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Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2013 Vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví, lásku, osobní spokojenost a porozumění jeden pro druhého.
Ať Váš život v naší obci má spoustu krásných stránek a podob naplněných štěstím pro Vás a Vaše blízké.
Vaše starostka

Stručné ohlédnutí za rokem letošním
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, můžeme konstatovat, že rok
2012 patřil v naší obci k rokům úspěšným. Podařilo se zrealizovat pestrou paletu různých investičních i neinvestičních akcí. Při všech našich
činnostech jsme ale byli limitování objemem finančních prostředků.
Tak jako každoročně, tak i letos obec řádně splácela půjčku u SFŽP
ČR na vybudování kanalizace. Do nového roku vstupujeme s očekáváním, zda dojde k navýšení cen a poplatků spojených s provozem našich
domácností. Tyto ceny se s příchodem nového roku nenavyšují, kromě
ceny vodného o 2 Kč/m3 zohledňující navýšení cen dodavatele vody.

Územní plán obce

Občané, kteří mají zájem o zahrnutí dalších ploch do nového územního plánu, mohou své návrhy podávat na obecním úřadě v Ratiboři.
K vhodnosti navržených ploch se vyjadřují příslušné dotčené orgány
státní správy, zejména orgány ochrany přírody. Zpracován je návrh
zadání nového ÚP obce. Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel.
Obec podala u MMR ČR žádost o podporu na zpracování ÚP.

Rekonstrukce v ZŠ

Dotací MMR ČR ve výši 600 tis. Kč byla podpořena rekonstrukce
sociálního zařízení ZŠ Ratiboř, která proběhla během prázdnin. Touto rekonstrukcí bylo dosaženo splnění požadovaných hygienických
podmínek kladených na sociální zázemí škol, což bylo konstatováno
i následnou kontrolou Krajské hygienické služby. Stávající nevyhovující sociální zařízení bylo v obou patrech nahrazeno novým s novými obklady i systémem ventilace. Obec Ratiboř se stala pro rok 2013
příjemcem dotace ze SFŽP ČR určené na rekonstrukci budovy ZŠ.
Rekonstrukce by měla opět proběhnout během prázdnin. 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. 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 a zabezpečení přístupu do obecních lesů jsou s využitím
obecní techniky a pracovníků realizovány opravy lesních cest i svážnic
dřeva. V letošním roce byly opraveny cesty Na Dvorcích, Nad Uhříky,
Pod Nivkou, K Malinům, Nad Novosadem a další. Pro rok 2013 je

připraveno turistické značení lesní cesty na Praženské paseky. Katastr
obce budou protínat 4 turistické značky.

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

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 i technicky
náročné přípojky občanů v intravilánu obce, např. u Životských a mnoho dalších. Po desetiletém provozu byla realizována výměna difuzérů
na ČOV. Jsou čištěny silniční vpustě a kanalizační šachty.

Kabelová televize

Nadále trvá zájem občanů o vybudování dalších přípojek kabelové
televize s možností připojení k internetu. Tyto jsou průběžně budovány.
V roce 2013 je připravena digitalizace infokanálu obce. Firma TKR
Jašek s.r.o. investuje do digitálních technologií.

Protipovodňová opatření

Obec instalovala v letošním roce 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. V údolí Hološín
byly do provozu uvedeny 2 solárně napájená hnízda bezdrátového
rozhlasu. Průběžně jsou čištěny příkopy a koryta toků. Lesy ČR s.p.
na jaře 2013 zahájí opravu koryta Ratibořky v lokalitě u Ponorky a
splavu i Vítků.

Místní komunikace, chodníky

Novým živičným povrchem byla opravena komunikace na Migálku, částečně stržená povodní v loňském roce, a příjezdová komunikace v areálu MŠ Ratiboř. Opravena byla i příjezdová komunikace u
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Kovářů poničená povodní v loňském roce. V podzimním období
byla zrealizována část místní komunikace ve stavebním obvodu
Hološín. Vyčištěny byly příkopy kolem MK v údolích. Na jaře
2013 budeme v této činnosti pokračovat. Recyklátem jsou pravidelně spravovány 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. S využitím mechanizace obce je prováděna včasná
zimní údržba chodníků a místních komunikací s úklidem sněhu a
posypem. Na intenzitu posypu jsou různé názory – jedna skupina
občanů vyžaduje posypu co nejméně, např. matky s malými dětmi, které chtějí děti vozit na sáňkách, starší spoluobčané naopak
vyžadují posyp důkladnější, mnozí chtějí i posyp škvárou, od které
jsme v minulých letech zcela ustoupili.

Oprava budovy Svazarmu

Obci byla přiznána dotace na rekonstrukci budovy od SFŽP ČR.
Byly zahájeny stavební práce. Hlavní část stavebních prací je připravena k realizaci v roce 2013.

Cyklostezka Ratiboř

V současné době je provedeno zaměření cyklostezky v terénu,
pokračuje projekční příprava. Jsou řešeny administrativní náležitosti.
Žádost o podporu bude opakovaně podána. V programu ROP Střední
Morava nebyla bohužel naše žádost akceptována. Akceptovány byly
žádosti z blízkého okolí sídel krajů Zlína a Olomouce. 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.

Bytový fond obce

Obec disponuje 20 plně obsazenými byty I. kategorie. Všichni
nájemníci řádně platí nájemné. V evidenci uchazečů o přidělení bytu je
k dnešnímu dni evidováno 24 uchazečů. Byla dokončena rekonstrukce
domu č.p. 572. Dne 6. září byl dům řádně zkolaudován. Dva nově
rekonstruované byty I. kategorie byly předány do užívání nájemníkům.

Obnova vozového parku obce

Rypadlo nakladač New Holland, který se porouchal a který obec ke
své činnosti nutně potřebuje, jelikož je využíván při výkopech, zimní
údržbě, ale i při řešení havarijních situací. Stávající stroj je po opravě nabízen a inzerován zájemcům. Po profinancování je připravena
dodávka nového stroje téhož typu vybraného ve výběrovém řízení.
Vozový park obce obmění i repasovaná hasičská stříkačka CAS 25,
která je zasmluvněna a repasována v zimním období.

Záchovná údržba budov

Opravena byla dlažba u vstupu do budovy OU a u budovy Ponorky.
V prostorech pošty byla opravena okna. Byla renovována autobusová zastávka u kina včetně výměny osvětlovacích těles. Na dokončení
rekonstrukce objektu občanské vybavenosti a kabin fotbalového hřiště
se zatím nepodařilo získat dotaci. Žádost o dotaci pro rok 2013 byla
aktuálně podána na MMR ČR.
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Komunální odpad

Díky umístění kompostérů v zahradách zmizely výsypy travin na
různá místa v obci a do okolí vodních toků. 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 kontejnéry určené pro sběr komodit skla a papíru
jsou odváženy permanentně dle potřeby. Obec je zapojena do systému
sběru Asekol a REMA.

Veřejné plochy, koryta toků, 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. Koryta toků byla
pravidelně čištěna od nánosů a naplavenin.V Červených byla očištěna
od usazenin 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 včetně odklízení sněhu. Z
důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na místních komunikacích je prováděn výsek trav a vzrostlých křovin. Na exponovaných
místech byla umístěna silniční zrcadla. Místní komunikace u Bečvy,
využívaná především jako cyklostezka, byla 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, jsou vyměňovány sloupy. 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.

Družba s obcí Považská Teplá

V letošním roce uplynulo 40 let od podpisu družební smlouvy.
Družba obou obci je stále aktivní. Občané obou stran se zúčastňují
významných akcí v družebních obcích, aktivní je i družba hasičstva a
základních škol obou obcí.

Rok 2013

Pro rok 2013 lze při omezených rozpočtových možnostech realizovat rekonstrukce budov Svazarmu a budovy ZŠ. V případě získání
podpory SFDI ČR bude třeba zahájit výstavbu cyklostezky. Jednou
z podmínek fondu je celková realizace díla v tom roce, v němž byla
dotace přiznána. Obec se pokusí o získání dotace na dlouho plánovanou rekonstrukci MŠ. V plánu je budování dalších kanalizačních
tras, vodovodních řadů a MK i úsilí o odstranění povodňových škod na
majetku obce a další aktivity v rámci rozpočtu obce. Obec bude pokračovat ve splácení půjčky na kanalizaci z minulých let. Připravena je
digitalizace informačního kanálu obce. V návaznosti na kalendář akcí
se budou opět konat akce z různých oblastí.

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 prostorech ZD Ratiboř dne 17.2.2012. Zde se konal i dět-
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ský karneval. Knihovna ve spolupráci se základní školou připravila
tradiční 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 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, nechali za sebou i fotbalisty z měst např. Holešov
nebo Slavičín a postoupili do krajského přeboru. Muži A družstva
ukončili podzimní část sezóny na vedoucím místě tabulky okresního
přeboru. Aktivní je oddíl hokeje i další oddíly. 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. Milovníci přírody se zúčastnili podzimního pochodu. Knihov-
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na připravila pro děti i dospělé různorodé akce a přednášky a to i ve
spolupráci se ZŠ. Opakovaně jme se sešli na vzpomínkové slavnosti u
pomníku Jana Maniše. Uskutečnilo se tradiční setkání se staršími spoluobčany i vítání nových občánků. Počasí přálo tradičnímu hodovému
jarmarku.
V soutěži o nejlepší klobásu vyhrál Carnex Francova Lhota. Při podzimních volbách byly z obce Ratiboř vysílány živé vstupy do celostátního vysílání Čt. Pro děti z místních škol se uskutečnila Lampionáda
zakončená filmem. Film bohužel nesplnil očekávání dětí ani rodičů,
ač nasbíral mnoho cen na různých festivalech, dětem připadal nezáživný. Výběr filmů na „35“ je pro nedigitalizovaná kina v současné
době již značně omezen. Pravidelně jsou pořádány zájezdy na divadelní představení do divadla ve Zlíně. 1. prosince byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom na návsi. Všichni přítomní ocenili potleskem pásmo připravené dětmi ZŠ Ratiboř i vystoupení pěveckého sboru Církve evangelické v Ratiboři. V sokolovně se mohou zájemci zúčastnit celé řady
tělovýchovných aktivit, zatančit si při zumbě, zdokonalit se v bojových
uměních, volejbalu i stolním tenise. Během roku aktivně pracovala celá
řada spolků a zájmových sdružení od Budníčku po 3 skupiny klubu
seniorek. Farní sbor ČCE v Ratiboři pořádal kromě církevních obřadů
i besedy, přednášky a další akce určené pro širokou veřejnost, zvláště
kladně byly hodnoceny zde pořádané koncerty, které jsou občany hojně navštěvovány. 		
Bc. Jiřina Sklenská, starostka

Výpis z Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 29. října 2012
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
* rozpočtovou změnu č. 5/2012
* nákup hasičského vozidla v rámci dotace od Zlínského kraje ve výši
325.000 Kč a doplatek ve výši 375.000 Kč na zakoupení renovovaného hasičského vozidla s tím, že tento bude splácen v příštím roce
* obnovu vozového parku obce výměnou rypadlo – nakladač
* doplnění žádostí o dotaci na opravu splavu u obecního úřadu
* pronájem bytu č. 6 v domě čp. 21 paní Elišce Čablíkové (R. 75) po
zrušení nájmu pana Lubomíra Hnátka
* plán inventarizace obce Ratiboř za rok 2012
* plán zimní údržby v obci Ratiboř
* prodloužení stávajícího nájmu paní Aleně Suré u provozorny p.
Antonína Jakubíka na dobu 3 let
* žádost D. Špačkové (R. 47) o připojení na obecní vodovod
* označení trasy z Ratiboře směrem na Prženské paseky
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* informaci o škodách na majetku obce po přívalových deštích v roce
2012
* informaci o nedoplatcích za pronájem nebytových prostor

* zhodnocení Ratibořského hodového jarmarku a přípravu na rozsvícení vánočního stromku
* žádosti občanů obývajících Holíkův vrch s těmito požadavky:
- výstavba kanalizace – zpracovává se projekt
- připomínka k dodávce vody
- zajištění bezpečnosti na MK umístěním zrcadla
- povrchové odvodnění komunikace – prověří stavební komise
* předání medaile za odbojovou činnost p. Vackovi u příležitosti
výročí narození Žukova, medaile bude uložena v historickém muzeu
u Hynků
* předání pamětního listu Slovenského svazu protifašistických bojovníků starostce obce
Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
* žádost p. Pavla Juráně (R. 321) o pronájem parc. č. 2573/2 z důvodu,
že uvedená parcela je již pronajatá ZD Ratiboř
* žádost firmy Půjčovna V.Š.B. o pronájem nebytových prostor v
objektu čp. 308
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:

