R AT I B O Ř S K Ý

Z P R AV O D A J
č.1/2013

Vydává OÚ Ratiboř								

31. března 2013

2

Z p r a v o d a j

-

b ř e z e n

2 0 1 3

Vážení spoluobčané,
letošní zima je snad již za námi, příroda se probouzí a nastává tolik očekávané jaro, se kterým přicházejí i velikonoční svátky.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jejich veselé prožití, dětem a studentům přeji hodně studijních úspěchů a Vám všem spokojený
život v naší obci.							
									
Vaše starostka

Rok 2013

Rekonstrukce ZŠ Ratiboř

Tak jako Vy ve svých domácnostech, tak i my na obecním úřadě se v letošním roce budeme muset vyrovnat s důsledky vleklé
hospodářské krize spojené s poklesem výkonů ekonomiky státu.
V prvním čtvrtletí letošního roku byl i v naší obci zaznamenán
zvýšený nárůst počtu nezaměstnaných spojený se snížením kupní
síly obyvatelstva. Věříme, že vzhledem k novému rozpočtovému
určení daní a nově zvýšenému podílu obce na sdílených daních
nebude dopad krize na rozpočet obce citelný. I přes výše uvedené
skutečnosti jsme připraveni pokračovat v realizaci investičních
záměrů a plnění mnoha úkolů směřujících k úspěšnému rozvoji
obce Ratiboř. Letošní rok je posledním z řady let, kdy obec dlouhodobě splácí půjčky na vybudování obecní kanalizace a ČOV.

V loňském roce byla realizována rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ. V letošním roce je připravena výměna oken,
zateplení objektu s novou fasádou i dílčími úpravami interiéru.
Tato investiční akce obce podpořená dotací ze SFŽP ČR je připravena k realizaci s předpokladem zahájení prací v červnu 2013.
Stavební práce budou probíhat zejména v období letních prázdnin, podle stanoveného harmonogramu tak, aby žáci mohli zahájit
nový školní rok již v rekonstruované budově.

Rekonstrukce MŠ Ratiboř
Prostory stávající MŠ včetně kuchyně již neodpovídají současným nárokům na provoz předškolních zařízení. Rekonstrukce MŠ
je zásadní. Jedná se o změnu půdorysu budovy, vybudování nové
kuchyně a celkovou přestavbu. Stávající nevyhovující stav nelze
řešit pouhým zateplením budovy. Rekonstrukce budovy vychází
ze studie a návrhů ak. arch. Sošťáka. Projektová dokumentace
je zpracovávána p. M. Musilovou. Projekční příprava je směřována k realizaci díla v roce 2014. Vzhledem k tomu, že v současné
době ani v uplynulých létech nebyl vyhlášen vhodný dotační titul
na takto rozsáhlou rekonstrukci MŠ, předpokládáme financování
akce rozpočtem obce. Z důvodu splátek půjčky na kanalizaci byla
dřívější realizace akce nereálná. Pokud se podaří získat odpovídající dotační titul, bude rekonstrukce financována především prostřednictvím dotace.
Z kapacitních důvodů se patrně v letošním roce nepodaří vykrýt
všechny požadavky rodičů na umístění dítěte do MŠ v Ratiboři.
Protože nebude zcela naplněna kapacita předškolních zařízeních
v některých okolních obcích, je k uvážení rodičů i její využití na
přechodné období.

Hasičské vozidlo CAS 25
Vzhledem k možným mimořádným událostem obec potřebuje akceschopnou zásahovou jednotku vybavenou odpovídajícím
zásahovým vozidlem. S přihlédnutím ke stáří a technickému stavu stávajícího vozidla z roku 1984 i aktuálním finančním možnostem obce, přikročilo zastupitelstvo obce k zakoupení novějšího typu hasičského zásahového vozidla Liaz 101.860 CAS 25.
Toto prochází celkovým repasem. Dokončení oprav je plánováno
na květen 2013. Oprava vozidla CAS 25 byla podpořena dotací
ve výši 325 tis. Kč od Zlínského kraje.

Cyklostezka Ratiboř
Obec má zpracovánu projektovou dokumentaci. Je připravena
uplatnit svou žádost o podporu výstavby cyklostezky na SFDI ČR
nebo do jiného vhodného programu, bude-li vyhlášen. Cyklisté
jedoucí ve směru od Bečvy do Ratiboře a zpět projíždějí velmi
nebezpečným úsekem silnice II. třídy s hustým, nepřetržitým
provozem. Zejména úsek Pod Dubím skýtá četná bezpečnostní
rizika. Vybudování cyklostezky je významným opatřením k bezpečnosti cyklistů.

Nové hřiště pro mládežnický
fotbal VICTOR
Ve spolupráci s TJ Sokol Ratiboř bude ještě v letošním roce
postaveno v prostoru před MŠ nové hřiště pro soutěžní utkání
mládeže podle projektu VICTOR určeného pro rozvoj mládežnického fotbalu v ČR. Podmínkou výstavby hřiště je získání dotace ve výši 4,2 mil. Kč od Fotbalové asociace ČR. Po ukončení
fotbalové sezóny bude na stávajícím fotbalovém hřišti provedeno
odvodnění zamokřené hrací plochy.

Rekonstrukce budovy Svazarmu
Obci byla přiznána dotace na rekonstrukci budovy od SFŽP
ČR. Byly zahájeny stavební práce, jsou vyměněna okna. Hlavní
část stavebních prací je připravena k realizaci v letošním roce.
Jednoduchou úpravou byla přizpůsobena výška garáže výšce
nového hasičského vozidla.

Územní plán obce
Občané, kteří mají zájem o zahrnutí dalších ploch do nového
územního plánu, mohou ještě podávat své návrhy na Obecním
úřadě v Ratiboři. K vhodnosti navržených ploch se vyjadřují příslušné dotčené orgány státní správy, zejména orgány ochrany pří-
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rody. Zpracován je návrh zadání nového ÚP obce. Ve výběrovém
řízení byl vybrán zhotovitel. Žádost o podporu zpracování ÚP
byla předána ke zpracování MMR ČR.

Kanalizace
Obec v letošním roce obměnila vozový park – rypadlonakladač
New Holland s všestranným využitím při mnoha různých činnostech obce. I v letošním roce budeme pokračovat v budování
dalších plánovaných kanalizačních tras a šachet a zpevněných
komunikací ve stavebním obvodě Hološín s využitím vlastních sil
a prostředků obce, pracovníků i mechanizace. Tento způsob realizace je nesrovnatelně levnější v porovnání s realizací díla dodavatelem. Odpadní vody z cca 95 % domácností v obci jsou odváděny a čištěny na ČOV. Obec řádně splácí půjčku u SFŽP ČR na
vybudování kanalizace a ČOV formou čtvrtletních splátek.

Protipovodňová opatření,
veřejný rozhlas a osvětlení
V obci se osvědčil systém včasného varování obyvatelstva
podpořený dotací z prostředků Evropské unie pro případ mimořádných událostí. V rámci projektu byl vybudován nový obecní
rozhlas a vypracován digitální povodňový plán a systém výstrah.
Byly instalovány hlásiče a srážkoměry. S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná údržba el. osvětlení.

Komunální odpad
Každou středu je odvážen pevný domovní odpad, po instalaci
kompostérů mírně poklesl objem odváženého odpadu. Týdenní cyklus umožňuje včasný odvoz a je prevencí vzniku černých
skládek. Plasty jsou odváženy každý týden ve čtvrtek, mnohdy
i v pondělí. Množství plastů je stále enormní. Do sběrných košů

-

b ř e z e n

2 0 1 3

mnohdy odkládají plasty i občané jiných obcí. V obci jsou umístěny kontejnery k recyklaci vybraných komodit skla a papíru. Obec
zajišťuje ve spolupráci se SITOU Valašské Meziříčí sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 27.dubna. Ve vestibulu obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na vyřazené
drobné elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru. V květnu opět
proběhne humanitární sbírka šatstva.

Místní komunikace a chodníky,
veřejné plochy, zeleň
Tak jako každoročně budou i v letošním roce pravidelně čištěny
komunikace a chodníky. Po zimě bude provedena oprava výtluků.
Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy a silniční vpustě. Jarní úklid komunikací proběhne v měsíci dubnu. Obec bude nadále
vlastní hospodářskou činností pokračovat v opravách lesních cest
a svážnic. Pravidelně jsou odstraňovány náplavy v korytech toků.
S využitím pracovníků na VPP bude pečováno o upravený vzhled
hřbitova a jeho okolí. Bude prováděn výsek křovin a trav v okolí
místních komunikací v údolích.

Kultura a sport
Ve spolupráci s komisí kultury a sportu je připraven pestrý
kalendář akcí. Zde je zaznamenáno dění v oblasti kultury a sportu. Pro zájemce o divadelní představení jsou průběžně pořádány
zájezdy do divadla ve Zlíně. Podpořena je i doprava sportovců na
fotbalová utkání a turnaje.
V pátek 15. února se konal Ples obce Ratiboř. Mohu jen konstatovat, že se ples vydařil a svou úrovní se vyrovnal i plesům
pořádaným v okolních městech. Děkuji všem, kteří se na výzdobě, přípravě sálu, organizaci a průběhu plesu podíleli, i Vám, kteří jste se přišli pobavit. Těšíme se na Vaši účast na dalších akcích
pořádaných Obcí Ratiboř.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

Výpis z Usnesení jednání Zastupitelstva Obce Ratiboř ze dne 25. února 2013
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
■ rozpočtovou změnu č. 1/2013
■ nabídku sdružené dodávky elektrické energie a plynu od firmy
Energie2 a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
■ výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2012
■ výsledky odpadového hospodářství za rok 2012
■ sepsání nové smlouvy s firmou SITA CZ na odvoz tříděného
odpadu
■ výsledky hospodaření v obecních lesích za rok 2012
■ odprodej části p.č. 2072 dle GP p. I. Adámkové (R. 155) s věcným břemenem
■ záměr a nákup části p.č. 3535/1 dle GP nově p.č. 3535/8 47 m2
od spoluvlastníků manželů Žabčíkových (R. 229), M. Potočné (R.
229) a P. Kováře (R. 457)
■ prodloužení pronájmu bytu na 2 roky H. Horákové (R. 21)
■ prodloužení pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou
L. Bláhovi (R. 75)

