

3. 		
4. 		
5.		

Po 24.9. 			
Po 1.10. 			
So 6.10. 		

16.00 hod. 		
16.00 hod. 		
9.30 hod. 		

Val.Klobouky - R 			
Slavičín – R 			
R – Val.Meziříčí

14.30 hod.
14.00 hod.

Na utkání jezdí ml. a st. přípravka souběžně. Utkání hrají taktéž ve stejný čas hraje se soluběžně na čtyřech hřištích !

„OP“ Dorost – Podzim 2012
7. 		
8. 		
9. 		
10. 		
1. 		
2. 		
3. 		

So 22.9. 			
So 29.9. 			
So 6.10. 			
So 13.10. 		
So 20.10. 		
So 27.10. 		
So 3.11. 			

15.30 hod. 		
15.30 hod. 		
12.00 hod. 		
14.30 hod. 		
11.00 hod. 		
14.00 hod. 		
13.30 hod. 		

Liptál - R 			
R - Leskovec
R - Halenkov
Lačnov - R 			
Ústí – R 				
R – Liptál
Leskovec - R 			

14.30 hod.

13.00 hod.
10.00 hod.
12.30 hod.

„KP“ St. + Ml. žáci – Jaro 2012
7. 		
8. 		
9. 		
10. 		
11. 		
1. 		
2. 		

So 22.9. 			
Ne 30.9. 			
So 6.10. 			
Ne 14.10. 		
So 20.10. 		
Ne 28.10. 		
Ne 4.11. 			

9.30, 11.15hod.		
11.00, 9.30hod.		
9.30, 11.15hod. 		
11.00, 9.30hod. 		
9.30, 11.15hod. 		
11.00, 9.30hod. 		
11.00, 9.30hod. 		

Brumov - R 			
R - Nedašov
Louky - R 			
R – 1.Valašský FC
Vikt. Otrokovice - R 		
R – Kunovice
R – Baťov 1930

7.30 hod.
7.30 hod.
7.30 hod.

Na utkání jezdí ml. a st. žáci souběžně. První čas začátku utkání platí pro starší žáky a druhý čas začátku pro mladší žáky !

Rozpis všech utkání hraných na hřišti v Ratiboři
PODZIM 2012
Datum 		

Začátek 			

Tým 					

Utkání

So 22.9. 		
So 29.9. 		
Ne 30.9.
Ne 30.9. 		

15.30 hod. 		
15.30 hod. 		
9.30 hod. 		
11.00 hod. 		

IV.Třída Muži „B“ 				
„OP“ Dorost 				
„KP“ Ml.žáci 				
„KP“ St.žáci 				

R – Střelná
R – Leskovec
R – Nedašov
R – Nedašov

„OP“ Muži „A“ 				
„KS“ Ml.+St.příp.				
„OP“ Dorost 				
IV. Třída Muži “B“ 			
„KP“ Ml.žáci 				
„KP“ St.žáci 				
„OP“ Muži „A“ 				
IV.Třída Muži „B“ 				
„OP“ Dorost
			
„KP“ Ml.žáci 				
„KP“ St.žáci 				
„OP“ Muži „A“ 				
„KP“ Ml.žáci 				
„KP“ St.žáci 				

www.coleman.cz | e.coleman.cz
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Na našich www stránkách najdete užitečné informace, prodejní
akce, poradenství a mnoho dalšího z oblasti střech a fasád.
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Kontaktujte nás:
p. Karel Vajdák - ředitel obchodního centra, tel.: 725 675 725
p. Radek Navrátil - obchodník, tel.: 725 675 601
p. Vojtěch Kolář - obchodník, tel.: 725 675 657
email: info@coleman.cz
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Navštivte nás na adrese:
obchodní centrum Coleman S.I., a.s., Vsetín
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
Otevírací doba: po až pá, 6:30 až 16:00 hod.

Řekněte nám, co potřebujete a my to zajistíme.
Jsme zde pro Vás.

15.30 hod. 		
9.30 hod. 		
12.00 hod. 		
15.00 hod. 		
9.30 hod. 		
11.00 hod. 		
14.30 hod. 		
14.00 hod. 		
14.00 hod. 		
9.30 hod. 		
11.00 hod. 		
14.00 hod. 		
9.30 hod. 		
11.00 hod. 		

Od nás získáte:
- zdarma zaměření objektu
- zdarma návrh a výpočet materiálové skladby
- dodávku materiálu přímo na stavbu
- zdarma poradenství našich specialistů
- zdarma výhody naší zákaznické karty Colemánie
- doporučení realizační firmy

Ne 30.9. 		
So 6.10.
So 6.10. 		
So 6.10. 		
Ne 14.10.
Ne 14.10.
Ne 14.10.
Ne 21.10.
So 27.10.
Ne 28.10.
Ne 28.10.
Ne 28.10.
Ne 4.11.
Ne 4.11. 		

Společnost Coleman S.I., a.s., si Vám jako specialista
na tyto činnosti dovoluje nabídnout komplexní služby
spojené s dodávkou materiálů pro stavbu, rekonstrukci
střech a fasád.

Stavíte dům?
Plánujete rekonstrukci střechy?
Chcete zateplovat fasádu či podkroví?
Tak jste na správné adrese!!!
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R – Střítež n.B.
R – Val.Meziříčí
R – Halenkov
R – Huslenky „B“
R – 1.Valašský FC
R – 1.Valašský FC
R – N.Hrozenkov
R – Růžďka
R – Liptál
R – Kunovice
R – Kunovice
R – V.K.+Karolínka „B“
R – Baťov 1930
R – Baťov 1930

Kompletní výsledky, tabulky a informace o všech našich týmech naleznete na oficiálních
stránkách klubu www.fotbalratibor.717.cz.

INZERCE
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SRDEČNĚ VÁS
ZVEME NA

HODOVÝ JARMARK
Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání prosinec 2012.