Výpis z Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 17. prosince 2012
* rozpočet obce Ratiboř na rok 2013
* rozpočtový výhled
* rozpočtovou změnu č. 6/2012
* zadání nového ÚP obce Ratiboř a zpracovatele ÚP STEMIO a.s.
Zlín
* vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů
* nařízení č. 1/2012 – zákaz podomního prodeje
* nákup rypadlonakladače s nejnižší nabídkou od firmy Agrotec a.s.,
Horní Suchá ve výši 1.319.000 Kč a jeho profinancování prostřednictvím úvěru od České spořitelny a.s
* prodej rypadlonakladače, který je ve vlastnictví obce, za 450.000
Kč
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* opakované zřízení kontokorentu u České spořitelny a.s. ve výši 1
mil. Kč
* poplatky v roce 2013
* komisi ve složení Ak. arch. Sošťák, PhDr. Juráň, S. Machálek, V.
Janíčková, J. Krajčík, J. Krchňák, která prověří předložené faktury a
provedené práce v restauraci Ponorka
* smlouvu o zřízení věcného břemene el. vedení ČEZ na p.č. 216/1
* žádost p. Hrtáně o připojení novostavby RD na p.č. 2599/7 na
kanalizaci
* pronájem části provozovny v budově Ponorky p. Vítkové s tím, že
drobné stavební úpravy provede ve své režii, bez finanční náhrady
obce
* finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč pro Hokejový klub Ratiboř
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
* rozpočet MR Vsetínsko na rok 2013
* rozpočet MR Střední Vsetínsko na rok 2013
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* nedoplatky za pronájem nebytových prostor v roce 2013 a pověřuje
PhDr. Juráně jednáním s p. Plánkou o vyrovnání dluhu s písemným
doložením
* dotace na r. 2013 – rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce Svazarmu, zřízení
cyklostezky, ÚP, válečné hroby, povodňové škody, oprava MŠ a další
* žádost občanů o opravu sjezdu z II/437 na MK p.č. 2040/3 a opravu
výtluků a schvaluje stavební komisi, která prověří stav a rozsah škod
* zhodnocení akce Rozsvícení vánočního stromku, technicko-organizační zabezpečení Plesu obce Ratiboř dne 15.2.2013 a přípravu
Kalendáře akcí na rok 2013
Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
* žádost M. Škabrahové (R. 145) o prominutí plateb dlužných poplatků
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Poznáváme naši obec aneb Co víš o Ratiboři?
1. Jaké bylo pokračování Osvětové besedy v poválečném uspořádání? (pokračování otázky č. 18 z minulého čísla)
Organizace Osvětové besedy přešla z obce na okres. Předsedou zůstal
ještě Josef Kraus, ve vedení byl p. řídící Josef Frydrych a paní učitelka
Malučká. Z definitivní platností byl dalším předsedou OB ředitel místní školy Jan Kolář. Po něm další ředitel Břetislav Kuzník. Po jeho smrti
od r. 1971 plných 18 let ředitelka místní školy Anna Sošťáková (viz.
informace v dopise p. Sošťákové)
2. Které zdravotní sestry pamatujete v lékařské službě v Ratiboři?
Sestry: Zdenka Cabáková, Zdena Vališová, Milada Mrlinová, Mir.
Mrlinová, Anna Staňková, Kateřina Geržová, Jana Randýsková, Mil.
Machulíková, J. Zbranková, Mil. Zubíková.
Porodní asistentky: Augustina Zarbová, Marie Škrlová, Jana Karolová, Olga Děckuláčková, Mil. Mrlinová (informace z knihy Ratiboř
– Zdenka Cabáková)
3. Jak se v Texasu jmenují názvy osad mající spojitost s naší obcí?
Ratibor a Zabcikville

V roce 1945 to bylo 51 dětí (do Ratiboře patřil i Semetín)
11. Ve kterém roce byly zprovozněny hodiny na věži kostela?
Na jaře roku 1948
12. Kolik bylo v obci v roce 1955 evidováno osobních vozidel?
Celkem 4: Jindřich Růžička, Josef Juráň, Jan Halmazňa, Jan Fojt spolu
s Ladislavem Novosadem, později Alois Musil
13. Do kterého roku provozovali Vojvodíkovi svůj hostinec (dříve
u Měchurů)?
Do roku 1957
14. Kdy byl zahájen celodenní provoz nově zbudované mateřské
školy?
1. dubna 1971
15. Ve kterém roce byla dána do užívání stávající budova OÚ spolu s budovou Svazarmu?
V prosinci 1975

4. Kdo začal psát v Ratiboři první kroniku obce?
Řídící učitel František Sochor do r. 1932

16. Kdy byl vybudován vodojem pro obecní vodovod s objemem
do 250 m3?
V roce 1977

5. Kdo byl první knihovník?
Paní učitelka Františka Malučká

17. Kdy vznikla občanům povinnost platit za odběr vody?
Od 1. ledna 1986 dle platné vyhlášky č. 141/1969 Sb.

6. Kdy byla v Ratiboři zaznamenaná největší povodeň?
6. července 1926

18. Kdo byl autorem návrhu obecního znaku a praporu pro heraldickou komisi?
PhDr. Ladislav Baletka

7. Kdy byla evidována největší zima?
Zima v letech 1928 – 1929
8. Ve kterém roce byl postavený kamenný a betonový most přes
řeku Bečvu do Ratiboře?
V roce 1934
9. Kolik mělo první pouliční osvětlení v obci osvětlovacích těles?
9 světel, jeden kus stál tehdy 75 Kč
10. Ve kterém roce se v Ratiboři narodilo nejvíce dětí?

19. Kolik bylo ve II. světové válce popraveno a umučeno ratibořských občanů a partyzánů?
Občanů 10 a 4 partyzáni
20. Ve kterém roce byl poslední odvod branců v Ratiboři?
V roce 2004
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Období vegetačního klidu
Nyní se nacházíme v období vegetačního klidu, které trvá od
1.10. do 31.3. Je třeba to mít na paměti, pokud v tomto období
plánujete ošetření dřevin na Vašem pozemku, šetrné kácení nebo
případně obnovu dřevních porostů. Bližší upřesnění pravidel
a omezení související s těmito kroky můžete nalézt v Zákoně o
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
Tyto výše uvedené normy mimo jiné stanovují ohlašovací
povinnost. V praxi to znamená, že je třeba oficiálně zažádat o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že obvod
kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, nebo
pro souvislé keřové porosty nad 40 m2 plochy. Žádost o povolení kácení musí vlastníkovi pozemku (případně nájemci se souhlasem vlastníka) schválit místně příslušný státní orgán – referát
životního prostředí zastoupený městem nebo obcí.
Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat:
■ jméno a adresu žadatele
■ souhlas vlastníka pozemku se zamýšleným kácením

■ určení dřevin, které mají být káceny (počet, druh, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu)
■ udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
■ zdůvodnění žádosti (např. nemoc stromu, zvýšená nebezpečnost kvůli umístění atd.)
Hlavní výhodou kácení v zimním období je šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Důležité je však i to, že například
zpracování zejména opadavých listnatých dřevin je v tomto období mnohem snazší a méně pracné. Také je faktem, že obsah vody
vázané ve dřevě v zimních měsících klesá, díky čemuž palivové
dřevo rychleji prosychá.
Je dobré mít na paměti, že neodborným zásahem do dřevin
je možné způsobit nevratné poškození a podstatně snížit také
životnost dřeviny. K tomu se váže také hrozba udělení finančního
postihu odpovědným úřadem. Při provádění zásahů do dřevin je
tedy jistě nejlepší obrátit se na odborníky. Důležité při výběru, na
koho se obrátit, jsou mimo odbornosti také reference, dále zda je
ošetřeno pojištění proti škodám atd.
Alois Musil, lesní hospodář

Poplatky, které byly schváleny Zastupitelstvem obce Ratiboř
dne 17. prosince 2012 a jsou splatné k 31. březnu 2013
VODNÉ
- odběr vody za rok 2012
- odběr vody v roce 2013 (splatné k 31.3.2014)

26 Kč/m³
28 Kč/m³

- důchodce bydlící sám za jednoho psa
- důchodce bydlící sám za dalšího psa

50,- Kč/rok
100,- Kč/rok

Osvobozeni jsou držitelé psů:
STOČNÉ		
Borčí		
č. 150 – 211
- dům připojen na kanalizaci		 Hološín
č. 100 – 219
kalkulace – 8,75 Kč x 40 m3 /osoba =
350,- Kč Kobelné		
č. 210 – 429
- dům nepřipojen na kanalizaci
350,- Kč/dům Hrabí, Kosiska, Nivka
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce
Osvobozeny jsou nemovitosti:
v Borčí 		
č. 150 – 211
v Hološíně
č. 100 – 219
v Kobelném
č. 210 – 429
Hrabí, Kosiska, Nivka
Pociťujeme již charakteristické znaky zimy. Přichází s ní i
údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
DOMOVNÍ ODPAD		
v naší obci. Je prováděna, jak již tradičně, pracovníky obecního
občan s trvalým pobytem v obci
450,- Kč/rok úřadu, veřejně prospěšných prací a rovněž využíváme spolupráci
vlastník rekreačního objektu
450,- Kč/rok/dům s panem Bohumilem Zbrankem.
Borčí		
č. 150 – 211
Zmírnění následků zimních povětrnostních vlivů bude proHološín
č. 100 – 219
váděno na základě plánu zimní údržby tak, aby byla zajištěna
Kobelné		
č. 011 – 210
schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací.
Hrabí, Kosiska, Nivka
Ve spolupráci se svozovou firmou domovního odpadu p. D.
Občan, který má trvalý pobyt v Ratiboři, ale v obci se nezdržu- Žabčíka bude pravidelný svoz odpadu zabezpečen bez problémů
je, předloží doklad o zaplacení poplatku za odvoz odpadu pro rok jen v tom případě, že Vámi – spoluobčany – bude zajištěna prů2012 v jiné obci nebo městě.
jezdnost místních komunikací a odstavných ploch (zaparkovaná
auta, skládky dřeva, stavební materiál atd.). Tím rovněž pomůžete
POPLATEK ZE PSŮ (poplatníkem je držitel psa staršího půl pracovníkům naší obce při provádění zimní údržby.
roku)		
Vážení spoluobčané, děkuji za porozumění a věřím, že společ- za jednoho psa
100,- Kč/rok
ně zvládneme veškeré nástrahy a vrtochy paní Zimy.
- za každého dalšího psa
200,- Kč/rok
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

Zimní údržba
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Nařízení č. 1/2012
Zákaz podomního prodeje
Obec Ratiboř
Nařízení č. 1/2012,
kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce Ratiboř se na svém zasedání dne 17.12.2012
usneslo vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2,
písm. d) zákona č. 128/2000 S. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů toto nařízení:
Čl. 1
Základní pojmy
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy
je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.
Čl. 2
Podomní prodej
Podomní prodej je na územní obce Ratiboř zakázán.