■ prodloužení pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou
v čp. 282 (Nehtové studio) E. Mrlinové
■ zřízení depozitáře historických předmětů a pověřilo PhDr. Juráně sběrem materiálů na přípravu knihy o Ratiboři
■ žádost Sokol Ratiboř na dotaci Projekt VICTOR – výstavba
fotbalového hřiště v lokalitě před MŠ
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
■ informaci o nedoplatcích nájemného na pronájmy nebytových
prostor
■ připomínky Ing. Politzerové ke vzrostlým křovinám a plotům
na Skalce z hlediska bezpečnosti silničního provozu
■ zhodnocení Plesu obce Ratiboř ze dne 15. února 2013
■ informaci o zavedení zkušebního provozu na místní poště, kde
dojde ke snížení počtu přepážek na jednu
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Co víš o Ratiboři?
1. O kterých nejstarších volbách v Ratiboři jsou informace?
O volbách z roku 1850, starostou byl zvolen Martin Vítek, I. radním Martin Machálek a II. radním Tomáš Babovec.
2. Kdo byl nejkratší dobu předsedou MNV?
Josef Hrbáč – řídící školy, od 5.5.1945 do 12.7.1945 (v té době byl
ustanoven tzv. revoluční výbor).
3. Kdo z kazatelů v evangelickém sboru v Ratiboři působil
nejdéle?
Jan Lány ml., 1821 – 1878 (57 let)
Jan Lány st., 1785 – 1824 (39 let)
Miroslav Janeba, 1944 – 1979 (35 let)
4. Kdo vlastnil nejvíce osobních aut TATRA?
Jan Olšák (R. 253), postupně Tatra 12, Tatra 30, Tatra 52, krátce
Tatra 57
Josef Juráň st. (R. 321), Tatra 12, Tatra 52, Tatra 75
5. Kdo z ratibořských občanů vlastnil autobus pro osobní
dopravu?
Josef Zbranek (R. 180)
Karel Sušeň (R. 3) – autobus Praga
Rostislav Chocholáč (R. 188)
Svatopluk Juráň (R. 467) – autobus Robur
6. Ve kterém roce byla vydána kniha „Ratiboř – valašská
dědina“?
V roce 2006 u příležitosti 700. výročí založení obce.
7. Kdo první vlastnil naši obec?
Ve 2. polovině 13. století přešla Ratiboř do majetku Protivy
z Doubravice. Tento šlechtic území dal a z části prodal templářskému řádu.
8. Jaký byl první název města Vsetína?
Setteinz.
9. V 16. století se na Valašsku ve zvýšené míře loupilo a převládalo také pytláctví. Majitelé usedlostí museli vojákům odevzdat nezákonně držené zbraně. Kolik takových zbraní bylo
v Ratiboři odevzdáno?
Byly odevzdány zbraně z celkem 27 usedlostí.
10. Která znáte jména kurátorů z evangelické církve v Ratiboři?
První Tomáš Babovec, dále Martin Vítek, Josef Tomanec, Josef
Mikšík, Martin Kelárek, Josef Kraus (1937 – 1948), Josef Macháček (1949 – 1953), Jan Zápalka (1954 – 1978), Jan Baletka (1979
– 2006), Jan Jurášek (od roku 2007 až dosud)
11. Ve kterém roce bylo v Ratiboři nejvíce nezaměstnaných?
V roce 1933 – 90%.
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12. Ve kterém roce v Ratiboři umíralo nejvíce osob?
V roce 1832, kdy Ratiboř postihla cholera. Zemřelo na ni 100
osob.
13. Kolik bylo v Ratiboři za den nejvíce pohřbů?
V roce 1832 bylo za den nejvíce 11 pohřbů.
14. Jaká a kdy byla v naší obci nejtragičtější bouřka?
V roce 1830 a to 10. června, kdy hrom zabil Jana Holíka (64 let)
a jeho vnuka Josefa Holíka (7 let) z čp. 6. Pohřeb měli 13. 6. 1830.
Spolu s nimi byli usmrceni dva tažní voli.
15. Ve které ratibořské hospodě hrávala za Rakouska-Uherska Pelárova kapela?
V hospodě u Měchurů, později Vojvodíkova hospoda. Dnes je tam
Sokolovna.
16. Kdo daroval v roce 1782 pozemky pro kostel, faru a hřbitov?
Majitelé fojtství Pavel, Martin a Jan Mikšíkovi.
17. Které obce v minulosti patřily k ratibořskému evangelickému sboru?
Ratiboř, Kateřinice, Lázy a Podolí.
18. V roce 1929 vítali ratibořané na rozcestí prezidenta
Masaryka, které tudy projížděl. Kdo mu přednášel oslavnou
báseň?
12-ti letý Jaroslav Sošťák, který si tuto báseň celou pamatoval až
do své smrti.
19. Kdy byl zahájen plný provoz místní mateřské školy?
1. dubna 1971
20. Kolik je průměrná denní spotřeba vody odebírané ze Stanovnice?
Asi 215 m3
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Výzva občanům
splatnost poplatků
Pro rok 2013 byly Zastupitelstvem obce schváleny poplatky
splatné k 31. březnu 2013. Jedná se o poplatky na vodné, stočné, domovní odpad a poplatky ze psů. Nákladově největší podíl
nese obec v rámci svého rozpočtu.
Ke zvýšení poplatků došlo jen u vodného o 2 Kč za m3, ostatní položky zůstaly oproti loňskému roku beze změny.

Vyzýváme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky
obci Ratiboř, aby tak učinili nejpozději k vyhlášenému termínu splatnosti do 31. března 2013.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Hospodaření v obecních lesích v roce 2012
Obec hospodaří v obecních lesích dle nového LHP platného na roky 2008 - 2017.
TĚŽBA DŘEVA

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH

			
Příjem
Vydání
Zůstatek
Prodej dřevní hmoty
3.661.049,--		
Prodej vánočních stromků
8.860,-- PN – předmýtní nahodilá
- 516,79 m³
Vlastní spotřeba dřeva
7.644,-		
Fakturace výkonů + správní náklady
1.591.899,-- MN - mýtní nahodilá
- 612,10 m³
Materiálové náklady		
108.890,-- PÚ + 40 let – těžba výchovná nad 40 let porostu

- 11,06 ha
- 268,30 m³

- MÚ - mýtní úmyslná
- 1.090,24 m³
____________________________________________________
Celkem těžba dřeva
- 2.487,43 m³

CELKEM

PĚSTEBNÍ ČINNOST
- 10,66 ha

- sazenice lesních dřevin			
- repelenty proti okusu zvěře			
- feromony na kůrovce			

- 94.130,-- 12.480,-- 2.280,--

- 1,71 ha

CELKEM				

108.890,--

- výchova porostů prořezávkami
- zalesňování nové
- zalesňované dřeviny
				
					
			
- vylepšování kultur
- zalesňované dřeviny

smrk - 5.100 ks
buk - 3.000 ks
dub - 4.000 ks
- 0,38 ha

3.677.553,-

1.700.789,-

1.976.764,-

Struktura materiálových nákladů

Státní dotace na lesní hospodářství v roce 2012
Obnova a zajištění porostu			
Výchova lesních porostů			
Šetrné přibližování koněm			

76.200,-29.480,-7.920,--

smrk - 1.900 ks

CELKEM			
113.600,-- přirozené zmlazení smrku na ploše
0,70 ha
		
- ochrana kultur proti buření
- 12,30 ha
Plnění pojistné události
proti zvěři
- 11,59 ha
proti klikorohu borovému
- 1,24 ha
Větrná kamalita ze dne 22.8.2012 v celkové výši 68.231 Kč.
- oplocování kultur - nové oplocenky

- 0,37 ha
- 541 bm

- úklid klestů hromádkováním na ploše

- 1,95 ha
1.722 m³

- ostatní pěstební činnost			
- ochrana lesa proti kůrovci		
- těžba vánočních stromků		
- oprava a údržba lesních cest		
- vyžínání buřeně podél cest		
- výsek nežádoucích dřevin

Jarní úklid v obci
Dlouhá, mírná, ale velmi proměnlivá zima pomalu končí. Charakter letošní zimy si vyžádal, vzhledem ke schůdnosti chodníků
a sjízdnosti místních komunikací, velké množství posypového
materiálu. Pracovníci obecního úřadu se v první polovině března zaměřili na úklid chodníků od posypového materiálu a rovněž
někteří občané zahájili úklid před svými obydlími.
Budeme velmi rádi, když provedou „očistu“ i další spoluobčané

Celkový příjem z lesního hospodářství
Zůstatek hospodaření
Státní dotace
Pojistná událost

1.976.764,-113.600,-68.231,--

CELKEM

2.158.595,-Alois Musil, lesní hospodář

a hromádky zbytků posypu a nečistot odvezou postupně pracovníci obecního úřadu. Posypový materiál z místních komunikací
budou odklízet pracovníci Technických služeb Valašské Meziříčí
v měsíci dubnu. Následně budeme pokračovat v čištění travnatých ploch v jednotlivých lokalitách obce a odstraňovat posypový
materiál před sečením trávy. Chtěli bychom tak zabezpečit očištění naší obce po zimním období do 19. dubna 2013.
Samozřejmě i s Vaší pomocí, vážení spoluobčané, společně přivítáme jaro čistým prostředím naší obce.
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu
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Rady od zahrádkářů
Výsadba ovocných stromků
Ovocné stromky se vysazují v chladném období, v době vegetačního klidu a na podzim, než je půda promrzlá do hloubky. V našich
podmínkách přibližně od poloviny října do poloviny prosince. Ranní
námraza ani sníh nevadí. Stromky vysazené na podzim při chladném
počasí nevysychají a mají lepší podmínky k zakořenění.
Jarní výsadba začíná ihned po rozmrznutí půdy a trvá většinou do
konce dubna. Taktéž jako na podzim, ani ranní mrazíky nejsou žádnou překážkou ve výsadbě. Při jarní výsadbě, zejména při pozdní jarní výsadbě, je nutné první měsíc stromky častěji důkladně zalévat.
Zakoupené stromky je nutné ihned vysadit dle tohoto návodu.
Nebo je nutné kořeny stromků založit do přiměřeně vlhké, sypké
zeminy a přiměřeně do doby konečné výsadby zalévat.
Stromek sázejte tak, že těsně před výsadbou nůžkami mírně zkraťte kořeny. Takto upravený stromek můžete namočit na několik hodin,
nejdéle však na jeden den, do vody.V případě, že stromek namočíte
do vody déle, poškozujete kořeny.
Vsaďte do jámy se zatlučeným kůlem a to tak, aby místo štěpování
bylo nad zemí a kořeny nebyly zatočeny vzhůru. Stromek zasypte
dobrou zeminou. Zeminu můžete vylepšit zahradnickým substrátem
do 20% objemu. Nebo můžete na dno jámy dát kompost, odleželý
hnůj (koňský po roce uskladnění, kravský po třech letech – jinak pálí
kořeny) promíchaný třeba s původní zeminou. Na tuto vrstvu nasypte
asi 10 cm obyčejné zeminy a pak teprve vsaďte stromek. V případě,
že kompost ani substrát nemáte, zasypte stromek obyčejnou zeminou
a ušlapejte. Stromek pak důkladně zalijte. Nesázejte do tzv. blatíčka.
V takovém případě se kořeny můžou obalit neprodyšnou hmotou
z hlíny a stromek může uhynout. Připevněte stromek ke kůlu.
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Na podzim můžete stromek částečně ořezat (ostříhat) z důvodu
např. přepravy. Počítejte, že menší část odřezané větve vyschne.
Nechejte si rezervu, abyste mohli stromek ořezat na konečnou velikost až na jaře. Každý stromek kromě špičáku je nutné ořezat. Na
stromku ponechte 3 až 5 základních větví po dvou až šesti očkách.
Větve ořežte tak, aby poslední očko směřovalo ven. Řezné rány
zatřete voskem nebo latexem. V případě, že chcete stromek vyšší,
boční větve stromku na jaře ořežte a nechte vyrůst větve z vrcholu
terminálu. Vyrostou stejně dobře a rychle jak z větví, které jste ořezali. Výhony keřového rybízu, lísky a stromkového angreštu a rybízu
zkraťte na více jak polovinu brzy na jaře, nejlépe do poloviny února. Maliník upravovat nemusíte. U maliníku je důležitá spodní část
– vyvinutý podzemní pupen. Z tohoto pupenu vyrostou nové výhony.
Vrchní část první rok nemá prakticky žádný význam.
Nedávejte umělá hnojiva nebo vápno do jámy. Nedávejte hnůj
nebo umělá hnojiva na povrch při výsadbě. Toto by byla vážná chyba
vedoucí k úhynu stromku. Umělá hnojiva (NPK, Cererit) přihnojujte
nejdříve 1 měsíc po výsadbě. Při podzimní výsadbě přihnojujte nejdříve až koncem dubna. Stromek je nutné první rok zalévat, jinak přes
léto nebo i na jaře uschne. Nezapomeňte stromky zalévat i v srpnu.
Kmen a silné větve broskvoní a ořešáků při podzimní výsadbě doporučujeme obalit papírem. Ostatní druhy stromků obalovat
nemusíte.
Kmeny první rok ničím nenatírejte!
Vinnou révu nasaďte tak, aby nad zemí byla část s roubem o celkové výšce jen asi 5 cm. Tuto přesahující část je dobré na zimu chránit
navršením malého kopečku kypré zeminy. Tento růvek ani vosk ze
sazenice se v budoucnu neodstraňují. Nový výhon toto vše proroste.
Při dodržení návodu Vám stromky určitě porostou.
Zahrádkáři přejí všem občanům krásné jarní období plné sluníčka,
dobré zdraví a radost ze svého koníčku – zahrádkaření.
Anna Gerlíková

Odpadové hospodářství v obci Ratiboř za rok 2012
1. Množství jednotlivých druhů odpadů za rok 2012:
- komunální odpad			
- plasty				
- sklo				
- papír				

362 t (pokles o 2 tuny)
33,5 t (pokles o 2,5 tuny)
24,7 t (nárůst o 2 tuny)
12,6 t (pokles o 400 kg)

2. Celkové náklady za odpadové hospodářství za rok 2012
a) Domovní odpad
- příjem od občanů včetně živnostníků		
- celkem zaplaceno za odvoz a skládku		
b) Nebezpečný a velkoobjemový odpad
(odvoz, skládka, recyklace)

823.165,-- Kč
928.534,-- Kč
114.716,-- Kč

c) Tříděný odpad (plasty, sklo, papír)
- náklady na odvoz, skládku, recyklaci, kontejnery, pytle		
					
214.443,-- Kč
- informace veřejnosti, osvěta, propagace
2.500,-- Kč
- dotace od EKO-KOMu		
212.487,-- Kč
- zůstatek dotace pro příští rok po odečtení nákladů		
			
62.880,-- Kč

d) Celkové náklady na domovní a nebezpečný odpad		
				
1.043.250,-- Kč
3. Výtěžnost obce při recyklaci odpadových komodit za rok 2012
- celkem vytříděného odpadu na občana za rok
- plasty					
- barevné sklo				
- papír					

39 kg
18,6 kg
13,7 kg
7 kg

Z uvedeného vyplývá zmírnění nákladů na odpadové hospodářství, které přináší systém tříděného odpadu Vámi, občany, ve spolupráci s EKO-KOMem, Asekolem, REMOU, SITOU CZ a Ekolampem, protože dotační finanční prostředky můžeme použít do
povolených nákladů v rámci systému tříděného odpadu. Proto Vás
opět vyzýváme „TŘIĎTE ODPAD“, dávejte uvedené druhy odpadu do správných kontejnerů a košů, pomozte tím snížit množství
domovního odpadu a tím společně vylepšovat životní prostředí
v obci, ale také stabilizovat poplatek za sběr a odvoz domovního
odpadu. Děkujeme Vám.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Pálíte trávu?

Nahlášení pálení trávy ve větší míře je pro firmy povinností,
měly by tak učinit a tím zabránit zbytečným výjezdům hasičů,
na webové stránce www.hzs-zlkraje.cz. Rovněž na tuto stránku
mohou občané předem oznámit plánované pálení trávy nebo klestí. Doporučujeme občanům, aby případné pálení trávy nebo klestí
oznámili a využili i možnosti telefonního čísla 950 670 222.
A nyní ještě několik dobrých rad. Nelze pálit všechno. Dle
zákona lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné

Březen – tradičně měsíc knihy. Je to
měsíc, kdy se nejvíce připomíná, hlavně dětem, že kniha je váš kamarád.
V knihovně se byly podívat naše
předškolní děti, popovídali jsme si o
pohádkách, probrali jsme večerníčkové postavy, zejména ty české.
Téma pro školní děti byla naše známá ilustrátorka Helena
Zmatlíková, tento rok by se dožila 90 let. Patří mezi naše nejlepší
ilustrátorky. Známé jsou její ilustrace ,,Honzíkovy cesty,, od
Bohumila Říhy a dětské knížky Eduarda Petišky. Podobně jsou
známé i ,,Děti z Bullerbynu,, od Astrid Lingrenové. Kromě knih
ilustrovala mnoho leporel pro nejmenší. Pracovala na animovaných filmech, například na večerníčku „Domeček u tří koťátek“.
Děti se s jejími kresbami setkávají i ve škole. Jak ve slabikáři,
tak v notýsku. Vždyť kdo by neznal kocoura Modroočka nebo
Martínkovou čítanku.
Jsem ráda, že děti navštívily knihovnu a oprášily si znalosti
pohádkových postav. Bohužel musím napsat, že dnešní děti už
moc nepoznají Rumcajse, vílu Amálku, Rákosníčka, Boba a
Bobka, Krakonoše. A klasické české pohádky? Pyšná princezna,
Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Princezna se zlatou hvězdou na čele
– to už je snad pryč. Já vím, že to jsou pohádky našeho mládí, ale
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uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných
materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Ohniště by
mělo být rovněž vzdáleno alespoň padesát metrů od kraje lesa
a v dostatečné vzdálenosti od budov a předmětů, které mohou
snadno vznítit. Ideální povrch pro rozdělání ohně je hliněný podklad. Rozhodně není vhodné jej rozdělávat pod větvemi stromů,
na kořenech stromů, v blízkosti suché trávy. Zcela zakázáno je
rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Ze zcela nevinného a malého plamínku se totiž
záhy může stát požár s fatálními následky.
Zlínský kraj

pořád neztrácí kouzlo. Takže rodiče, i vaše děti jednou budou mít
děti a bylo by škoda, kdyby pohádky vymizely z našeho života.
Pasování prvňáčků na čtenáře – paní starostka byla všem
prvňáčkům předat průkazky do knihovny. Jako tradičně si žáci
prvního ročníku budou moci půjčovat knížky zdarma.
Děti ozdobily kresbami naši knihovnu, na nástěnce visí jejich
práce z účasti na literární soutěži , O poklad strýca Juráša,,. Je to
hezké, byla jsem nadšená.
Noc s Andersenem – celostátní akce, kdy děti spí v knihovně a
tam je pro ně připraven program a večerní procházka za Andersenem. Žáků v základní škole přibývá a proto jsme vybrali pouze
2 třídy, které se zúčastní této akce. Noc bude probíhat 5. dubna a
rodiče budou včas informováni. Letos budeme opravdu nocovat
v knihovně. Dříve se této akce účastnila celá škola a do knihovny
jsme se nevešli.
Děti, rodiče, babičky..., přijďte za mnou do knihovny, určitě si
vyberete a zpříjemníte si tak chvíle s hezkou knihou.
Po
St

16.00 – 18.30 hodin
16.00 – 18.30 hodin
Na vaši návštěvu se těší Michaela Jakubíková

Obecní úřad Ratiboř pořádá ve spolupráci s Diakonií ČCE

HUMANITÁRNÍ
▪ letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)		
▪ domácích potřeb – nádobí, skleničky – vše jen funkční