Čl. 3
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obec Ratiboř prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
Čl. 4
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu své podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního
předpisu /1/ uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením,
může jí být podle zvláštního právního předpisu /2/ uložena pokuta
do výše 20.000 Kč.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

VIII. Ratibořský hodový jarmark
Již po osmé se konal Ratibořský hodový jarmark. Ten letošní
se vyznačoval velmi příznivým počasím. To se také projevilo v
počtu návštěvníků a prodejních stánků. Je možné konstatovat, že
náš „hodový jarmark“ se stal tradicí.
Sortiment prodávaného zboží zůstává obvyklý – jde zejména o
pouťové věci, textilní výrobky, cukrovinky, zdravou výživu, různé rukodělné výrobky, včelí produkty, ovčí sýr a další. Z potravin
jsou zde vždy zabijačkové speciality, guláš, dršťková polévka, na
zapití svařák, punč, medovina, míchané nápoje a nealko.
Součástí bývá soutěž o nejlepší klobásu. Soutěžní vzorky se na
jarmarku vždy prodávají. Letos bylo zapojeno 18 druhů klobás.
Nejlépe dopadly klobásy vyrobené v Carnexu. Na předních místech se dále umístili výrobci: Milan Žabčík, Jiří Staněk, Stiborek,

Krásno, Švirák a Machač. Je fakt, že vyráběné klobásy mají stoupající kvalitu.
Na jarmarku jako každoročně hrála Modrá kapela z Valašského
Meziříčí. U obecního úřadu zpívalo trio z Lidečka pod vedením
Ing. Zádrapy. Nechyběli obvyklí uniformovaní strážci pořádku:
policajt Jan Krajčík, portáš Antonín Hajda a valach Ing. Květoslav Šindler. Letos se však nepodařilo zajistit kolotoče a podobné
atrakce.
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný
průběh této akce a zvláště všem účastníkům, kteří vyjádřili jarmarku všeobecnou pochvalu. Věříme, že v příštím roce bude náš
jarmark opět úspěšný. Bude se konat v sobotu 19. října 2013.
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Opakovaná výzva občanům
chovatelům psů a koní
Komise životního prostředí v Ratiboři opakovaně upozorňuje
všechny občany, kteří chovají psy nebo koně, že jedna z povinností spočívá v odstraňování psích a koňských výkalů z veřejného prostranství. Velmi často se stává, že se občané nestarají o to,
kde vykonávají jejich miláčci svou potřebu. V obchodech jsou k

dostání mikrotenové sáčky, kterými by měl být vybaven každý
chovatel a okamžitě případné exkrementy odstraňovat.
Odstraňujte proto bezpodmínečně po svých psech a koních
jejich výkaly!!!
za komisi životního prostředí Alois Musil
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Mráz namaloval na okno bílou krajinu,
vánoční čas přišel zase k nám,
svět na sebe vzal po roce bílou peřinu
a každý začal zase věřit pohádkám.
Pohádky – jak filmové, tak v knížce budou vždy patřit k Vánocům.
Chtěla bych vám připomenout pár našich pohádkářů, bez kterých se
neobejdou žádné Vánoce.
Mezi naše nejlepší patří určitě Božena Němcová, vždyť i filmové
předlohy pro pohádky jsou z jejich knížek. Například zfilmovaná
Čertova nevěsta, Sedmero krkavců. No a její ,,Potrestaná pýcha,“ byla
předlohou naší nejkrásnější pohádky Pyšná princezna, která patří k
pokladům české kinematografie a byla první československou zfilmovanou pohádkou.
Dalším pohádkářem je Jan Drda. Jeho ,,Hrátky s čertem,“ rovněž
neodmyslitelně patří k Vánocům.
Karel Jaromír Erben – pohádka Rozum a štěstí se stala předlohou
Nesmrtelné tety. Nesmrtelná teta v kinech byla divácky nejnavštěvovanější českou pohádkou posledních takřka dvaceti let. Ve své době
patřila k vůbec nejdražším projektům československé filmové tvorby.
Jistě každý zná slova Závisti: „Štěstí pomine, Rozum se ztratí. Jenom já,
Závist, jsem věčná.“ Specifikem českých pohádek je to, že zlo je v nich
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málokdy zničeno, ale je napraveno.
Na závěr bych chtěla ještě vzpomenout našeho malíře, spisovatele
Josefa Ladu. Patřil k zakladatelům tzv. ,,moderní pohádky“, v české
literatuře. Vždyť kdo by neznal jeho zimní obrázky.
A kdy se uvidíme? Podle kalendáře to vychází až na 3. 1. 2013.
Hezký nový rok s pohádkou přeje Michaela Jakubíková
Výpůjční doba:
Po 16.00 – 18.00 hodin
St 16.00 – 18.30 hodin

Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Milí bratři a milé sestry! Poslední den v roce
je čas, kdy se chtě nechtě ohlížíme zpátky.
Zkoušíme se zamyslet nad tím, co jsme v tomto
roce dokázali, co se nám podařilo i nepodařilo. Uvědomujeme si, že jsme zase o rok starší
a příležitostí nám ubývá. Kdo je náchylný k
pesimismu, ten se asi na poslední noc v roce
moc netěší. Čím jsme starší, tím víc tíhneme ke
stejnému a tím méně máme rádi změny a novoty. Ze všeho, co z pravidelnosti a řádu vybočuje, máme strach
a
hrůzu...
Ale ve skutečnosti se všechno jen opakuje. Jednou je na vrcholu
- jak to známe z dějin - Egypt, jindy Asýrie, pak třeba Babylonie, po
ní Alexander Veliký - ale ať ten či onen, nic se tím zásadně nezmění. Řeky stále tečou do moře, slunce vychází a zapadá, lidé se rodí
a umírají, vítr vane jednou ze severu a podruhé z jihu. Všechno už
tu dávno bylo a zase bude. Stále se někdo za něčím pachtí, ale ten, co
přijde po něm, to zase zboří.
I my dnes - máme sice počítače, máme nové léky, létáme do kosmu,
díváme se na televizi, ale i dnes se dál vedou nesmyslné války, lidé
zbytečně umírají hladem a prožívají svou samotou, strach a úzkost ve
stejné míře jako dřív. Globalizace, leasing, postmoderna, relativizace
hodnot, sexuální svoboda, informační revoluce, genová terapie, jednotná Evropa, ptačí chřipka atd. - to všechno tady přece již v nějaké míře
bylo. Stačí si přečíst nějaký antický nebo biblický příběh a zjistíme, že
se lidé chovají pořád stejně, jen se postupně obklopují jinými věcmi,

ale i ty se často neliší víc než jedna jarní móda od druhé.
Ale není-li pod sluncem nic nového, neznamená to, že bychom měli
na všechno rezignovat. To, že se naše příběhy stále opakují, není žádná
ostuda ani chyba. Tak to má být! Naším úkolem je vděčně přijmout
své místo a zapojit se do příběhu světa, který začal dávno před námi
a bude pokračovat i po nás. Nehledejme výjimečnost, ale snažme se
obstát se ctí v těch nejobyčejnějších věcech. Právě to od každého z nás
Bůh očekává. Nové věci však čekejme od Boha.
Vždyť když nám Bůh odpouští a vysvobozuje nás, není to žádný
koloběh viny a smíření. Když Bůh odpouští a pomáhá, nikdy to není a
nebylo samo sebou. Je to vždycky něco nového, nečekaného a nezaslouženého. Na Boží milost a odpuštění si nikdy nesmíme zvyknout.
Možná jsme si zvykli na to, že ráno vychází slunce a že každý den něco
pokazíme a někomu ublížíme. Ale to, že nám Bůh každý večer odpustí
a ráno nabídne pomoc a novou příležitost, to je a zůstane zázrak, který
nám nikdy nesmí zevšednět.
Chceme-li ty nové věci poznat a prožít, hledejme je u Boha, to znamená v Ježíši Kristu. Z jeho oběti a vzkříšení pochází všechno nové
v našem životě. Všechna naděje v bezmoci, síla v slabosti, radost v
trápení i útěcha v ponížení.
Bože Otče náš, děkujeme ti za nesmírnou
milost, že můžeme mít svůj domov a žít s těmi,
které milujeme. Spravuj, Pane, naše domovy a
celou obec. Pomáhej nám Ti sloužit a naslouchat Tvému slovu, abychom se učili milovat
jeden druhého a vzájemně si pomáhat.
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Milí čtenáři Zpravodaje,
přání do Nového roku 2013 Vám posíláme
slovy požehnáni:
Kéž máš vždy práci, kéž tvé ruce vždy mají co dělat.
Vždy nějaké peníze v kapse, minci či dvě.
Na římsu tvého okna ať vždy dopadá sluneční paprsek
a v tvém srdci ať je jistota, že po dešti přijde duha.
Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele
a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.
Kéž ve svém srdci vděčně uchováš
množství bohatých dnů života.
S léty ať roste každý dar, který ti Bůh kdy propůjčil abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.
V každou hodinu v radosti i bolesti se ti vstříc
usmívá Ten, který se stal člověkem - zůstaň v jeho blízkosti.
J. Wiera Jelinek, farářka a kurátor sboru Jan Jurášek

Stalo se…

-
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„Budní-ček“ v malém sále Sokolovny každou středu od 9.00 do 10.30.
Zkoušky zvonkohry se konají ve čtvrtek: pro skupinu starší - od 17 h
a pro mladší od 18.30 – 20.00. Modlitební setkání (nejen) babiček a
dědečků je každou 4. středu v měsíci od 10.00 h. Domácí návštěvy
sestra farářka ráda koná ve středu odpoledne a ve čtvrtek dopoledne.
Přijďte za ni také kdykoliv potřebujete duchovní rozhovor.
Na Vaší účast se těší farářka J. Wiera Jelinková a kurátor sboru Jan
Jurášek
Kontaktujte nás:
farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz; 739 24 48 48
kurátor: fararatibor@tiscali.cz; 737 08 53 26
Připomenutí pro případné dárce: číslo sborového účtu:
187315570/0300 (Poštovní spoři-telna). Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi je možné odečíst ze základu daně.

Vánoční rozjímání ratibořského
rodáka LP 2012

Příjemným zastavením uprostřed předvánočního shonu byl adventní koncert valašského souboru Kašava, který se uskutečnil v ratibořském kostele v neděli 9.12.2012. Členové souboru předvedli lidové
scénky, zahráli a zazpívali vánoční koledy i křesťanské písně, kterými potěšili přítomné posluchače a navodili vánoční atmosféru.
Růžena Hříbková

Ratibořský kostelíček stojí vedle školy,
netyčí se na kopečku, ani neční do údolí.
Jeho věž jen pokračuje v stromořadí starých lip.
I když zloba pikle kuje, i když chladný vítr zlobně duje,
hlahol zvonů nám oznamuje, že zas bude líp.
Jen musíme mít v srdci Boží lásky čip.

Významné jubileum v roce 2013

Tak i velebná píseň varhan
zazněla z ratibořského kostela.
I když Mayské kalendáře konec světa věstí,
zapište si do diáře - naše víra, ta nám káže,
že nebude žádná bída, neštěstí, že zas bude líp.
Jen musíme mít v srdci Boží lásky čip.

V roce 2013 uplyne 400 let od vydání Kralické bible a synodní rada
Českobratrské církve evangelické vyhlásila rok 2013 „Rokem Bible
kralické“. Českobratrská církev evangelická připravuje ve dnech 13.
až 15. září 2013 spolu s obcí Kralice nad Oslavou a o. s. České studny – oslavy vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, kdy se
má uskutečnit celocírkevní shromáždění. Na přípravách oslav a akcí
k tomuto významnému výročí pracuje komise pro reformační i jiná
křesťanská výročí při synodní radě Českobratrské církve evangelické.
V říjnu 2013 se na Evangelické teologické fakultě UK (Černá 9, Praha
1) uskuteční konference k výročí Bible kralické zaměřená na širší dějiny bible v období české reformace. Česká biblická společnost připravuje k tomuto výročí vydání Bible kralické s poznámkami.

(Nejen) sborové pozvánky

1.1.2013 – na Nový Rok bohoslužby se Večeří Páně se konají ve sborovém sále v 10.00 h. V rámci Aliančního týdne modliteb: 8.1.2013
v úterý od 18.30 – ve sborovém domě - hos-tem bude br. kazatel Jan
Vopalecký z Křesťanského sboru Vsetín a 9.1.2013 ve středu od 18.30
– ve sborovém domě - hostem bude kněz Karel Hořák z římsko-katolické farnosti v Hošťálkové a pěvecký sbor této farnosti.
Dále se pravidelně konají: bohoslužby a nedělní škola pro děti
- v neděli v 10.00 (prosíme vás, kdo se budete vypravovat na bohoslužby autem, nabídněte volné místo těm, kdo by se jinak nemohli do
shromáždění dopravit). Biblická hodina – v úterý v 17.00 (rozjímáme
nad knihou Skutků Apoštolských), zkouška pěveckého sboru - v úterý
v 18.00, výuka náboženství se koná v Základní škole ve středu, konfirmační cvičení se koná v pondělí od 18.00. Mládež je srdečně zvána
v pondělí od 19.00, maminky s dětmi se schází v mateřském centru

Ratibořský kostel svítí svojí bělostí
na památku minulým generacím
a těm příštím pro štěstí.
A tak doba vánoční není jenom půlnoční,
jak nám zkomponoval kantor Ryba.
Byla by to velká chyba myslet jenom na dárky,
na to, jak naplnit chuti pohárky.
Je to doba k vyprošení požehnání,
jež se sklání nad jeslemi se synem Božím,
což je nejcennějším zbožím, které nám Pán dal
a kterým nás požehnal.
Ratibořský kazatel Theodor Kalenda složil krásnou píseň,
která je otištěna v evangelickém zpěvníku pod č. 489:
„Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití sprovázej.
Rač v Kristu sám nás posvětiti a v srdcích našich chrám svůj měj.
Ať slova tvého pravda mocná nás v sluhy tvé si promění.
Ó splň tu prosbu, věrný Bože, k Tvé chvále a nám k spasení“.
A tak nám čas vánoční 2012 bude požehnáním pro všechny, kteří pod
jeslemi poklekli.
Ing. Josef Hořák
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Kouzlo Vánoc

Sborová sdělení

Vánoce, Vánoce, rolničky zvoní,
jehličí v pokoji překrásně voní,
láska a pohoda vúkol panuje,
z narození Ježíška každý se raduje.

V neděli 9. prosince 2012 se v kostele konal Adventní koncert.

Přišel nám na svět Spasitel Pán,
copak mu asi, copak mu dám?
Leží si v jesličkách, tichounce spí,
Marie s Josefem nad synkem bdí.
Zvířátka svým dechem Ježíška zahřívají,
lidé se k jesličkám ze všech stran sbíhají.
Tichounce společně zpívají písničku,
velikou radost mají ve svém srdíčku.
Do tmavé noci zazní:
„Narodil se Kristus Pán, veselme se
z růže kvítek vykvet nám, radujme se...
Marie Šedá, 10.12.2012

Štědrovečerní slavnost (děti spolu se svými učitelkami připraví Vánoční pásmo, básně a pís-ně), 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 hodin. Za končící rok
2012 budeme společně děko-vat Bohu v pondělí 31.12 v 17.00
hodin. Zahájili jej naši mladí zvoníci z Ratiboře a z Kateřinic, kteří zahráli kromě jiných „Jingle bells“ a „Tichou noc“. Nejvíc jsme
se ale těšili na Pěvecké sdružení valašských učitelek pod vedením
Marie Skalkové. Účinkující pěvkyně předvedly užasne, profesionální hudební vystoupeni. Slyšeli jsme jak duchovní, tak lidové
písně, jak skladby vážné, tak i koledy.
Za Vaši účast na akcích, na kterých spolupracuje evangelicky
sbor v Ratiboři - doufajíc, že jste byli potěšeni děkují J. Wiera Jelinek, farářka a kurátor sboru Jan Jurášek.

Rozsvícení vánočního stromu

Tak jako každoročně jsme se sešli před budovou obecního úřadu, abychom rozsvítili vánoční strom – tentokrát 1. prosince. V
letošním roce jsme přikoupili vánoční řetězy, aby byla výzdoba
stromu bohatší.
Celé vystoupení zahájila paní starostka a pak už zapěl pěvecký
sbor ČCE v Ratiboři své vánoční písně. Ten vystřídaly děti z naší
základní školy se svým nádherným pásmem a potěšily nás svými
vtipnými básničkami. Přišel také Mikuláš s čertem a andělem a ve
vystoupení pokračoval pěvecký sbor. Pak už návsí zavonělo sva-

řené víno, které nás všechny zahřálo. I když byl začátek prosince,
tak mrazivé počasí navodilo vánoční atmosféru. Potěšilo nás, že
se na rozsvícení přišlo podívat velké množství občanů a podařilo se také zajistit ozvučení, díky kterému bylo hlavně vystoupení
dětí konečně slyšet.
Chtěl bych poděkovat paní ředitelce Miladě Valové za program,
který připravila s dětmi, pěveckému sboru a panu Urbánkovi za
ozvučení a také zaměstnancům obce za přípravu svařeného vína.
Martin Žabčík

Valná hromada SDH Ratiboř
V sobotu 15. prosince 2012 se uskutečnila 123. Valná hromada
SDH Ratiboř v Hasičské hospodě. Přítomno bylo 32 členů. Pozváni rovněž byli bratři hasiči z Povážské Teplé. Snad pro nepřízeň
počasí se schůze nezúčastnili. Dále byl přítomen delegát OSH br
Josef Vraj a p. starostka obce Bc. Jiřina Sklenská.
SDH Ratiboř má k datu 15. 12. 2012 celkem 44 členů a 20
malých hasičů (to jsou ti nejmenší od 4 roků do 12 let). Tyto
nejmenší příslušníky hasičstva každý týden v pátek cvičí Katka
Marečková se Zuzkou Rejdovou. Přes zimní měsíce se soustřeďují ve zdejší tělocvičně. Při výcviku jsou nápomocni i členové
zásahové jednotky. Všem těmto patří dík za tuto záslužnou a obětavou práci.
Program Valné hromady byl následující:
- hodnocení činnosti sboru dobrovolných hasičů a hospodaření
sboru v roce 2012
- zpráva revizní komise
- předání věrnostních ocenění za trvání:
10 let ve sboru obdrželi: Petr Rafaj, Ludmila Děckuláčková, Iveta
Juřičková a Jana Nevolová
50 let členství: Stanislav Spívala a 60 let: Ladislav Žabčík
- změny ve výboru SDH
funkci starosty sboru za odstupujícího starostu Ladislava Lukáše

převzal místostarosta Jaromír Čablík, za pokladníka byla zvolena
Jana Nevolová namísto L. Děckuláčkové, která převzala a byla
zvolena za předsedu revizní komise rovněž za odstupujícího dosavadního předsedu Roberta Skalického
- informace o činnosti OSH a akcích v roce 2012
podal delegát OSH br. Jos.Vraj, informoval změnách v základních dokumentech SH ČSM, zhodnotil činnost v okrsku, poděkoval za dosavadní činnost sboru, ale také vytýkal neúčast našeho
sboru na soutěžích
- diskuze
- vystoupila p. starostka Bc. Sklenská se zdravicí a vyzvedla
záslužnou práci a připravenost zásahové jednotky s poděkováním
a přáním mnoha úspěchů v další činnosti, poděkovala také Svat.
Juráňovi za reprezentaci při 4. ročníku Historické jízdy hasičských veteránů ve dnech 30.6.-2.7.2012. Dále poděkovala starostovi Laďovi Lukášovi za práci v SDH a informovala o přidělení
nového renovovaného vozidla pro zásahovou jednotku do května
roku 2013
- dále vystoupil s poděkováním pro Svat. Juráně i br. Jan Kovář
za shromáždění starostů a informoval o pojistných smlouvách u
Hasič. vzájemné pojišťovny. Tyto informace ještě doplnil br. Josef
Juráň
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- br. Jan Čablík poděkoval Katce Marečkové a Zuzce Rejdové za
záslužnou práci při výcviku nejmenších členů hasičstva
- br. Svat. Juráň vyzval členy k vzájemné spolupráci mladých a
starších hasičů
- zazněly také výtky, proč se SDH Ratiboř neúčastní povinných
soutěží v požárním sportu. Bylo odpovězeno, že se situace zlepší
s nástupem nových mladých členů hasičstva, kteří byli přijati v
letošním roce. Jako reprezentant našeho sboru se zúčastnil sou-

Ratibořské kino
Jak je již zvykem v každém vydání Zpravodaje, zmíním se také
o našem kině. Jaká je jeho budoucnost? Kinosál je naprosto funkční, promítací zařízení funguje, je stále provozuschopné, bohužel
jenom pro filmy s analogovou stopou, tzn. na filmové kopie 35
mm. Velká kamna umístěná v kině vydávají příjemné teplo, když
se rozhoří. Filmy by bylo možné rovněž objednat, ovšem pouze

Klub seniorek B – B
Koncem roku se obvykle hodnotí, co ten uplynulý rok přinesl
dobrého, ale i toho horšího. Zvláště si uvědomujeme, jak rychle
uplynul. Už je zase čas adventní, čas setkávání, pohody a rozjímání. Senioři si říkají, že každý rok je kratší a kratší. Ale i tak jde
uspořádat hodně akcí, navštívit řadu míst a prožít příjemné chvíle
v příjemné společnosti.
Klub B–B se stále schází na staré faře. Povykládáme, zazpíváme si, naplánujeme výlety a různé další akce. Toto čtvrtletí bylo
na akce hodně bohaté. Zajely jsme se podívat na „Krajkářskou
výstavu a jarmak“ do Valašského Meziříčí. Navštívili jsme také
Horní Lideč, kde mají krásný pohyblivý betlém ze dřeva a výstavu doprovázenou promítáním filmu z historie regionu. Uspořádaly jsme si mikulášský večírek, který se opravdu vydařil. Navštěvujeme akce, které pořádá obec nebo církev, např. přednášky,
koncerty, rozsvícení vánočního stromku. Členky B–B jsou tam
vždy vidět.
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těže O nejlepšího valašského hasiče dne 6.10.2012 ve Valašské
Bystřici Petr Stančík a vybojoval 37. místo z 66 soutěžících
- byl schválen návrh plánu činnosti a hospodaření na rok 2013
a volba delegátů na okrskovou výroční Valnou hromadu, která se
bude konat dne 1.2. 2013 v Ratiboři
- závěrem bylo přijato usnesení z této Valné hromady.
- Po skončení schůze byl podáván oběd.
Miroslava Slováčková, jednatelka SDH
takové, na které máme zařízení. Ale skýtá se otázka, bude zájem
občanů a veřejnosti navštívit naše kino? Několikrát jsme se o to
pokoušeli, filmové produkce byly celkem na úrovni, avšak návštěvnost slabá. Možná bychom uspěli s dobrou pohádkou pro děti,
to jsou ti nejvděčnější diváci. I letos se promítalo pro školní děti
v rámci vyučování, což jistě přivítaly. Jinak slouží tento kinosál
pouze pro hromadné akce jako jsou oslavy svátku matek nebo
Lampionáda, kdy se dětem promítá film, nebo se využívá při akci
charitativní sbírky.
Miroslava Slováčková
Těšíme se, až se zase začnou dny prodlužovat a ve vzduchu
bude cítit jaro. Ale zatím je zima, Vánoce se kvapem blíží a nový
rok 2013 pomalu už klepe na dveře. Klub B–B přeje všem spoluobčanům radostné a klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, pohodu a hodně štěstí v nastávajícím roce.
		
J. Martinková

POZVÁNKA NA PLES OBCE RATIBOŘ
Koná se v pátek 15. února 2013 od 20 hodin
v prostorách sálu Zemědělského družstva v Ratiboři
 Vstupné včetně večeře je 200 Kč
 Předtančení předvede Tanc Klub Vsetín
 Předprodej místenek je od 16. ledna 2012
v obchodě s průmyslovým zbožím paní Marie Sušňové
 K tanci a poslechu hraje skupina MOTÝL ERIKA
 Připraveno je občerstvení a bohatá tombola
Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší zastupitelé.
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Tchoř tmavý a stepní
Blízkými příbuznými kun, kterým se také vzhledem značně podobají, jsou tchoři. Na našem území se vyskytují dva druhy tchořů a to
tchoř tmavý a tchoř stepní. Jak již název napovídá, liší se oba druhy
především barvou srsti a prostředím, ve kterém žijí. Tchoř stepní je
poněkud světlejšího zbarvení než tchoř tmavý, v jehož srsti převládá
tmavě hnědá barva. Jeho stepní příbuzný má spíše žlutavé zbarvení
celého těla. Pro tchoře je charakteristická obličejová „maska“, kterou
se výrazně liší od obou druhů našich kun.
V prostředí tchoře tmavého převládá jakákoliv zemědělská krajina, okraje lesních porostů, remízy, parkové prostředí, s oblibou také
vyhledává okolí vod a rákosiny, nevyhýbá se však ani bezprostřední
blízkosti člověka. K pobytu a jako úkryt mu slouží hromady dřeva,
rybniční hráze, podzemní nory i stará stavení a budovy.
Loví všechny drobné živočichy, které mu jeho prostředí nabízí
– hraboše, obojživelníky, potkany, mláďata ptáků, sbírá vejce, hubí
mladé králíky, ve dvorech drůbež a jeho občasným úlovkem bývají
také ondatry.
Na rozdíl od tchoře tmavého obývá tchoř stepní suchou bezlesou
polní krajinu a dá se říct, že výskytem sleduje rozšíření své oblíbené
přirozené potravy, kterou tvoří sysel. Z tohoto důvodu se s ním u nás
setkáváme především v oblasti jižní Moravy. Jeho přesné rozšíření ani
početní stav však nejsou detailně zmapovány, protože v praxi se oba
druhy tchořů velmi často zaměňují.
Pravděpodobně nejznámější rčení spojené s touto naší zajímavou
šelmičkou je: „Smrdíš jako tchoř!“ a je zcela oprávněné. Tchoř má
totiž v podocasních partiích pachové váčky, ze kterých je schopen
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v případě ohrožení např. člověkem nebo psem vyloučit naráz větší
množství ostře páchnoucích výměšků. Těmi potřísní svého nepřítele,
což velmi často vede k zastavení útoku.
Alois Musil
lesní hospodář
„Víte, co se o mně říká?
Že prý páchnu, každý ví,
to, že žiju u rybníka,
už vám nikdo nepoví.
U potoka, kolem vody,
zavítám i do polí,
nadělám prý hodně škody,
zhltnu zkrátka cokoli.
Kradu vejce, chytám ptáky,
brouky sbírám podél cest.
Na březích zas žáby, raky,
užovek já slupnu šest.“

Rozsvícení vánočního stromku a betlému v Ratiboři r. 2012
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Silvestrovské pohoštění
Lososky

250 g uzeného lososa, 300 g lučiny, 300 g pomazánkového másla, 40
g slaných krekrů, kaviár a kopr na ozdobu
Plátky lososa rozložte na fólii tak, aby vznikl dlouhý obdélníkový
plát. Potřete ho 2/3 směsi lučiny s pomazánkovým máslem. Stočte
ho, zabalte do fólie a nechte v chladu ztuhnout. Rolku nakrájejte na
špalíčky. Krekry spojte po dvou zbylou lučinovou směsí, posaďte na
ně rolky a dozdobte je.