SBÍRKU

▪ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
▪ peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

od 20. května do 25. května 2013 od 13.00 hodin do 17.00 hodin,
Ratiboř – kinosál
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc potřebným.
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Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Kristus byl vzkříšen jako první z těch,
kdo zesnuli. 1Korintským 15,20:
Když slavíme Ježíšovo vzkříšení, je třeba říci, že jde o událost zcela mimořádnou
a jedinečnou. Nikdy předtím ani potom se
nic podobného nestalo. Starý i Nový zákon
sice zná řadu případů, kdy došlo k oživení
mrtvého, ale ty se s velikonočním zázrakem
nedají srovnat. Ve všech těchto případech jde o návrat do našeho pozemského světa. Lidé jako Lazar, dcera Jairova, mládenec
z Naim nebo Tabita sice vstanou z úmrtního lože, ale je jasné,
že dřív nebo později opět zemřou. V poslední chvíli byli vyrváni
smrti z hrdla, ale ne navždy. Jejich život je pouze prodloužen,
podobně jako když dnes někteří lidé prošli tzv. klinickou smrtí a
podařilo se je znovu vrátit do života. Díky Bohu za to, ale zemřít
musíme nakonec všichni.
U Ježíše se však stalo něco zcela nového - dosud nepoznaného
a nepochopitelného. Ježíš toho nedělního rána vstoupil do nového
věku. Jeho zmrtvýchvstání je trvalé. Jeho život po velikonocích
není pokračováním dosavadního života, ale novou existencí. Stalo
se něco, s čím se dosud nikdo nesetkal ani ve svých představách
- což teprve ve skutečnosti.
Pohanští filosofové si život po smrti představovali jako život
nehmotné duše, která se osvobodí od svého ubohého těla. Ale
vzkříšený Ježíš nebyl duch. Měl kosti a maso. Jedl a seděl u stolu.
Bylo možné se ho dotknout.
Židé si naopak vzkříšení představovali jako pokračování dosavadního pozemského života, v němž však utrpení a bídu vystřídá
sláva a radost. Očekávali, že všichni lidé naráz vstanou, nastane
Boží soud a pak se znovu obnoví Davidovo království a mnozí
pohané se přijdou Bohu poklonit do jeruzalémského chrámu. Ale
nic takového se nestalo. A přece: od toho nedělního rána už svět
nikdy nebude, jaký býval! Stalo se, co nikdo ani ve snu nepředpokládal. Moc smrti byla navždy přemožena. Ne až na konci všeho
- ale již nyní - v průběhu lidských dějin! Na sklonku vlády římského císaře Tiberia.
Vzkříšený Ježíš již není obyčejný člověk jako dřív. Měl sice
ruce a nohy, ale procházel zavřenými dveřmi. Jedl rybu a chléb,
ale nikdo ho nemohl poznat. Učedníci s ním celý den šli do
Emaus, ale nevěděli, že je to on. Marie Magdalská ho považovala
za neznámého zahradníka. A když učedníkům požehnal, vzdálil
se od nich přímo do nebe.
Všechny tyto drobné detaily velikonočních příběhů potvrzují,
že Ježíšovo vzkříšení je událost, na kterou jsou naše představy a
zkušenosti krátké. Stalo se opravdu něco zcela nového. Spolu s
Ježíšovým hrobem se otevřelo Boží království. Vzkříšený Ježíš
je jako první vlaštovka, která ohlašuje jaro - zatímco kolem je
ještě mráz…
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi naše jediná jistota. Všechno ostatní je
dočasné a pomíjivé. Dej, aby se víra, láska a naděje, kterou jsi v
nás vzbudil svým vzkříšením, stala základem, na kterém postavíme svůj každodenní život a konání. Amen

Milí čtenáři Zpravodaje,
přijmete do Velikonočních
svátků přání,
jenž jsou zároveň slova
požehnáni z listu Židům
13,20-21
Bůh pokoje, který pro krev
stvrzující věčnou smlouvu
vyvedl
z
mrtvých velikého pastýře ovcí,
našeho Pána Ježíše,
nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli;
on v nás působí to, co se mu
líbí, skrze Ježíše Krista.
Jemu buď sláva na věky
věků! Amen.
J. Wiera Jelinek,
farářka

Sborová sdělení
V Adventu loňského roku jste byli srdečně zváni kromě nedělních a svátečních bohoslužeb také na tři adventní večerní setkání. Tentokrát nám posloužili faráři: Pavel Čmelík z Horního sboru
ve Vsetíně, Otakar Mikoláš z Růžďky a Zdeněk Píštěk z Pržna.
Také v Adventu 2012 se někteří členové sboru zúčastnili se
Zvonky dobré zprávy společného zájezdu do Prahy. Ve čtvrtek
20.12. zahrály Zvonky dobré zprávy na Ministerstvu kultury v
Nostickém paláci. Jen pro zajímavost - Zvonky měly v minulém
roce svá vystoupení již 30x, z toho 6x v Ratiboři. Naposledy bylo
to spolu s programem, jenž připravily děti z Nedělní školy, náboženství a konfirmačního cvičení při Štědrovečerní slavnosti.
V lednu, v rámci Aliančního týdne modliteb v úterý 8. ledna
jsme se zaposlouchali do kázání našeho hosta Jana Vopaleckého,
kazatele z Křesťanského sboru Vsetín a ve středu 9. ledna nám
posloužil kněz Karel Hořák z římsko-katolické farnosti v Hošťálkové. Zpíval také pěvecký sbor této farnosti.
V březnu jsme zase měli možnost se zúčastnit nevšedních bohoslužeb. V rámci Světového dne modliteb každý první pátek v březnu
se po celém světě konají bohoslužby pokaždé
připravené v ekumenickém prostředí jiného
státu. Letošní bohoslužby pro nás připravila
skupina osmi žen s jedním mužem podle liturgie původem z Francie.
Vám všem, kdo máte tento náš sbor rádi, pomohli jste a pomáháte, aby náš ratibořský sbor byl domovem pro všechny, patří velké poděkování za pomoc a všecky dary. Přejeme vám všem Boží
požehnání, radost a sílu do dalších dnů.
Jménem staršovstva J. Wiera Jelinek, farářka a kurátor sboru
Jan Jurášek.
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(Nejen) sborové pozvánky
Srdečně Vás zveme (nejen) k velikonočním bohoslužbám a
těšíme se na setkání s Vámi:
24.03. – Květná neděle – v 10.00 h bohoslužby s čtením Pašijí podle
Lukáše za účasti pěveckého sboru a se zvonkohrou
24.03. – Květná neděle – ve 14.00 h bohoslužby pro seniory
29.03. – Velký Pátek – v 10.00 h bohoslužby s převyprávěním evangelijního příběhu a Večeří Páně za účasti pěveckého sboru
31.03. – Velikonoční neděle – v 10.00
h bohoslužby s Večeří Páně (Nenechte
si také ujít divadelní hru „Ženy u hrobu“ a čtené pásmo: „Petrovy meditace“ – autorem je Jan Olšák z Ratiboře,
herci pochází z Kateřinic. Hra se bude
konat na Velikonoční neděli od 17 h v
kulturním domě v Kateřinicích).
01.04. – Pondělí velikonoční – v
10.00 h
27. – 28.04. – Víkend s hostem, jímž
bude bývalý synodní senior naší církve br. Pavel Smetana. Host se s námi
podělí o přednášku na téma Bible
kralická. Připomeneme, že letos uplyne 400 let od jejího vydání
(více o tomto výročí najdete v minulém čísle obecního Zpravodaje).
09.04. (čtvrtek) – Nanebevstoupení Páně, bohoslužby v 10.00 h.

Ples obce Ratiboř
V letošní plesové sezóně tradičně nemohl chybět ani Ples obce Ratiboř, jehož datum bylo určeno na pátek 15. února. Ve 20:00 začali přicházet první hosté a sál, který byl vyzdoben v pastelových barvách, se
příjemně plnil.
Ve stejnou dobu začala hrát již známá a oblíbená skupina Motýl Erika a po oficiálním zahájení paní starostkou vystoupila taneční skupina
Tanc klub Vsetín. Ta vystoupila v průběhu večera jestě dvakrát a přispěla k velmi dobré atmosféře.
Obrovský zájem už od začátku měla naše tombola, byla plná zajímavých cen a hlavní cenou byl opět víkendový pobyt v luxusním hotelu. Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly, díky
jejich štědrosti se sešlo opravdu nečekané množství hodnotných cen.
Pro hosty jsme měli připraveno i jedno překvapení. V průběhu večera vtrhli na parket dva barmani, kteří předvedli neuvěřitelné kreace a
završili je ohňovou show. Díky barmanům se plesání rozjelo opravdu
naplno a pokračovalo až do brzkých ranních hodin.
O výzdobu sálu se letos opět postarala základní škola, jejím učitelkám patří velké poděkování.
Poděkování patří také paní Sušňové a prodavačkám v průmyslové
prodejně za práci s předprodejem vstupenek a dodávkou zboží. Jsou k
nám každoročně vstřícní.
Výborné jídlo připravila firma Sodexho, které také moc děkujeme
za ochotu, se kterou nám každý rok vaří. Poděkování náleží také ZD
Mír za propůjčení sálu, bez jejich vstřícnosti bychom ples nemohli
uspořádat.
Na konec bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a dobrovolníkům, kteří v průběhu celého plesu pracovali s ochotou a nasazením až
do ranních hodin.
Pokud mám alespoň trochu hodnotit letošní ples, myslím si, že byl
opět úspěšný, s bohatým programem, dobrým jídlem, zajímavou tom-
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Zájezd s koncertem zvonkohry na
Slovensko (Košariska a Skalice)
12.05. – Rodinný den pro všechny generace (10.00 h: bohoslužby, dále posezení a pohoštění, hry
a zábava). Akci ukončíme kolem
16.00 h
13.05. –v Ratiboři se bude konat
pastorálka – pracovní setkání farářů Východomoravského seniorátu
naší církve
19.05. – Svatodušní neděle – bohoslužby s Večeří Páně
20.05. – Svatodušní pondělí – bohoslužby v 10.00 h
08.06. – Zájezd s koncertem zvonkohry do Prahy (sjezd sdružení
Exulant a jeho přátel)
09.06. – Zájezd s koncertem zvonkohry do Hrabové a Zábřehu
Na vaši účast se těší farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek
Kontaktujte nás:
farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz;
kurátor: fararatibor@tiscali.cz;

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

Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi (Poštovní spořitelna; číslo sborového účtu: 187315570/0300) a dar sdružení Zvonky
Dobré zprávy o.s. (ČSOB; číslo účtu 243954650/0300) je možné
odečíst ze základu daně.
bolou a hlavně skvělou atmosférou.
A protože byla skupina Motýl Erika opět velmi úspěšná, dohodli
jsme se s jejím frontmanem Martinem Motýlem i na účinkování v příštím roce.				
Martin Žabčík

Pozvánka na XII. ročník Festivalu o gulášového
krále a na XII. ročník Jarního výšlapu
Obě tyto v Ratiboři již tradiční akce se konají v sobotu 25. května
2013. Jde o celodenní akce. Účastníci gulášového festivalu se sejdou
v 7.00 hodin. Zapálení kotlů bude v 8.00 hodin v areálu hasičského domu. Maximální počet soutěžících o nejlepší guláš je 22 dvojic.
Samotný prodej soutěžních gulášů bude po vyhlášení výsledků ve
13.00 hodin. Před prodejem soutěžních gulášů bude v prodeji guláš
vařený Martinem Žabčíkem.
Možnost přihlášení do soutěže bude do 15. května. Soutěžící vaří
ve dvojicích (hlavní a pomocný kuchař). Každá soutěžní dvojice si
zajistí svůj kotel nebo sporák, potřebné náčiní a svá dochucovadla.
Potraviny na vaření, ingredience a pracovní prostředí zajišťuje pořadatel. Přednost ve výběru mají účastníci předchozích ročníků.
Start Jarního výšlapu je jako každoročně od základní školy. Začátek je v 9.00 hodin. Trasa „A“ je dlouhá 18 km, trasa „B“ 8 km. Cíl
pochodu je v areálu hasičského domu.
Početná skupina turistů a také družstva soutěžících o nejlepší guláš
přijedou z družební obce Považská Teplá. Po celý den bude v areálu hasičského domu zajištěn hudební a zábavní program. V nabídce
bude občerstvení, tombola, frgály, pro děti houpačky a kolotoče. V
odpoledních hodinách vystoupí skupina Dareband, večer zahrají k
tanci a poslechu Gympleři.
K účasti na této společenské akci Vás srdečně zvou zastupitelé
obce Ratiboř.
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce
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Kalendář kulturních akcí na rok 2013
DATUM

LEDEN
4. - 6.1.
31.1.
ÚNOR
15.2.
23.2.

BŘEZEN
1.3.
DUBEN
13.4.
21.4.
27.4.
KVĚTEN
3.5.
12.5.
12.5.
25.5.
ČERVEN
1.(8.)6.
22.6.
29.6.

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

POŘADATEL

Tříkrálová sbírka
Zápis dětí do školy

obec Ratiboř
ZŠ Ratiboř

Skaut, Charita
ZŠ

Ples obce Ratiboř
Dětský karneval
Hrátky na sněhu (ledě) - dle počasí

sál ZD
sál ZD

OÚ
klub rodičů MŠ, ZŠ

Světový den modliteb
Noc s Andersenem

fara
knihovna

ČCE
knihovna, ZŠ, OÚ

Vítání občánků
Jilemnického jarná 25-ka
Přednáška o Bibli kralické

obřadní síň OÚ
Považská Teplá
fara

OÚ
klub turistov
ČCE

Vatry
Den matek
Rodinná neděle
Gulášový král, Jarní výšlap
Humanitární sbírka

kopec u vysílače
kino
fara
hasičský dům
kino

SDH
ZŠ,MŠ,OÚ
ČCE
OÚ
OÚ

okolí Ratiboře
hasičský dům
hasičský dům
hasičský dům

klub rodičů MŠ, ZŠ
SK Edie Team
Sokol
SDH

hasičský dům
hasičský dům
hasičský dům

SDH
SDH
Sokol

hasičský dům
kostel
kostel

SDH
zahrádkáři, ČCE
ČCE

Kobelné
okolí Ratiboře

ČCE, OÚ
OÚ

obřadní síň OÚ
Ponorka
střed obce

OÚ
OÚ
OÚ

od MŠ po OÚ

ZŠ, MŠ, OÚ

fara
před OÚ
fara
fara
kostel
kostel

ČCE
OÚ
ČCE
ČCE
ČCE
ČCE

Cesta pohádkovým lesem
Pohár horských kol
Taneční zábava
Ukázka hasičské techniky
ČERVENEC
6.7.
Taneční zábava
13.7.
Taneční zábava
27.7.
Taneční zábava
SRPEN
10.8.
Taneční zábava
17. - 18.8. Výstava květin a biblí
18.8.
Zvonky dobré zprávy + hosté USA
ZÁŘÍ
8.9.
Vzpomínková slavnost J. Maniše
21.9.
Podzimní pochod
ŘÍJEN
12.10.
Vítání občánků
13.10.
Setkání seniorů
19.10.
Ratibořský hodový jarmark
LISTOPAD
1.11.
Lampionáda
PROSINEC
3.12.
Adventní večer
7.12.
Rozsvícení vánočního stromku
10.12.
Adventní večer
17.12.
Adventní večer
Adventní koncert
24.12.
Štědrovečerní slavnost
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Klub seniorek BB
Tato zima, která už skoro končí, byla pro seniory dost náročná.
Skoro žádné slunečné dny, většinou bylo pod mrakem a ponuro.
Na cestách samý led a pršelo místo sněžení. Takže se už všichni
těšíme na jaro, jak se vše zazelená a bude hřát sluníčko. To je pak
hned lépe na těle i duši.
Od nového roku se každých čtrnáct dní setkáváme na staré faře.
První schůzka bývá ve znamení plánování akcí. Rády bychom
navštívily Velké Karlovice, Rožnov pod Radhoštěm, Pizzerii v
Semetíně a řadu dalších míst – zvláště pak wellness pobyt v Branném v Jeseníkách. Tam nás jezdí čím dál víc.
Před schůzkami, pokud to počasí dovolí, se dost často vydáme
na vycházky do Kobelného, Hološína, na Kosiska a podobně. Při

DIVOKÝ KRÁLÍK
Králík divoký je blízký příbuzný zajíců. Do našich krajů byl
přivezen z oblasti kolem Středozemního moře, kde je jeho původní domovina. Na rozdíl od zajíce jsou králíci vyloženě společenští
tvorové a žijí pospolu ve velkých koloniích. V těchto společenstvích panuje určitý řád, který je určován nejstaršími králíky. Ti si
také vybírají v kolonii ta nejlepší místa, mladší pak žijí na okrajích.
Králíci si svoje kolonie budují na vhodných místech, kde je
sucho, teplo a vhodná půda, ve které si vyhrabávají nory. V nich
se ukrývají před nepohodou či nepřáteli a na svět zde přivádí
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našich schůzkách probereme novinky z obce, svoje radosti i starosti, které se hned zdají poloviční. Je dobré mít kamarádky, které
vám poradí a dokáží vás i podržet. Každá má nějaké zkušenosti a
rády se o ně mezi sebou podělíme.
5. března jsme v Pizzerii v Semetíně oslavily MDŽ. V příjemném prostředí se hezky besedovalo. Od nejmenované sponzorky
jsme dostaly dárečky. A jako všechno hezké i toto odpoledne velmi rychle uběhlo.
Už se opravdu těšíme na zahrádky a na hezké počasí. Přejeme
všem spoluobčanům krásné prožití svátků Velikonočních a hodně
radosti z probouzející se přírody.
A na závěr: Život je jako omalovánky, je jen na člověku, jaké
použije barvy.
Kamkoliv se vydáte, jděte s celým srdcem.
J. Martinková

také mláďata. Obytné
nory bývají navzájem
pospojované do celých
komplexů s více východy.
Rozmnožovací
nory jsou jednoduché a
nepříliš hluboké. Když
samička mláďata zanechává v noře o samotě,
ucpe vchod zátkou z
listí, trávy a zeminy.
V blízkosti králičích kolonií mohou vznikat rozsáhlá poškození
porostů, protože králík se zdržuje a pase stále jen v jejich blízkosti
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a v případě nebezpečí hledá ochranu útěkem do nory. Odsud je
myslivci dříve vyháněli pomocí cvičené fretky. Význam králíků
pro myslivost je však v současnosti malý. Může za to králičí nemoc
– myxomatóza, která před padesáti lety vyhubila většinu králíků v
Evropě. Od té doby se již nepodařilo nikdy obnovit původní velmi vysoké stavy této sympatické zvěře. Část králíků sice řádění
zhoubné epidemie přežila, ale tam, kde se postupně začnou znovu
rozmnožovat, se myxomatóza po čase většinou vrací. Je nebezpečná i pro domácí chovy králíků, kde se však můžeme bránit
očkováním. To u divoce žijící zvěře možné není.
V posledních letech se myslivci v některých oblastech snaží
navrátit divoké králíky do přírody. Problém ovšem představuje
nízký počet jedinců, kteří vypuštění přežijí. Na vysokých úhy-
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nech se podílí především predátoři – lišky, kuny, dravci, ale i toulavé kočky a psi. Pro ty všechny představuje divoký králík velmi
atraktivní potravu.
Alois Musil
lesní hospodář
„U potoka pod strání,
kdopak se tu prohání?
Trénují se, cvičí síly,
lišky by je nechytily!
Během malé chvilky hbitě
pod zemí jim zmizí v krytě...“

Ples obce Ratiboř 2013
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Delikátní bylinkové nádivky patří k tradičním jarním pokrmům, chutnají teplé
jako přílohy nebo náplň masových rolád, i zastudena se zeleninovým salátem.
Vaječná s pažitkou

800 g vepřového bůčku s kůží, lžička drceného kmínu, lžička grilovacího koření, 3 rohlíky, 4 vejce, lžíce másla, trochu smetany,
svazek čerstvých bylinek (pažitka, mladá kopřiva), mletý muškátový květ, voda, sůl a mletý bílý pepř
Na másle usmažíme vejce, odstavíme, přidáme malé kostičky
rohlíků, smetanu, nasekané bylinky a směs dochutíme muškátovým květem, solí a pepřem. Maso omyjeme, osušíme, ze
všech stran důkladně osolíme a ostrým dlouhým nožem v něm
nařízneme velkou kapsu, kterou vyplníme vaječnou nádivkou.
Sepneme jehlou nebo špejlí, maso vložíme do pekáče, podlijeme
trochou vody, posypeme kmínem a grilovacím kořením a pečeme
dozlatova. Pravidelně podléváme výpekem, případně přidáme
trochu vody.

Bramborová s česnekem

600 g vařených brambor, 3 vejce, trochu mléka, 100 g strouhanky,
5 stroužků česneku, svazek mladé cibulky, pažitka, hrst mladých
listů pampelišky, 2 lžíce kaparů, ½ lžičky majoránky, sůl, pepř,
tuk, strouhanku na formu, máslo
Brambory nastrouháme na jemném struhadle a smícháme se
strouhankou, vejci a mlékem, až vznikne hustší těsto. Do směsi
zamícháme kapary, nasekané lístky pampelišky, jarní cibulku
(trochu dáme stranou na ozdobu), pažitku, česnek, majoránku
a dochutíme solí a pepřem. Kulatou formu s vyšším okrajem
vymažeme důkladně tukem a vysypeme strouhankou, pak do
formy rozložíme těsto a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C
dozlatova. Servírujeme přelité rozehřátým máslem a dozdobíme
bylinkami.

Špenátová s vejci

500 g mražených špenátových listů, 3 vejce, 4 suché rohlíky, 100
ml smetany, 4 stroužky česneku, velká cibule, 2 lžíce olivového
oleje, 100 g másla, sůl, pepř, máslo, strouhanku na formu
Na oleji zpěníme nasekanou cibuli, přidáme špenát, podusíme,
osolíme, opepříme. Rohlíky nakrájíme na menší kostičky, přidáme vejce, smetanu, rozpuštěné máslo a směs dochutíme solí,
pepřem a drceným česnekem. Vše rozložíme do vymazané a
strouhankou vysypané formy a při 180 °C upečeme dozlatova

Bůčková s uzeným

500 g bůčku, 500 g uzené krkovice, voda, 4 vejce, svazek pažitky
a petrželky, sůl, pepř, tuk, strouhanka na formu

Babské rady
Kávová sedlina
… Odstraňuje zápach z mrazáku.
… Vlhkou nasypat do krbu – nebude se prášit.
… Výborné hnojivo na růže.