Slaninové rolky

1 středně velké mango, kořenící směs sedmi pepřů, 20 plátky anglické slaniny
Mango oloupejte, dužinu nakrájejte na měsíčky a kořeňte je směsí
sedmi pepřů. Každý měsíček manga zabalte do plátku anglické slaniny, kterou na něm upevněte párátkem. Slaninové rolky naskládejte
na plech a pak vložte do vyhřáté trouby. Pečte je při 180 C dokřupava. Hotové rolky pokládejte na papírový ubrousek, který odsaje
přebytečný tuk. Podávejte je s různými dipy.

Houbové košíčky

20 větších žampionů, 200 g sýru balkánského typu, 2 vejce, bazalka,
20 cherry rajčátek
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V míse rozetřete nastrouhaný sýr s vejci a nasekanou bazalkou.
Žampiony opláchněte a odřízněte jim nožičky. Hlavičky žampionů
naplňte připravenou sýrovou směsí, pak je vložte do vyhřáté trouby
a nechte asi 20 minut zapékat. Na každý upečený žampion položte
cherry rajčátko, které propíchněte párátkem

Lososový tatarák

50 ml olivového oleje, 1 lžíce dijonské hořčice, 1 citron, sůl, mletý
pepř, 2 šalotky, 1 chilli paprička, 2 snítky kopru, 50 g kaparů, 400
g čerstvého lososa
Olivový olej smíchejte s dijonskou hořčicí, solí, pepřem, citronovou
šťávou. Bylinky, zeleninu a kapary nakrájejte nadrobno, přidejte je
k omáčce a rozmíchejte. Dresink uložte do chladu. Lososa nasekejte
na drobné kousky. Čtvrtinu připravené bylinkové směsi odeberte
a později použijte jako dresink. Zbytek promíchejte s nasekaným
lososem, vše dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou. Lososový
tatarák rozdělte na talíře, doplňte vychlazeným dresinkem a podávejte s opečenou houskou.

Silvestrovské vyprošťováky
Chystáte se oslavovat až do rána? Pak vám přijde vhod teplý polévkový životabudič.
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Rychlá česnečka

(mrkev, celer, petržel), stroužek česneku, ocet, sůl, cukr, párky
Čočku propláchněte, zalijte vodou a nechte ponořenou hodinu,
ale klidně i přes noc. Povařte ji. Očistěte a nakrájejte zeleninu. V
kastrolu zlehka osmahněte nakrájenou cibuli a libovou slaninu a za
stálého míchání přisypte kořenovou zeleninu. Osolte a přilijte částečně předvařenou čočku. Vše společně uvařte doměkka a dochuťte
prolisovaným česnekem, špetkou cukru a octem. Do talíře s polévkou vložte uvařené párky.

Gulášovka

400 g čočky, 50 g cibule, 80 g sádla, 10 g hladké mouky, 100 g brambor, bobkový list, sůl, 2 párky nebo klobásu, 200 g vařené kořenové
zeleniny nakrájené na kostičky, ocet, nať petrželky, párky
Čočku propláchněte, zalijte studenou vodou a nechte do druhého dne
namočenou. Slijte ji, přidejte novou vodu a na mírném ohni povařte
do poloměkka. Oloupané brambory a očištěnou zeleninu nakrájejte
na kostičky, přidejte k čočce a uvařte doměkka. Na oleji v hrnci
osmahněte pokrájenou cibuli, zaprašte moukou a usmažte za stálého
míchání růžovou cibulovou jíšku. K jíšce přidejte uvařenou čočku
s bramborami a zeleninou. Osolte a povařte. Podle chuti okyselte
octem, ozdobte petrželkou a ohřátým párkem.

1 litr vývaru (hovězí, z brambor), 6 stroužků česneku, 4 vejce, 4
kuličky pepře, sůl, sádlo, 8 plátků chleba
Stroužky česneku oloupejte, prolisujte a krátce osmahněte na sádle.
Dejte do hrnce a zalijte vývarem. Podle chuti osolte, opepřete a nechte přejít varem. Usmažte nebo uvařte vejce a přidejte je do talířů k
hotové polévce. Nakonec vložte ještě plátky chleba.
Do polévky můžete použít i koření jako je majoránka, oregano, mletá sladká či pálivá paprika, pepř, kmín, kari koření, zázvor a další.
700 g hovězího masa (krk, plec), 5 cibulí, 2 lžíce oleje, 3 stroužky
česneku, 2 mrkve, 4 g brambor, 200 g hrášku, 2 lžíce rajčatového
protlaku, 2 lžíce mleté sladké papriky, + ½ lžičky nahrubo mletého
kmínu, ½ lžičky sušené majoránky, 1 bobkový list, sůl, pepř, 1,5 l
masového vývaru.
Maso nakrájejte na kostičky o velikosti 1 cm. Cibuli nasekejte
najemno a osmahněte ji v hrnci na rozehřátém oleji. Opečte na ní
asi 5 minut ze všech stran maso při střední teplotě. Přidejte protlak
a papriku a krátce osmahněte. Oloupané stroužky česneku nasekejte
nadrobno a přimíchejte společně s kmínem, majoránkou a bobkovým listem. Osolte a přilijte vývar. Přikryjte pokličkou a nechte
zvolna vařit asi 60 minut, dokud maso nezměkne. Omyté brambory
oloupejte a nakrájejte na kostičky, očistěte mrkev a pokrájejte na
kolečka, přidejte do polévky společně s hráškem a vařte ještě 20
minut. Polévku osolte a opepřete podle chuti a nechte ještě odstát.
Ještě lepší je druhý den ohřívaná

Novoroční tradice
Na Nový rok musíte mít ČOČKU

Polévka

Čočkový talíř

Salát s rukolou

250 g vařené čočky v zeleninovém vývaru nebo z plechovky, 4 lžíce
olivového nebo sezamového oleje, 1 malou cibuli, červenou papriku,
2 lžíce bílého vinného octa, špetku cukru, sůl, čubricu, bílý pepř
podle chuti. Na ozdobu: lístky rukoly, plátky parmezánu.
Čočku slijte a nechte okapat. Papriku omyjte, vyřízněte semeník a
lusk pokrájejte na proužky. Cibuli nakrájejte nadrobno. Ocet smíchejte se solí, pepřem, špetkou rubrice a cukrem, zašlehejte olivový
olej. Čočku a paprikové proužky marinujte v zálivce asi 30 minut.
Salát rozdělte na talířky a ozdobte rukolou a parmezánem.
DOBROU CHUŤ!

150 g čočky, 1 cibuli, 150 g libové slaniny, 150 g kořenové zeleniny

Babské rady
Dětský olej
→ Nakapat kolem náplasti a na ni – půjde snadno strhnout
→ Uvolní těsný prsten i latex z pokožky
→ Trochu dětského oleje s pár kapkami parfému – olej do koupele
→ Odstraní ekzém na dětské hlavičce
Dětský zásyp
→ Plachtu jemně posypat zásypem – ochladí se
→ Nasypat na čerstvou mastnou skvrnu – jde lépe smýt
Drátěnka
→ Odstraní černé šmouhy z linolea
→ Brousí nůžky
Fazole
→ Horké fazole v sáčku se přikládají na bolavá záda nebo loket
Francovka – Alpa
→ Čistí chromové baterie, zrcadlo, inkoustové skvrny, fixy
→ Čistí telefon, žaluzie, počítač
→ ½ šálku francovky a l litr vody – umýt okna na autě a vyleštit
novinami – nezamrznou

→ Límec na košili před nošením potřít Alpou – nešpiní se
→ Kápnout na klíště
→ Nanést trochu do boty, když tlačí, měly by povolit
Gáza
→ Čerstvé bylinky se suší v gáze
Glycerin
→ Asfalt a hořčici vyčistí glycerin
Hořčice
→ Do koupele přidat několik lžic hořčice na ztuhlé svaly nebo
potřít plnotučnou hořčicí bolavá místa (pomáhá i na bolest na
hrudi)
Hořká sůl
→ Odpuzuje slizké hlemýždě v zahradě
→ Výborné hnojivo na rajčata a pokojové rostliny
Igelitové tašky
→ Natáhneme je na zpětná zrcátka, když mrzne
Jedlá soda
→ Změkčí maso naložené v lednici
→ Trošku přidat do fazolí, když se vaří – je to proti nadýmání
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→ Náhrada droždí
→ Odstraní pach z ryb na rukou
→ Na ucpanou výlevku stačí 1 šálek jedlé sody, pak šálek horkého octa a litr vařící vody
→ Odstraňuje pach z myčky nádobí
→ Čistí kuchyňskou desku, ledničku i mikrovlnku
→ Čistí připálené hrnce (5 lžic povařit ve vodě a nechat odstát)
→ Leští stříbrné a zlaté šperky (ne perly)
→ Čistí očouzené cihly z krbu
→ Trochu sody do studené vody – zmírňuje bolest při popáleni-

Citáty a přísloví
Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou
vždy plní pochybností.		
(Bertrand Russell)
Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál.
(Lucius Annaeus Seneca)
Ševcova žena a kovářova kobyla vždycky chodí bosky.
(české přísloví)
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co skutečně
vědí.				
(Karel Čapek)

„Moudra ze života“
…Nikdy neříkejte, ze se něco nedá, protože se vždy najde inicia-

Jubilanti
Ve IV. čtvrtletí roku 2012 jsme navštívili 15 jubilantů, kteří oslavovali svá jubilea 70, 75, 80 a více let. Také jsme poblahopřáli
jedné manželské dvojici u příležitosti jejich zlaté svatby – 50 let
společného života. Je nám však líto, že naše řady v letošním roce
opustilo 10 spoluobčanů – seniorů, které jsme buď ještě stačili
navštívit nebo se těchto významných jubileí nedožili. Členové
sociální komise přejí všem spoluobčanům, ať radost, štěstí a zdraví prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny v
příštím roce.