Uzené a bůček uvaříme v osolené vodě doměkka a necháme
vychladnout. Pak maso pokrájíme nadrobno, přidáme rozšlehaná
vejce, sůl, pepř, nasekanou pažitku a petrželku, směs promícháme
a dáme do vymazané a vysypané formy. Nádivku pečeme při 170
°C zhruba 40 minut.

Až u vašich dveří zazvoní první návštěva s
pomlázkou, nezapomeňte jí dát do košíku pár
malovaných vajec a něco dobrého na cestu.
Tvarohové kostky

400 g měkkého tvarohu, 100 g uzeného lososa, svazek čerstvých
bylinek (kopr, pažitka, petrželka), 3 lžíce kysané smetany, 4 lžíce
pomazánkového másla, 4 plátky černého chleba, citron, sůl,
drcený černý pepř
Tvaroh vyšleháme s pomazánkovým máslem a smetanou, přidáme nadrobno nasekaného lososa a bylinky (část necháme na
ozdobu), směs ochutíme solí, drceným pepřem a troškou citrónové šťávy. Tvarohovou směs natřeme ve vysoké vrstvě na plátky
chleba a dáme do lednice ztuhnout. Krájíme na menší kostky,
které zdobíme kousky kopru a měsíčky citronu.

Vaječné topinky

5 vajec uvařených natvrdo, 100 g majonézy, 80 g strouhaného
eidamu, 2 lžíce kysané smetany, lžička plnotučné hořčice, sůl a
pepř, chilli papričky, plátky tmavé bagety, olej na smažení, čerstvé bylinky (kopr, jarní cibulka, pórek)
Tři vejce nasekáme na jemno a smícháme s majonézou, smetanou, hořčicí a sýrem, směs osolíme a opepříme. Plátky bagety
osmažíme po obou stranách dozlatova, necháme vychladnout a
mažeme vaječnou směsí. Každou topinku ozdobíme kouskem
vejce, bylinkami a pro dospělé papričkou.

Toasty s pěnou

150 g lučiny, sůl a pepř, 4 lžíce pomazánkového másla, 150 g
libové šunky, 10 plátků bílého toastového chleba, čerstvé bylinky
V mixéru důkladně vyšleháme do pěny lučinu, máslo a pokrájenou šunku, směs dochutíme solí a pepřem. Vykrajovátky na
cukroví uděláme ozdoby z toastového chleba a spojíme je pěnou
po dvou do malých chlebíčků, které ozdobíme kousky bylinek.
DOBROU CHUŤ !!!
Kečup
… Leští matné stříbro.
Kostky ledu
… Kostka ledu odstraní žvýkačku na nohavicích.
… Když se srazí omáčka, přidat kostku ledu a zamíchat.
… Dá se přiložit na popálené místo nebo potřít prst, když vytahujeme
třísku.
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Koření
… Pepř smíchat s moukou a rozhodit kolem mladých rostlin proti
škůdcům.
… Kajenský pepř nebo bobkový list proti mravencům.
… Šalvěj – 2 lístky nasypat do bot – je to proti zápachu.
… Žluklé láhve – do litru vody jednu lžičku mleté hořčice.
… Když bolí zub – použít hřebíčkový olej.
Křída
… Odradí mravence a hlemýždě. Nastrouhaná křída čistí mramor.
… Vetřít do savého oblečení před praním nebo do špinavého límce.
… 10 ks křídy zavěsit ve vlhké komoře. Po měsíci vyměnit.
… Zabrání rezivění nářadí.
Lepicí páska
… Přelepit okraje plechovky s barvou. Nezateče.
Kukuřičný škrob
… 1:1 se sádrou nasypat do spár, odkud vylézají švábi.
… Zamaskuje spálený flek na šatech.
… Nasypat škrob na hadr a vydrhnout mastný flek na stěně.
… Krev z látky lze odstranit pomocí pasty ze škrobu a vody.
… Odstraní z koberce inkoust (mléko + škrob).
Lak na nehty
… Šrouby v koupelně natřít bezbarvým lakem – nezreznou.
… Drobné zářezy na dřevě přetřít lakem.
… Připevní odpadlé ozdobné kameny na špercích.
… Ochrana karoserie před rzí.
… Potřít třísky na dřevěném ramínku.
Lak na vlasy
… Ničí mouchy, vosy.
… Rtěnka na košili – postříkat lakem a zmizí.
… Zabrání vysychání jehličí.
Lepicí páska
… Dá se jí posbírat rozbité sklo.
… Rtěnka na oblečení – přelepit páskou a strhnout.
… Na stěnu přilepit pásku a až pak zatloukat hřebík.
Limonáda
… 2 litrovou kolu nalít do výlevky na noc a začne odtékat.
… Libovolnou limonádou natřít rezavé šrouby.
… ¼ litru limonády nalít do WC a nechat působit.
… Plechovku koly nalít na kuřecí stehno a bude šťavnaté.
… Odstraní žvýkačku z vlasů.
Majonéza
… Výborný vlasový kondicionér i maska na obličej.
… Odstraní odumřelou kůži z loktů a chodidel.
… Přípravek na sluneční spáleniny.
… Odstraní reklamní nálepky na autě.
… Odstraní asfaltové skvrny a pryskyřici.
… Posiluje nehty.
Máslo
… Odstraní pach po rybách z rukou (stejně jako citron).
… 10 minutový zábal na nohy a na to ručník namočený v horké vodě.
… Odstraní z pokožky pryskyřici.
… Vrátí lesk suchým vlasům.
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Mléko
… Ponořit rybu před přípravou.
… Stříbrné předměty lze vyčistit kyselým mlékem.
… Lze přidat do koupele.
… Skvrna od inkoustu zmizí, pokud oblečení na noc ponoříme do mléka.
Mýdlo
… Přejet po zaseknutém zipu.
… Namydlit šrouby a listy pilky – půjdou do dřeva snadněji.
Noviny
… Obalit jimi venkovní kohoutky proti mrazu.
… Každé nedozrálé rajče zabalit do novin a na tmavé místo – dozraje.

Citáty a přísloví
Přátelé jsou jako rodina, která si tě vybrala.

(James Adams)

Zlatým pravidlem přátelství je naslouchat druhým tak, jak byste si přáli, aby oni naslouchali vám.		
(David Augsburger)
Nakolik je vzácná opravdová láska, natolik je vzácné opravdové přátelství.			
(Francois de La Rochefoucauld)
Nic nevysvětluj. Tví přátelé to nepotřebují a nepřátelé by ti stejně neuvěřili.				
(Elbert Hubbard)
Opravdový přítel k tobě přichází, když tě všichni ostatní opouští.
(Walter Winchell)
Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista
se obává, že je to pravda.
(James Branch Cabell)
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je
vůl.					
(Jan Werich)
V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.
(Neznámý autor)
Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.
(Victor Hugo)
Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim
zachce.				
(Neznámý autor)
Láska – to, co prožíváme s tím, s kým chceme zestárnout.
(Erich Maria Remarque)

Jana Nevolová
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JUBILANTI

Vítání občánků

I v letošním roce pokračujeme v tradici návštěv u jubilantů v naší
obci. V l. čtvrtletí roku 2013 jsme navštívili 22 občanů, kteří se dožili
70, 75, 80 a více let. Také jsme poblahopřáli jedné manželské dvojici u příležitosti jejich zlaté svatby – 50 let společného života a dále
jedné manželské dvojici k 60 letům šťastného manželství. Při těchto milých setkání také se zaujetím vyslechneme, když zejména naši
starší spoluobčané vzpomenou na dobu svého mládí, živě nám vylíčí
zvyky té doby a připomenou, jak se například dříve u nás žilo. Bývají
to neocenitelné poznatky, za které jim upřímně děkujeme a s přáním
všeho dobrého, zvláště pevného zdraví, se loučíme.

Měsíc duben je každoročně spojen s malou oslavou a to je vítáním
občánků do svazku naší obce. Nemohu přesně vyčíslit, kolik občánků se nám letos narodilo, jelikož hlášení o narozených dětech dochází
na matriku s velkým zpožděním.
Vítání občánků je plánováno na sobotu 13. dubna 2013 od 14
hodin v obřadní síni obecního úřadu v Ratiboři. Rodiče dětí narozených v druhé polovině roku 2012 a začátkem roku 2013 budou
písemně pozváni na tuto slavnost a tímto je již nyní prostřednictvím
Zpravodaje srdečně zvu.
Za sociální komisi Miroslava Slováčková

Základní škola
Čas plyne nezadržitelně.
Ani jsme se nenadáli a jsou před námi poslední 3 měsíce školního
roku. A co ty tři minulé?
31. ledna si všechny děti přinesly domů pololetní vysvědčení, které
bylo zhodnocením jejich práce za uplynulý půlrok.
Rovněž v tento den se na naší škole konal zápis dětí do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo 22 dětí, pro 3 děti žádali rodiče odklad školní
docházky, takže 1. září usedne poprvé do školních lavic 19 dětí. Od
minulého školního roku jsme změnili průběh zápisu. Děti šly do třídy samy bez rodičů, abychom zjistily, jsou-li schopny se soustředit
a pracovat i bez přítomnosti maminky či tatínka. Odměnou za jejich
snahu byly dárky se sladkou odměnou, které připravily děti ze školní
družiny.
V lednu a v únoru se uskutečnila pro žáky 2. ročníku již tradiční
poučná aktivita v oblasti prevence požární ochrany – Hasík.

21. února jsme zavítali do Základní školy Kateřinice na dlouho plánovaný fotbalový turnaj. Naši borci opět nezklamali a putovní pohár se
znovu vrátil na naši školu.
12. března proběhla teoretická část dopravní výchovy, která je
zaměřena na problematiku bezpečné chůze, jízdy na kole a orientaci
v provozu na pozemních komunikacích. V jarních měsících čeká žáky
praktická část na dopravním hřišti ve Vsetíně.
Březen – měsíc knihy. Všichni jsme v průběhu měsíce března zavítali na pozvání paní Michaely Jakubíkové do obecní knihovny. Prvňáčci
převzali z rukou paní starostky Bc. Jiřiny Sklenské čtenářské průkazy,
čímž jim byla otevřena cesta do kouzelného světa knih. Pro ostatní děti
měla paní Jakubíková připraven pestrý a hodnotný program. Za vše jí
patří velký dík.
Klub rodičů základní školy děkuje všem sponzorům, rodičům, zřizovateli školy Obci Ratiboř, zaměstnancům a učitelům, kteří se podíleli na organizaci akcí pořádaných pro děti.
S nadcházejícími svátky jara vám přeji příjemnou pohodu, hodně
sluníčka a pro zbývající měsíce tohoto školního roku radost z výsledků
práce vašich dětí a pevné zdraví.
Mgr. Milada Valová
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Mateřská škola
- Ve spolupráci rodičů mateřské a základní školy, OÚ Ratiboř a
ZD Ratiboř jsme zorganizovali dětský karneval v prostorách ZD
Ratiboř. Pro malé i větší tanečníky jsme připravili pestré sobotní
odpoledne plné tance, her a soutěží. Všem organizátorům děkujeme jménem spokojených dětí za jejich nezištnou pomoc a štědrým sponzorům za věcné i finanční dary.
- Rej masek pokračoval v mateřské škole formou celodenní
zábavy s připraveným slavnostním pohoštěním. O zdárný průběh
se postarali zaměstnanci mateřské školy.
- V rámci třídního vzdělávacího programu jsme tématicky blok
„Moje nejoblíbenější kniha“ završili návštěvou knihovny. Paní
knihovnice Michaela Jakubíková seznámila mladší děti s interiérem knihovny. Pro starší děti připravila bohatý program plný
hádanek a úkolů z říše pohádek, který se dětem moc líbil.
- Pro děti jsme zajistili divadelní představení pohádek: Není
liška jako liška, O Červené Karkulce, Jak ježek vyhrál závod.
- Dále jsme uskutečnili besedu s ukázkou práce cvičených pejsků, kteří pomáhají a usnadňují život handicapovaným lidem.
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ČŠI Zlín. Ve dvou dnech zkontroloval řídící, pedagogickou, ekonomickou a personální činnost školy. Závěrem vyslovil velkou
spokojenost a pochvalu se školním vzdělávacím programem a
jeho třídní realizací, s řídící činností, s pedagogickou prací učitelek a všech zaměstnanců. Při rozloučení nám bylo řečeno:“
Chvalte se, chvalte se, chvalte se zřizovateli, rodičům i veřejnosti!
Což tímto činíme.

Oznámení: Zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2013/2014 (s nástupem od 2. 9. 2013)
se uskuteční v úterý 23. dubna 2013 od 9:00 do
15:00 h. v ředitelně mateřské školy. Přineste si
s sebou originál rodného listu dítěte.
Informativní schůzka k zápisu pro rodiče se uskuteční
v úterý 16. dubna 2013 v budově mateřské školy od 16.00
– 18.00 h. Rodiče obdrží potřebné informace a tiskopisy, které
odevzdají vyplněné a potvrzené od lékaře v den zápisu (žádost
o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, lékařské
potvrzení o povinném očkování dítěte, zmocnění k odvádění dítěte, informace o vzdělávání v mateřské škole, fungování klubu
rodičů).
Zdeňka Březovjáková
ředitelka MŠ

- V březnu navštívil mateřskou školu tříčlenný inspekční tým

OBČANSKÉ PRŮKAZY (dále jen OP)
Od 01.01.2012 se žádosti o vydání OP nepodávají na matričních
úřadech, ale přímo na obecním úřadě s rozšířenou působností. V
našem případě na Městském úřadě ve Vsetíně, odboru správních
agend - vchod z boční strany MěÚ, vpravo od České spořitelny,
kde se rovněž vyřizují cestovní pasy a řidičské průkazy. Případně
může občan požádat o OP u kteréhokoliv obecního úřadu obce s
rozšířenou působností.
Občan již nepodává písemnou žádost ani nepředkládá fotografii.

První občanský průkaz

Občan má povinnost požádat o první OP nejdříve v den dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15
let.
K žádosti předloží:
- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán

- případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k
odstranění rozporů
- doklad o státním občanství jen v případě, že vzniknou důvodné
pochybnosti o tomto údaji
O vydání OP žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15
let žádá o OP zákonný zástupce. Za občana, jehož způsobilost
k právním úkonům byla omezena nebo byl zbaven způsobilosti,
žádá opatrovník.

Další občanský průkaz

V případech, kdy je žádáno o vydání nového OP z důvodu
skončení doby jeho platnosti, lze žádost podat nejdříve 30 dnů
před skončení platnosti dokladu.
Olga Škarpová

Z činnosti hasičů
Vatry
Letošní první akcí Sboru dobrovolných hasičů jsou opět tradiční Vatry. Akce je plánována
na pátek 3. května 2013 v podvečerních hodinách jako vždy u

vysílače. Loňský datum nebyl šťastný, celý den pršelo, takže se
akce zrušila, byly jen zapáleny vatry. Snad bude letos počasí příznivé a akce se konat bude. Děti si budou moci opékat špekáčky a
dospělí zase něco zakoupit u stánku s občerstvením.
Srdečně všechny zve Sbor dobrovolných hasičů spolu s nejmladšími jeho členy - malými hasiči.
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Oznámení výboru
SDH Ratiboř
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který bude s platností od května 2013 do května 2014. Tento
kalendář obsahuje krásné fotografie našich děvčat – hasiček a jistě se bude všem líbit.
Již brzy bude zájemcům nabídnut. Výtěžek z prodeje kalendáře
půjde na dovybavení zásahového vozidla.

Další zprávou Sboru dobrovolných hasičů je, že v nejbližších
dnech bude vydán obrázkový nástěnný kalendář našeho sboru,

Miroslava Slováčková

Nové zásahové vozidlo hasičů

JILEMNICKÉHO JARNÁ 25-KA dne 21. dubna 2013
Zájezd do Považské Teplé na Slovensku
● Autobus bude přistaven u Obecního úřadu v Ratiboři v 7.30 hodin, návrat do 18 hodin
● Pochod vede krásnou přírodou Strážovských vrchů v chráněné krajinné oblasti přes Manínskou
úžinu
● Pro rodiče s malými dětmi a starší účastníky je připravena nenáročná trasa 10 km po státní
silnici, další trasy jsou 15 km, 25 km a cyklotrasa
● Cena jízdného včetně startovného je 150 Kč, děti do 15 let 100 Kč
● Platný občanský průkaz nebo cestovní pas nutný. Děti do 15 let, které nejsou zapsány v cestovním dokladu rodičů, musí mít pas
● Zájemci se mohou přihlásit u p. Miroslavy Slováčkové tel. 721 978 841
nebo u p. Škarpové na OÚ v Ratiboři
tel. 571 442 090
									

Zastupitelstvo obce Ratiboř
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Obecní úřad Ratiboř ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální
odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.
Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující
zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky,
barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, pneumatiky apod.
Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ
velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, také pneumatiky apod.
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným
pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto
časového harmonogramu:
datum			
27. dubna 2013
				
				
				
				

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

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

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu
s platnými předpisy.
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Ratibořská kopaná

Fotbalová Zimní příprava 2013
Muži zahájili zimní přípravu začátkem ledna v místní tělocvičně a od poloviny února se přestěhovali ven na umělý trávník za
sokolovnu. Od 26. ledna do 17. února se zúčastnili Zimního turnaje ve Vsetíně, kde obhajovali prvenství z loňského ročníku. Ve
své skupině postupně odehráli sedm zápasů. V turnaji nakonec
prvenství obhájili, když uhráli 18 bodů za šest vítězství a jednu
porážku. Celkové skoré týmu bylo 43:15. Nejlepším střelcem skupiny se stal Zdeněk Blizňák, který dal 14 branek.
Ani mládežnické celky v zimě nezahálely a dá se říct, že pilně
trénují nepřetržitě od skončení podzimní části sezony 2x týdně .
Mládežníci se taky zúčastnili spousty kvalitně obsazených halových turnajů.

Úspěšné turnaje:

Minipřípravka (ročník 2006 a mladší) odehrála svůj premiérový turnaj v Zašové, kde obsadila krásné třetí místo. A ocenění za
nejlepšího gólmana turnaje si odvezl náš Marek Nogol.
Mladší přípravka vybojovala druhé místo v prosincovém turnaji v Zašové a třetí příčku na turnaji v Holešově, který se uskutečnil v lednu.
Mladší žáci si přivezli stříbrné medaile z turnaje v Hošťálkové,
kde nezklamali v konkurenci dalších sedmi týmů. Další medailové umístnění kluci vybojovali v březnu v Zašové, kde skončili na
třetím místě.

Starší žáci se v lednu potkali na turnaji v Zašové s dalšími šesti
celky a obsadili druhé místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal
náš Adam Jakubík se sedmi brankami. V únoru se žáci do Zašové
opět vrátili a tentokrát v konkurenci deseti týmů turnaj vyhráli a
odvezli si i obě individuální ceny – za nejlepšího gólmana, kterým
byl vyhlášen Matěj Ostřanský a za nejlepšího střelce, kterým se
opět stal Adam Jakubík s deseti brankami. Zatím poslední turnaj
žáci odehráli v Trenčianských Stankovcách na Slovensku, kde
si v silné konkurenci slovenských ligových týmů nevedli vůbec
špatně a vybojovali třetí místo.Nejlepším střelcem turnaje se stal
– kdo jiný než Adam Jakubík s devíti zásahy :-)
Dorost se představil v únoru na turnaji v Bystřici pod Hostýnem. Turnaje se zúčastnilo osm celků a hrálo se systémem každý s
každým. Dorost nakonec po pěti výhrách a dvou porážkách skončil na druhém místě. V únoru ještě kluci stihli jeden přátelák na
umělce ve Valašském Meziříčí, kde se utkali s domácím divizním
dorostem U-17. V utkání jsme zvítězili 1:2.
Více informací o všech našich týmech naleznete na oficiálních
internetových stránkách klubu www.fotbalratibor.717.cz.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu, sponzorům a všem fanouškům za jejich podporu a všechny pozvat na
mistrovská utkání v jarní části sezóny.
Oddíl kopané