Setkání seniorů
Naše milé spoluobčany – seniory nad 70 let jsme přivítali na
společném setkání v neděli 7. října 2012 v restauraci Ponorka.
Potěšilo nás, že se dostavilo 52 seniorů, se kterými jsme strávili
několik hodin v příjemné atmosféře. Po přivítání přítomných paní
starostkou Bc. Sklenskou a jejím seznámení s děním v obci také
vystoupila se svou zdravicí a duchovním slovem paní farářka V.
Jelínková. Následoval oběd a fotografování. Pro nepřízeň počasí
se nefotografovalo venku, ale byl vytvořen ateliér v Ponorce. Pro
zpříjemnění odpoledního posezení se dostavil zastupitel Martin
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nách i po včelím bodnutí
→ 4 lžíce jedlé sody na litr teplé vody – koupel na nohy
→ ½ šálku jedlé sody přidané do pracího prášku vybělí prádlo
→ Mnohé skvrny zmizí, když na ně dáme 4 lžíce sody a ¼ šálku
teplé vody
→ Likviduje plevel mezi prasklinami v chodnících
Jogurt
→ Výborná pleťová maska
→ Úleva při slunečních spáleninách
tivní blbec, který neví, že se to nedá a udělá to!
…Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který
není, jen je jiný na dotek.
…Nedůvěřuji velbloudům a všeobecně nikomu, kdo dokáže týden
nepít!
… Dlouho jsme se té anekdotě pana šéfa smáli, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol.
… Vykouřená cigareta zkracuje život o 2 minuty, vypitá láhev
rumu o 4 minuty a pracovní den o 8 hodin.
… Všude dobře, doma manželka.
… Nevadí, že něco dělám pomalu, protože to možná dělám špatně.
Ráda bych Vám všem popřála krásné Vánoce a do nového roku
2013 jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti,
rodinné pohody a dobré nálady.
Jana Nevolová

Žabčík s harmonikou. Všichni se rádi přidali ke zpěvu a mnohým
bylo vyhověno a Martin zahrál a zanotoval i na přání. Bylo to velmi vydařené odpoledne. Setkání byl také přítomen pan Miroslav
Dančák, který oplýval humorem a byl na svůj věk velmi vitální.
Nikoho z nás by nenapadlo, že Vánoce již nebude trávit společně
v kruhu rodiny. Tak jde život – stejně jako se střídá roční období,
tak i i na svět přicházejí děti a zase další z tohoto světa odcházejí.
Moc bychom si přáli, aby nás raději více přibývalo, než odcházelo. Proto přejeme všem občanům hodně svěžích sil, zdraví, štěstí
a dlouhá léta.

Vítání občánků
Letošní přírůstky v obci, naše malé ratolesti, jsme vítali v tomto
roce opět dvakrát. Poprvé 14. dubna 2012, kdy do svazku naší
obce přibylo 11 miminek a 6. října dalších 10. Na tuto malou slavnost se vždycky moc těšíme. K slavnostní atmosféře přispívají
svým působivým vystoupením dětičky z mateřské školy, které
jsou vždy díky svým učitelkám perfektně připraveny. Je to moc
pěkná tradice, setkávat se a seznamovat s nejmenšími občánky
obce, jejich rodiči a ostatními členy rodiny.
Za sociální komisi Miroslava Slováčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V předvánočním čase si mnozí z nás udělají chvilku, aby se
zamysleli nad uplynulým rokem. V chodu školy je to zamyšlení a
rekapitulace první části školního roku.
Od září se naši žáci několikrát veřejně prezentovali při kulturních i společenských akcích a určitě neudělali sobě ani škole
ostudu. Ať už to bylo při folklórně laděném programu pro seniory,
vystoupení při „Rozsvěcování vánočního stromu“, předvánoční
zpívání v Charitě ve Vsetíně nebo výstavě adventních věnců a
svícnů, které vyrobily při vánočním tvoření.
Děti jenom nezpívají a nerecitují, ale zapojují se i do soutěží
jiného charakteru.
Podzim 2012 se nesl v duchu literárním. Třeťáci si vyjeli do
vsetínského zámku na výukový program „Příběh města Vsetína“,
ve kterém se dozvěděli, co je to pověst a seznámili se s několika
pověstmi z okolí Vsetína.
Rovněž jsme zapojeni do aktivity „Čtení pomáhá“. Každou
přečtenou knihou žáci přispívají na dobrou věc – vozíčky pro
postižené děti, vybudování domu pro sociálně slabé apod.
Další soutěž byla zaměřena na dobrodružnou literaturu a nesla
název „O poklad strýca Juráša“. Příběhy, které děti vymyslely a
napsaly, budou vyhodnoceny po novém roce v knihovně ve Vsetíně.
K tomu, aby se dětem ve škole líbilo a výuka nebyla jednotvárná, se pedagogové aktivně zapojují do dalšího vzdělávání

Mateřská škola
Konec letošního roku proběhl v mateřské škole v atmosféře
příjemných překvapení:

BESEDA V PŘÍRODĚ

V měsíci říjnu jsme uskutečnili ve spolupráci se zaměstnanci
Lesů ČR, s.p., Lesní správa Vsetín dvě besedy, pro starší děti
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pedagogických pracovníků, kde získávají podněty pro inovaci a
zpestření výuky.
V tomto školním roce jsme absolvovaly tyto semináře a školení:
- klíč k výuce českého jazyka
- náměty a inspirace pro přírodovědu
- soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem a postupy při
aktualizaci
- vzdělávání managementu škol a školských zařízení – právní
předpisy
- možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti
- trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
- integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Všichni zaměstnanci školy
děkují sponzorům, rodičům,
zřizovateli školy - Obci Ratiboř
za finanční či osobní podíl při
organizaci akcí pro děti.
Všem spoluobčanům přejeme
spokojené vánoční svátky, hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2013.
Kolektiv ZŠ Ratiboř

přímo v lese a pro mladší děti na školní zahradě. Předškoláci byli
milým, přiměřeným a působivým způsobem seznámeni s ochranou přírody, životem a prací v lese. Tato vysoce zdařilá akce
měla odezvu i v rodinách, neboť děti o svých zážitcích a bohatých
odměnách nadšeně informovali své blízké. Profesionální přístup,
bezchybná připravenost rekvizit, obrázků a nápaditých her v přírodě umocnily emoční zážitek malých posluchačů. Beseda se
líbila dětem i učitelkám.
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LAMPIONÁDA

Začátkem listopadu jsme zorganizovali ve spolupráci se základní školou a obcí Lampionádu. Přehlídku lampiónků různých tvarů,
barev a velikostí jsme zakončili v kině, kde byla promítnuta nová
filmová pohádka, kterou již tradičně hradí dětem zřizovatel .

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA

POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Na besídku si děti společně s učitelkami a kuchařkami napekly
linecké cukroví. Milé představení herců z divadla Maringotka a
dárky z klubu rodičů dotvořily slavnostní Mikulášskou besídku.

Zahrádkáři
Milí zahrádkáři. Uplynul další rok a na dveře klepe třináctý
rok třetího tisíciletí. A opět bilancujeme, co ten minulý přinesl.
Po stránce pěstitelských úspěchů to bylo rozdílné. Některé oblasti
našeho kraje měly ovoce dostatek, někde jsme následkem květnových mrazů plody na stromech spočítali na prstech jedné ruky. Ať
se nám to líbí nebo ne, v tom je kouzlo přírody. Žádný rok není
stejný jako ten minulý a správný zahrádkář či zahrádkářka se při
nějakém tom neúspěchu znovu těší, že za rok to bude určitě lepší.
Podívá se po tom svém kousku přírody a zapomene na bolavá
záda, klouby a další neduhy. Doufám, milí přátelé zahrádkáři, že
stále bude platit, že ovoce a zelenina z vlastní zahrádky chutnají

Příjemnou předvánoční atmosféru navodila vůně perníčků, domácího cukroví a sladkostí od maminek. Poslech vánočních písní,
čokoládové kolekce a dárky od sponzorů (paní Jarmila Pařenicová,
Naďa Halmazňová, Marie Sušňová), z klubu rodičů a z finančních
prostředků mateřské školy udělaly dětem velikou radost.
Ředitelství mateřské školy děkuje všem sponzorům, zřizovateli, rodičům a zaměstnancům, kteří se podíleli na obohacení tradičních akcích školy v tomto kalendářním roce.
Hodně zdraví a štěstí v příštím roce přeje všem kolektiv MŠ
Ratiboř
mnohem lépe než ty ze supermarketů, byť sebelevnější. Potvrzuje to narůstající zájem o zahrádkaření, především u mladých
rodin. Zahrádkáři každý rok objednávají nejenom pro své členy,
ale i pro občany ovocné stromky, keře rybízu, malin, angreštu a
růží. Stromky jsou objednávány ve šlechtitelské stanici v Malenovicích. Odběr je možný u pani Michaely Jakubíkové nebo v
Janišově u pana Martiše. Pan Martiš poskytne odborné rady pro
výsadbu, pěstování, řez i výběr odrůd. Nabídka a kontakt a bývá
umístěn ve vývěsní skříňce květinářství. Dne 22.3.2013 se opět
uskuteční jarní dovoz a prodej broskvoní a ovocných stromků z
Ovocné školky z Malenovic.
Zahrádkáři přejí všem svým přátelům a občanům krásné a spokojené vánoce, dobré zdraví a ať je příští rok dobrý a úspěšný.
Anna Gerlíková

Pěstební činnost v obecních lesích v roce 2012

Poté, co skončilo období zimních mýtních těžeb, bylo potřeba
odstranit na vzniklých holinách klest. Letos jsme zvolili novou
technologii a to vyvážení klestu na odvozní místo s následným
štěpkováním. Takto jsme ušetřili 35 Kč za m3 vytěžené dřevní
hmoty oproti klasickému pálení klestu. Navíc jsme nemuseli mít
obavy z případného požáru. Po vyčištění těchto holin nastalo jarní zalesňování na ploše 1,71 ha. Dále jsme využili přirozeného
zmlazení smrku. Tento nálet jsme uvolnili, odstranili klest a po
změření zjistili výměru 0,80 ha. Celková výměra holin tedy činila
2,51 ha.
Bylozalesněny tyto dřeviny:			
smrk ztepilý		
7.000 ks
buk lesní			
3.000 ks
dub letní			
4.000 ks

Buk bylo potřeba ochránit proti okusu zvěře a proto jsme oplotili 0,37 ha starým použitým pletivem v celkové délce 541 m.
Dále byly prováděny výchovné zásahy v mladých porostech.
Prořezávky byly provedeny na ploše 7,37 ha a probírky v porostech nad 40 let věku na ploše 11,56 ha. V letních měsících se
vyžínala buřeň v mladých kulturách a bylo takto ošetřeno 12,30
ha plochy. S nastávajícím podzimem jsme přistoupili k ochraně
kultur proti okusu zvěří v zimním období. Nátěr terminálních
výhonů byl proveden osvědčeným přípravkem aversol na ploše
11,59 ha. Další výkony, jako výsek nežádoucích dřevin, ochrana
smrkových kultur proti klikorohu borovému, ochrana lesa proti
lýkožroutu smrkovému a ochrana lesa proti negativní činnosti
člověka, se prováděly průběžně během celého roku.
Alois Musil, lesní hospodář
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Změna jízdního řádu autobusů – platnost od 09.12. 2012 do 14. 12. 2013
Odjezdy autobusů ze VSETÍNA aut. nádraží - směr RATIBOŘ
pracovní dny
5:30
5:50 14
6:20
6:30 61
6:45
8:20
9:45
10:30
11:30
61
11:40
12:20
12:30 65
12:40 61

13:20
14:37 14
14:40
14:45
15:55
16:40 31
17:40 31
18:30
18:40 31
19:45 31
20:20 31
22:25 31

soboty

neděle a stát.svátky

5:30
6:20
9:45
12:25
14:35
15:50
17:40
18:25
19:45
20:20

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

24
34
24
24
34
24

24
24
24
24
24

Odjezdy autobusů z RATIBOŘE KINO - směr VSETÍN
pracovní dny
5:00
5:32
6:27
7:06
7:13 , 7:15
7:28
8:06
9:17
10:19
10:59
13:12

soboty

13:14
13:22
14:22
15:20
15:37
16:44
17:24
17:25
19:00
21:12
21:25

14,61

65

5:00
5:23
7:16
8:23
11:00
13:01
16:38
16:44
19:00

61
61
31
31
31
31
61
52

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

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

61
14, 61

*)

13:12
13:50

61

×)

15:38
17:28

31
31

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

11:59

14:59

neděle a stát.svátky
5:00
7:16
8:23
10:19
11:00
13:01
13:54
16:38
16:44
19:00

34

34
24
24

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

°)

jede jen do Jablůnky
jede jen do Bystřičky

16:20
18:47

31
31

°) jede z Bystřičky

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

6:34

14 – nejede od 27.12. do 2.1.,1.2., od 25.2. do 1.3., od 28.3. do 29.3., od 1.7. do 30.8., od 29.10. do 30.10.
24 – nejede 24.12.
31– nejede 31.12.

34 – nejede 6.7.,28.9.
61 – nejede od 27.12. do 2.1., od 1.7. do 30.8.
65 – jede od 27.12. do 2.1., od 1.7. do 30.8.

24
24
24
24
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MŮJ RATIBOŘ

Vánoční vzpomínání – z dopisu p. Frydrycha
Kdysi jsme se ve škole učili Vrchlického báseň Vánoce. „Hlas
zvonů táhne nad závějí, kdes v dáli tiše zaniká...“ Pan Josef Růžička zvonil ráno, v poledne a večer. Zvonivý hlas zanikal až kdesi na
začátku Kobelného nebo Hološína. V zimě i v létě. To jsem ještě chodil po Ratiboři ve valašské vyšívané košili s červenou mašlí. Skoro si
postesknu s milovaným Seifertem. „Buď sbohem, dobo roztrhaných
gatí.“ Já jsem míval spíš rozbitá a zavázaná kolena.
Ratibořem se chlubím a jsem vděčný všem, kteří utvářeli můj život
a byli mi vzorem a příkladem. Kolik takových hodných lidí to bylo!
Jen několik připomenu. 30. listopadu tomu bylo 80 roků od smrti pana
řídícího Františka Sochora. Narodil se ve Václavicích u Náchoda v
roce 1865 (měl jsem možnost ještě za svého působení v Bohuslavicích
nad Metují poznat jeho vzdálené příbuzné). Do Ratiboře přišel roku
1895 a od r. 1913 byl řídícím učitelem. V nové škole bydlel v pozdějším kabinetě v prvním poschodí. Chodíval po chodbě s fajfkou až po
zem a bafal. Dostal jsem od něho stříbrnou pětikorunu. Maminka mu
nosila obědy a trochu se o něj starala.
Jak je to zvláštní. Z Václavic byl jen kilometr ke kostelu a faře v Šonově, kde byl v letech 1911 – 1917 evangelickým farářem ratibořský
rodák Theodor Kalenda. Zemřel mladý, již ve čtyřiatřiceti letech na
tyfus. Je pochován na šonovském hřbitově. V knize o Ratiboři z roku
2006 je uvedena jeho píseň „Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou
žití provázej“.
Jeho nástupcem se stal můj tatínek Josef Frydrych, rodák z chudé
rodiny na pasekách ve Stříteži u Rožnova. Do školy přišel rovnou z
italských legií r. 1919 a řídícím učitelem byl od postavení nové školy r.
1930 až do r. 1952 (s výjimkou válečných let 1942 až 1945). Mě učil ve
třetí třídě a byl to nejhorší rok mé školní docházky. Když jsme provedli
nějaké lumpárny, museli jsme za trest klečet na stupni u tabule. Jenže
já jsem potom ještě klečel doma nebo jsem nemohl jít ven. To jsem
ostatním záviděl.
Rád vzpomínám na prázdniny. To přišly knížky do školní knihovny
a já s Věrou jsme je skoro všecky přečetli. Tehdy se mi líbila třeba
Gabra a Málinka od A. Kutinové nebo Poctivý Abe od Zhoře. Na konci
srpna, když už měla paní Kotěnová vydrhnuté dlážky ve všech třídách,
jsme pomáhal tatínkovi nalévat „ingúst“ do kalamářů v lavicích.
V době knize 1934 až 1935 a možná i v dalších letech vařila maminka hlavně v zimních měsících pro školní děcka polévky. V kuchyni
na sporáku stál asi dvacetilitrový hrnec a v něm zasmažená fazolová
polévka – jak voněla. Maminka ale pravila: „To není naše.“ S paní
Kotěnovou pak hrnec odnesly do školy na chodbu a tam ji nalévaly do
plecháčků, které si děcka přinesly z domu. A k tomu byl chleba.
Ještě jedna zajímavost. O prázdninách, myslím r. 1934 a 1935 u nás
byli němečtí studenti ze Šumperka „na handl“, jak se říkalo, aby se
naučili česky. Já si jen vzpomínám na jména – Herbert a Greta.
Vedle školy bývali Blizňáci. Za naším chlévem měli jabloň se sladkými zelenými jablky. Vždycky nám trochu jablek přinesli a maminka
je pekla na másle v troubě. To byla, panečku, pochoutka! Za kostelem
bývali Mikšíci, říkalo se tam u Zemanů nebo u Kuráňů. Byl tam ještě
zbytek staré lípy, kde kdysi kázával Jan Maniš. A samozřejmě nejbližší
sousedé na faře byli Kantorci a potom Janebovi.
K Vojvodíkům do hospody jsem chodil někdy v neděli po obědě
našim pro pivo. Maminka měla ráda černé. U nich bývala na výminku
„na sklepě“ moje stařenka Františka Měchurová. Zemřela v roce 1939.
Její nejmladší dcera Kamila si vzala v roce 1932 Josefa Machálka. Rok
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nato koncem prosince se jim narodil syn Vladimír. Byl potom mým
nejlepším kamarádem. Hrávali jsme si u Vojvodíků na dvoře. Měli
tam pod střechou krásnou bryčku a pak i auto. Když Laďa povyrostl,
pásávali jsme někdy spolu krávy v Huslenkách. A hrávali jsme tam
„fotbal“, když nám strýc Jožka ušil kožený balón. Mně sehnal hnědou
kůži – vepřovici a švec Barbořák mi ušil krásné šněrovací boty.
U hospody byla jatka, kde se prodávalo maso. Sekalo se na velkém
pni. Vedle jatky byla vysoká lípa. Za jatkou bývali Měchurovi – Ševcovi. Za jejich dvorkem byl Škrlů kopeček, kde jsme v zimě jezdili na
saních. Na kopečku byl žentour na pohánění mlátičky.
Martin Kelárek byl dlouholetý kurátor evangelického sboru a
významný představitel obce. Velice si ho vážím pro jeho sociální cítění. Snad v roce 1933, kdy byla v obci vysoká nezaměstnanost a s ní
spojená bída, dostal nelehký úkol od faráře Kantorka (Kantorkův otec
pocházel z Rožnova p. Radhoštěm), sehnat obilí a jinou obživu v bohatších sborech naší církve. Vypravil se s pokladníkem Josefem Kovářem
(další vzácný člověk) do Vanovic u Jevíčka na Malou Hanou, kde byl
farářem Kamil Nagy. Obcházeli sedláky a prosili o pomoc. Podařilo se
jim sehnat obilí na chleba, které se přivezlo vlakem, semlelo ve mlýně
a napekl se chleba – ten se pak rozdával potřebným. Bylo to skoro jako
ve vyprávění o nasycení zástupů v evangeliu.
Co bylo v Ratiboři velkých lip! Za kostelem v nich hnízdily sovy.
Před kostelem byly čtyři lípy. Hrával se u nich jakýsi druh „pasáku“.
Odpalovalo se u kostelních dveří. Velká lípa byla i u Sošťáků.
Ratibořka – krásný čistý potok, kde jsme dělali zhlaně, kde se po
vyprání máchalo prádlo. Vidím sehnutou tetičku Tomanovou z čp. 60
při této práci. U Gabryšů se v peci pekly frgály a podlesníky.
V Kobelném až na vrchu u Dorniců tetička Macháčková z čp. 105
vždycky pravila, když jsem od nich odcházel: „Tož si vem aspoň bilinku másla“. „Bilinka“ – to bylo asi tak 15 dkg. Ale za války to byl dar.
U Macháčků bývali někdy i partyzáni. S Josefem jsem chodil do školy
celkem 13 roků. Umřel nám letos v květnu.
Vzpomínejme na naše milé a drahé, kteří nás měli rádi, kteří nám
byli příkladem. Vzpomínejme i na ty málo známé, na ty přehlížené.
Třeba na Martínka (Martina Hrušku). Radujme se z toho, že Pán Bůh
na nás nezapomíná. V jeho síle budeme moci jít dál, přes Vánoce do
nového roku 2013.
Miroslav Frydrych

Tříkrálová sbírka 2013
Motto sbírky: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.“
Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, v rámci které budou v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice
skupiny tří králů s koledou a budou vybírat do kasiček příspěvky od
občanů. Akce bude provázena celostátní propagační kampaní v rozhlase a televizi. Sbírka ve Vsetíně a přilehlých obcích bude probíhat ve dnech 4. – 7. ledna 2013.
O organizaci a průběh sbírky se postarají pracovníci a dobrovolníci Charity Vsetín spolu s Farními úřady římskokatolické církve ve
vsetínském děkanátě. Dalšími spolupracovníky budou děti a mládež,
Městský úřad Vsetín, obecní úřady, středisko Skaut-Junák, základní
a střední školy, městská knihovna a křesťanské církve. Koledníky
v ustrojení budou provázet pověřené osoby vybavené průkazem a
zapečetěnou pokladničkou.
Pro připomenutí uvádíme, že v letošním roce 2012 se díky obětavým koledníkům a štědrým dárcům podařilo shromáždit celkovou
finanční částku 701.789 Kč.
Obecní úřad Ratiboř
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Dopis p. Anny Sošťákové
Vážený pane místostarosto,
i když jsem od loňského roku občankou města Vsetína, obec Ratiboř
zůstane do konce mých dnů mou srdeční záležitostí. Prožila jsem zde
plných 55 let. Sleduji dění v obci a čtu Ratibořský zpravodaj. Zarazily
mě hrubé chyby, uveřejněné v článku „Co víš o Ratiboři“, bod č. 18.
Dovolím si toto téma uvést na pravou míru.
V roce 1956 při mém příchodu do Ratiboře Osvětová beseda čile
fungovala a jejím předsedou byl Jan Kolář, ředitel školy. Po jeho odstěhování se stal nástupcem pan Břetislav Kuzník, rovněž ředitel školy,
který tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1971. Téhož roku jsem
převzala řízení Osvětové besedy já a vedla ji až do roku 1989, kdy byly
OB po listopadových událostech celostátně zrušeny.
Osvětová beseda byla kulturním zařízením MNV, ze své činnosti
skládala účty školské a kulturní komisi a byla řízena odborem kultury
ONV. Všichni „osvětáři“ vykonávali záslužnou práci, hlavně v letech,
kdy bylo v obci jen několik automobilů a za kulturou se muselo jezdit. Tudíž se snažili kulturu za lidmi přivézt. V průběhu roku probíhala
bohatá přednášková činnost. Přijížděli lékaři, právníci, různí odborníci.
Byly pořádány abonentní zájezdy do divadla. Obec hostila i pěvecké

PODĚKOVÁNÍ
Jsou mezi námi jedinci, kteří prochází těžkými životními
zkouškami a přesto se snaží pomoci druhým, vyjít vstříc, podat
pomocnou ruku, potěšit. Taková je i paní Mirka Slováčková,
která se snaží pomoct třeba i dobrým slovem. Mimo jiné už po
několik let připravuje pro naše občany a jiné zájemce zájezdy do
teplých termálních pramenů – koupelí. Je to velká starost zajistit
vše potřebné, od financí, stravy, až po ubytování a všechno, co k
takovému pobytu patří.

Redakční rada
Zpravodaje

Vážení spoluobčané, končí rok 2012 a Ratibořský Zpravodaj
se svými informacemi vstoupí ve známé podobě do dalšího roku
– do roku 2013.
V minulém roce jsme Vám jeho prostřednictvím podávali co
nejvíce informací, aktuální otázky, problémy a radosti každodenního života v naší obci. Nabídli jsme Vám články našich i cizích
pisatelů, fotografie z historie i současnosti, které někdy přinesly
nesmělé úsměvy.
Budeme i nadále rádi, když se Zpravodaj, který obětavě roznáší
paní L. Vaňková, stane příjemným „čtvrtletníkem“ Vašich domácností.
Děkuji všem dopisovatelům za jejich nezištnou spolupráci a
rovněž děkuji pracovníkům tiskárny GARAMOND Vsetín za kvalitní provedení našeho Zpravodaje s přáním pevného zdraví, štěstí,
lásky, úspěchů, tolerance, vzájemné úcty a každodenní pohody v
roce 2013. Zůstaňte s námi.
Za redakční radu Mgr. Oldřich Bělíček

-

p r o s i n e c

2 0 1 2

sbory Lumír a Valašské učitelky. V zimním období probíhaly kurzy
pečení, vaření a šití. Ve spolupráci s kulturní komisí bylo uskutečněno
několik vlastivědných zájezdů.
To je jen stručný výběr z činností Osvětové besedy dřívějších let.
Osvěta znamená šíření vědomostí a znalostí a předávání jich co nejširšímu okruhu občanů. Toto poslání všichni jmenovaní plnili a není
náhodou, že tuto činnost vykonávali především učitelé.
Mrzí mě, že se na všechno dobré, co bylo pro obec vykonáno, zapomíná a ještě jsou nepravdivé údaje publikovány v obecním tisku. Takové omyly by si OÚ neměl dovolit.
Prosím, aby upravená verze tohoto dopisu byla uveřejněna v příštím
čísle Zpravodaje.
Anna Sošťáková

Vyjádření autora
Osvětová beseda se skládala ze tří otázek. 1. kdy vznikla, 2. funkcionáři pod MNV, 3. Osvětová beseda pod ONV.
PhDr. Josef Juráň
Každý se těší na dovolenou a je nepříjemné, když začne pršet a
počasí vůbec nepřeje. To pak je tady zase „naše Mirka“, jak ji většina z nás oslovuje, která se v takových chvílích snaží najít nějaké
řešení ke spokojenosti všech účastníků. Starost je to nemalá.
Proto účastníci již 23. zájezdu do léčivých vod v Podhájské
na Slovensku v září 2012 vyslovují velký dík. ZÁJEZD NEMĚL
CHYBU!
Přejeme vedoucí zájezdů do další práce a dlouhých let dobré
zdraví, hodně sil a spokojenosti. Těšíme se na další společně prožité zážitky.
Za účastníky zájezdu Jarka Hahnová

PO RATIBOŘSKÝCH
HRBOCH
Letošní podzimní pochod byl v
sobotu 22. září. Po ránu byla obloha
zamračená, trochu i mrholilo. Přesto
se na trasu vydalo 81 pochodujících
a několik psů. Trasa pochodu směřovala po nově upravené lesní cestě
směrem na Nivku. Pak se účastníci
rozdělili na delší trasu nad Semetín a kratší trasu, která vedla po
vrstevnici nad Hološínem a Kobelným. Nejmladším účastníkem
byla Nikol Valigurová, nejstarším pan Zdeněk Žabčík. Manželé
Žabčíkovi jsou známí turisté, kteří znají turistické trasy nejen v
České republice, ale i v okolních státech. Přesto se pravidelně
zúčastňují i naších akci, což nás vždy moc potěší. Všem, kteří si
třetí sobotu v září udělali čas a prošli si připravenou trasu pochodu
děkujeme a těšíme se na setkání s milovníky přírody i v příštím
roce.
Olga Škarpová
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Z ratibořské kopané
Hodnocení podzimu očima trenéra ml. přípravky:

Chtěl jsem v pár větách zhodnotit podzim, ale nebylo by to tak
krátké. Takže opravdu stručně. Všichni jste viděli, že jsme nebyli
na sezónu vůbec připraveni, z hlediska taktického tím myslím jak
pravidla v kraji, tak i tréninkového viz. 1. utkání na Vsetíně, kde
bylo jasně vidět, jak domácí trénovali.
Postupně se kluci hodně zlepšili, za což jim děkuji, a předvedli
to znovu na Vsetíně.
Děkuji i všem rodičům za jejich názory, připomínky a kritiku, což mi pomohlo v tréninku a zároveň mi dovolilo zachovat
si určitý odstup.
Petr Nogol

Muži

Muži „A“ pod vedením trenéra Juráška Miroslava a asistenta
Adámka Miroslava si zatím po odehrané podzimní části sezóny
vedou velice dobře. Po desíti vítězstvích, dvou porážkách a jedné prohře jsou s pětibodovým náskokem na Dolní Bečvu v čele
tabulky Okresního přeboru...
Konečná tabulka střelců: Gargulák Michal 9 branek, Konvičný
Adam 9 branek, Olšák Stanislav 9 branek, Galetka Tomáš 6 branek, Blizňák Zdeněk 5 branek, Bambůšek Lukáš 2 branky, Rafaj
Petr 2 branky, Lukáš Vladislav 1 branka, Válek Patrik 1 branka,
Děckuláček Michal 1 branka
Mužům „B“ se v podzimní části sezóny moc nedařilo. Po odehraném podzimu jsou v tabulce po třech výhrách, čtyřech prohrách a jedné remíze na osmém místě tabulky.
Střelecky se prosadili: Uhrin Marián 4 branky, Daňa Petr 2
branky, Žabčík David 2 branky, Procházka Štěpán 1 branka, Vala
Vítězslav 1 branka, Katrušák Karel 1 branka, Mynařík Tomáš 1
branka, Bogar Miroslav 1 branka, Děckuláček Michal 1 branka,
Válek Patrik 1 branka

Mládež

Dorostenci pod vedením trenéra Špačka Petra po osmi vítězstvích a jedné porážce vedou po podzimu svoji skupinu Okresního přeboru o tři body před druhým Ústím.
Střelecky se prosadili: Barčák David 10 branek, Válek Patrik
8 branek , Ostřanský Jakub 7 branek, Stodůlka Lukáš 6 branek ,
Procházka Štěpán 4 branky, Katrušák Karel 3 branky, Žamboch
David 2 branky, Jakubík Adam 1 branka, Galeta Patrik 1 branka,
Pařenica Roman 1 branka, Randýsek Jan 1 branka, Uhrin Marián
1 branka, Mynařík Tomáš 1 branka

Starším žákům pod vedením trenérů Špačka Petra a Karoly
Ondřeje ve svém premiérovém ročníku krajského přeboru zatím
moc nedaří... Po podzimu jsou kluci na desátém místě tabulky.
Jejich bilance jsou dvě výhry, osm proher a jeden nerozhodný
výsledek.
Střelecky se prosadili: Jakubík Adam 4 branky, Daněk Štěpán
3 branky, Machala Karel 2 branky, Daňa Ondřej 2 branky, Maňák
Filip 1 branka, Macík Tomáš 1 branka, Burdík Jaroslav 1 branka
Mladší žáci pod vedením trenérů Mikuly Josefa a Čablíka
Michala v premiérové sezóně „KP“ se po podzimu umístili na
osmé příčce tabulky. Jejich bilance jsou čtyři výhry a osm proher.
Střelecky se prosadili: Machala Karel 10 branek, Mrlina Daniel
10 branek, Vítek Libor 6 branek, Machal Roman 3 branky, Březovják David 2 branky, Valchář Petr 2 branky, Čablík Martin 1
branka, Zubíček Jakub 1 branka, Ostřanský Jakub 1 branka

Plán přihlášených zimních turnajů:
22.12.2012 08.00 hod.
ml. přípravka
05.01.2013		
st. žáci		
12.01.2013		
ml. žáci		
13.01.2013		
st. žáci		
13.01.201		
ml. příprava
19.01.2013		
dorost		
19.01.2013		
2003 a ml.
20.01.2013		
ml. žáci		
26.01.2013		
st. žáci		
26.01.2013 – 10.03.2013
muži		
					
27.01.2013		
dorost		
02.02.2013		
2004 a ml.
02.02.2013		
ml. a st. žáci
					
16.02.2013		
dorost		
16.02.2013		
st. žáci		
02.03.2013		
st. a ml. žáci
					

hala Zašová
hala Zašová
hala Zašová
hala Holešov
hala Holešov
Val. Meziříčí
hala Přerov
Hošťálková
hala Zašová
zimní turnaj
Vsetín
hala Holešov
hala Zašová
hala Nemšová
(Slovensko)
Val. Meziříčí
hala Zašová
Trenčianské
Stankovce

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, fanouškům a OÚ za jejich podporu. Taky bychom touto cestou všem
chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
nového roku 2013.
Více informací o všech Ratibořských týmech naleznete na
nových oficiálních stránkách klubu www.fotbalratibor.717.cz
Oddíl kopané
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Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy
(dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen „ÚzP“), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen
„spravující ÚzP“). Územní pracoviště nančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo nanční úřady
zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních nančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „původní FÚ“). Územní
pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva nancí č. 48/2012 Sb.
Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten nanční úřad, v jehož obvodu místní působnosti se předmětné nemovitosti
nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného
kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného nančního úřadu.
Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli
úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný
žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu.
Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji:
A. Má-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji – spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož
obvodu místní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce 2012.
B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do místní působnosti
jediného původního FÚ – spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ.
C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika
původních FÚ – spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ*).
D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti
několika původních FÚ, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:
I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ,
II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu místní působnosti více původních FÚ v kraji, z toho stavby má v územní působnosti
pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního
FÚ spravujícího stavby,
III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu
stavby a následujících priorit:
1. H – obytný dům
Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě
tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené
územní pracoviště v sídle FÚ.
2. R – byt
Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující
ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ,
spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
3. J – stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze
jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více
staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště
v sídle FÚ.
4. spisy ostatních poplatníků fyzických osob – spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné
daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani
z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného kraje poprvé na rok 2013, určí se spravující ÚzP dle výše uvedeného postupu,
vychází se však ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání.
Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a předcházející, podává je vždy na spravujícím
ÚzP se zohledněním obvodů územní působnosti původních FÚ v kraji, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územní
působnosti původního FÚ.
Přehled Určených územních pracovišť v sídlech nančních úřadů
platí pro případy pod bodem C. a bodem D. I., případně D. III., výše uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP
Finanční úřad:
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad
Finanční úřad

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

hlavní město Prahu
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Určená územní pracoviště v sídle nančního úřadu:
Územní pracoviště pro Prahu 6
Územní pracoviště Praha-východ**)
Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Územní pracoviště Plzeň-sever
Územní pracoviště v Karlových Varech
Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Územní pracoviště v Liberci
Územní pracoviště v Hradci Králové
Územní pracoviště v Pardubicích
Územní pracoviště v Jihlavě
Územní pracoviště Brno-venkov
Územní pracoviště v Olomouci
Územní pracoviště Ostrava I.
Územní pracoviště ve Zlíně

**) Určené územní pracoviště v sídle FÚ je územní pracoviště v sídle kraje, určené pro správu daně z nemovitostí ve vybraných případech, tj. pro zjednodušení
správy daně u poplatníků – právnických osob s nemovitostmi v obvodu územní působnosti více původních FÚ v příslušném kraji, nebo v nichž by podrobnější
algoritmus nastavení spravujícího ÚzP pro poplatníky – fyzické osoby byl neúměrně komplikovaný.
**) ÚzP Praha-východ vznikne v místě současného pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (Thámova 27, Praha 8).
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Poplatník

Právnická
osoba

Fyzická
osoba

Nemá sídlo
v kraji

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti více
SĤvodních FÚ v kraji

UrþHné ÚzP v místČ sídla finanþního úĜadu,
vzniklého v kraji podle zákona þ. 456/2011 Sb.,
o Finanþní spriYČ ýR

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ, v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti byly v roce 2012 nemovitosti

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ, v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti bylo sídlo práv. osoby v roce 2012

UrþHné ÚzP v místČ sídla finanþního
úĜadu, vzniklého v kraji podle zákona
þ. 456/2011 Sb., o Finanþní spriYČ
ýR

p r o s i n e c

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

Ostatní pĜípady

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní SĤsobnosti
byl pĜedmČt danČ J – stavba pro
rodinnou rekreaci v roce 2012

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní SĤsobnosti
byl pĜedmČt danČ R – byt
v roce 2012

PĜedmČt danČ H nemá, pĜedmČt
danČ R – byt byl YURFH
v obvodu místní SĤsobnosti
jediného SĤvodního FÚ v kraji
PĜedmČt danČ H ani R nemá,
pĜedmČt danČ J – stavba pro
rodinnou rekreaci byl
v roce 2012 v obvodu místní
SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ, v jehoå
obvodu místní SĤsobnosti byl
pĜedmČt danČ H – obytný GĤm
v roce 2012

PĜedmČt danČ H – obytný GĤm
byl v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu SĤsobnosti
byly stavby v roce 2012

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti byly v roce 2012
nemovitosti

-

Má v kraji pouze pozemky,
které byly v roce 2012 v
obvodu místní SĤsobnosti
více SĤvodních FÚ v kraji

Má v kraji stavby, které byly
v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti více
SĤvodních FÚ v kraji

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti více
SĤvodních FÚ v kraji, z toho
stavby pouze u jediného
SĤvodního FÚ

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
místní SĤsobnosti jediného
SĤvodního FÚ v kraji

ÚzP v místČ SĤvodního FÚ,
v jehoå obvodu místní
SĤsobnosti bylo v roce 2012
místo pobytu fyz. osoby

Z p r a v o d a j

Má sídlo
v kraji

Nemá v kraji
místo pobytu

Má v kraji
místo pobytu

Schéma postupu stanovení spravujícího ÚzP SRSODWQtNDGDQČ]QHPRYLWRVWtYSĜtVOXãQpPNUDML
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PF 2013

přejeme Vám všem
Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání březen 2013.