Zimní příprava mladší přípravky

Zimní příprava začala vlastně hned po ukončení podzimní mistrovské části sezóny.
Jelikož kluci nemají mnoho mistrovských utkání a většina rodičů chtěla, abychom trénovali co nejvíce, dali jsme si po sezóně jen
malou asi 14 denní přestávku spíše pro nás trenéry. Jsem velice
spokojený s přístupem jak většiny rodičů, protože vím, že jsou
pro ně naše tréninky časově náročné, tak i s přístupem samotných
kluků – fotbalistů.
Na začátku s námi začali trénovat všichni kluci mladší přípravky. Po dohodě trenérů jsme se domluvili, že starší kluci r.
2004 začnou trénovat se starší přípravkou, kde nebylo dost kluků.
Získají zkušenosti a my můžeme do přípravy zapojit nové kluky.
Postupně s námi začalo trénovat 6 nových hráčů, tak uvidíme,
jestli jim to vydrží.Celkově se do přípravy na trénincích a turnajích zapojilo 22 kluků ročníku 2004 – 2006, což je na vesnici
výborné číslo.
Stejně tak bylo skvělé, že se nám podařilo rozšířit náš trenérský
tým o Ondřeje Velase a pomohli nám i někteří rodiče na trénincích jako David Švagera a Petr Hynek. Samozřejmě mimo tréninků jsme se zúčastnili mnoha turnajů od Hošťálkové, kde se

nám díky výborné spolupráci s L. Sušněm daří i trénovat, přes
Zašovou, Holešov až na Slovensko do Korňi. Kluci na těchto turnajích podávali skvělé výkony – přes několik 4. míst se dostali ke
3. místu v Holešově a 2. místu v Zašové. Na turnajích si zahráli s velice kvalitními týmy, např. Trnavou, Žilinou, Holešovem,
Zlínem, polskými a dalšími týmy. Jmenovat a chválit jednotlivce
nechci, všichni kluci podávali skvělé výkony.
Ještě se musím zmínit o 2 turnajích pro ročníky 2006 a ml.,
kterých jsme se zúčastnili. Bylo to v Zašové, kde jsme obsadili
3. místo a v Kostelci na Hané, kde si kluci zahráli proti Sigmě
Olomouc, Brnu atd. Byla radost se dívat, že 5-ti a 6-ti letí kluci
se už taky snaží hrát fotbal a pro nás je skvělé,že pořád máme
kde brát. Za tohle patří dík panu K. Stančíkovi, který vede tuhle
„nedělní školu“.
Za trenérský tým Petr Nogol

M
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ROZPIS UTKÁNÍ JARO 201
„OP“ Muži
Kolo

Datum

Začátek

Soupeř

Odjezd

16.

Ne 24.3.

15.00 hod.

Val. Bystřice – R

13.30 hod.

17.

Ne 31.3.

15.30 hod.

R – Horní Bečva

18.

Ne 7.4.

15.30 hod.

Krhová – R

14.15 hod.

19.

Ne 14.4.

16.00 hod.

Dolní Bečva „B“ – R

14.30 hod.

20.

Ne 21.4.

16.00 hod.

R – Prostřední Bečva

21.

Ne 28.4.

16.00 hod.

Střítež n. Bečvou – R

22.

Ne 5.5.

16.30 hod.

R – Valašská Senice

23.

Ne 12.5.

16.30 hod.

Nový Hrozenkov – R

24.

Ne 19.5.

16.30 hod.

R – Kelč „B“

25.

Ne 26.5.

16.30 hod.

Velké Karl. + Karolínka „B“ – R

26.

Ne 2.6.

16.30 hod.

R – Halenkov

14.

Ne 9.6.

16.30 hod.

Lhotka n. Bečvou – R

15.

Ne 16.6.

16.30 hod.

R – Vsetín „B“

14.45 hod.
15.00 hod.
14.30 hod.
15.15 hod.

IV. třída Muži
3.

Ne 14.4.

10.15 hod.

Janová „B“ – R

12.

So 20.4.

16.00 hod.

R – Janová

13.

So 27.4.

16.00 hod.

Vsetín „C“ – R

14.

So 4.5.

16.30 hod.

R – Jablůnka

15.

So 11.5

16.30 hod.

R – Zděchov

16.

So 18.5.

16.30 hod.

Střelná – R

17.

So 25.5.

16.30 hod.

R – Lhota u Vsetína “B“

18.

Ne 2.6.

16.30 hod.

Huslenky „B“ – R

10.

So 8.6.

16.30 hod.

R – Študlov

11.

So 15.6.

16.30 hod.

Růžďka – R

09.15 hod.
15.00 hod.

15.00 hod.
15.30 hod.

„OP“ Dorost
12.

Ne 7.4.

12.30 hod.

R – Liptál

13.

So 13.4.

16.00 hod.

Leskovec – R

15.00 hod.

14.

So 20.4.

16.00 hod.

Halenkov – R

14.45 hod.

15.

So 27.4.

12.30 hod.

R – Lačnov

2.

St 1.5.

16.00 hod.

R – Liptál

16.

Ne 5.5.

13.30 hod.

R – Ústí

17.

So 11.5.

16.30 hod.

Liptál – R

18.

So 18.5.

13.30 hod.

R – Leskovec

19.

So 25.5

13.30 hod.

R – Halenkov

15.30 hod.
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20.

So 1.6.

16.30 hod.

Lačnov – R

11.

So 8.6.

13.30 hod.

Ústí – R

So 15.6.

FINÁLE

2 0 1 3

15.00 hod.

„KP“ Starší + Mladší žáci
16.

So 6.4.

09.30, 11.15

R – Uherský Brod

17.

Ne 14.4.

09.30, 11.15

Vsetín – R

18.

So 20.4.

09.30, 11.15

R – Brumov

19.

Ne 28.4.

09.30, 11.15

Nedašov – R

20.

So 4.5.

09.30, 11.15

R – Louky

21.

Ne 12.5.

09.30, 11.15

1.Valašský FC – R

08.30 hod.
07.30 hod.

So 18.5.

09.30, 11.15

R – Vikt. Otrokovice

12.

So 25.5.

14.30, 16.15

Kunovice – R

12.30 hod.

13.

So 1.6.

09.30, 11.15

Baťov 1930 – R

07.30 hod.

14.

So 8.6.

09.30, 11.15

R – Slušovice

15.

So 15.6.

09.30, 11.15

Poličná – R

08.00 hod.

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

„KS“ Starší + Mladší přípravka
6.

Ne 5.5.

10.00 hod.

R – Vsetín

7.

Ne 12.5.

HLÁŠENKY

Brumov – R

8.

Ne 19.5.

14.15 hod.

R – Valašské Klobouky

9.

So 25.5.

10.00 hod.

R – Slavičín

10.

Ne 2.6.

14.00 hod.

Valašské Meziříčí – R

13.00 hod.

Na utkání jezdí starší a mladší přípravka společně. Utkání hrají taktéž ve stejný čas, hraje se souběžně na čtyřech hřištích!

Rozpis všech utkání hraných na hřišti v Ratiboři – Jaro 2013
Datum

Začátek

Tým

Ne 31.3.

15.30 hod.

„OP“ Muži „A“		R – Horní Bečva

Utkání

So 6.4.

09.30 hod.

„KP“ starší žáci		R – Uherský Brod

So

6.4.

11.15 hod.

„KP“ mladší žáci

Ne 7.4.

12.30 hod.

„OP“ Dorost 		R – Liptál

So 20.4.

09.30 hod.

„KP“ starší žáci

R – Brumov

So 20.4.

11.15 hod.

„KP“ mladší žáci

R – Brumov

So 20.4.

16.00 hod.

„IV.“ Tř. Muži

R – Janová

Ne 21.4.

16.00 hod.

„OP“ Muži 		R – Prostřední Bečva

So 27.4.

12.30 hod.

„OP“ Dorost 		R – Lačnov

St

R – Uherský Brod

1.5.

16.00 hod.

„OP“ Dorost 		R – Liptál

So 4.5.

09.30 hod.

„KP“ starší žáci

R – Louky

So 4.5.

11.15 hod.

„KP“ mladší žáci

R – Louky

So 4.5.

16.30 hod.

„IV.“ Tř. Muži

R – Jablůnka

Ne 5.5.

10.00 hod.

„KS“ ml. + st. přípr.

R – FC Vsetín
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Ne 5.5.

13.30 hod.

„OP“ Dorost 		R – Ústí

Ne 5.5.

16.30 hod.

„OP“ Muži 		R – Val Senice

So 11.5.

16.30 hod.

„IV.“ Tř. muži 		R – Zděchov

So 18.5.

09.30 hod.

„KP“ starší žáci

R – Vikt. Otrokovice

So 18.5.

11.15 hod.

„KP“ mladší žáci

R – Vikt. Otrokovice

So 18.5.

13.30 hod.

„OP“ Dorost 		R – Leskovec

Ne 19.5.

14.15 hod.

„KS“ ml. + st. přípr.

Ne 19.5.

16.30 hod.

„OP“ Muži 		R – Kelč „B“

So 25.5.

10.00 hod.

„KS“ ml. + st. přípr.

So 25.5.

13.30 hod.

„OP“ Dorost 		R – Halenkov

So 25.5.

16.30 hod.

„IV.“Tř. Muži		R – Lhota u Vsetína „B“

Ne 2.6.

16.30 hod.

„OP“ Muži 		R – Halenkov

So 8.6.

09.30 hod.

„KP“ starší žáci

R – Slušovice

So 8.6.

11.15 hod.

„KP“ mladší žáci

R – Slušovice

So 8.6.

16.30 hod.

„IV.“ Tř. Muži

R – Študlov

Ne 16.6.

16.30 hod.

„OP“ Muži 		R – Vsetín „B“

R – Valašské Klobouky
R – Slavičín

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

Projekt Victor
Společný projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) a Fotbalové
asociace České republiky (FAČR) na výstavbu menších fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a
sportu, který má být i prevencí v boji proti dětské obezitě, závislosti na alkoholu a návykových látkách a v neposlední řadě má
vrátit děti od počítačových her zpět ke sportu na kvalitní hřiště s
celoročním provozem.
Tento projekt je směřován k nejmladší generaci ve věku 6 až 12
let. V našem případě se jedná o:
- předpřípravku
- mladší přípravku
- starší přípravku
- mladší žáky
Umístění hřiště:

obecní pozemky před mateřskou školou

Financování: navrhovaná celková cena včetně DPH je 6.991.124 Kč
FAČR 4.200.000 Kč, tj. 60%
Sokol, Obec 2.791.124 Kč, tj. 40%
V roce 2013 bude schváleno celkem 10 fotbalových hřišť v
rámci ČR. Podklady je nutno zaslat na FAČR do 31.3.2013.

Stávající fotbalové hřiště
Vzhledem k vytížení stávajícího hřiště (8 mužstev) není možné
provádět pravidelnou údržbu a především obnovu travnaté plochy. Dalším problémem, který musíme nyní řešit, je projevující
se podmáčení v prostoru mezi horní brankou a půlící čárou, kde
se objevuje velká plocha, kterou se nepodařilo odstranit sondami.
Je nutno zabezpečit odvodnění hrací plochy. Byla požádána projektantka p. Kadlecová, která přijede na hřiště ve 12. týdnu. Bude
projednána možnost provedení odvodnění, na kterém by se podíleli pracovníci OÚ. Tuto akci by bylo možno realizovat v době
letní odstávky fotbalových soutěží.
Výbor oddílu kopané

Pohár horských kol po přestávce opět v Ratiboři
Organizátoři závodů horských kol se opět obrátili na zastupitelstvo se žádostí o uspořádání jednoho ze závodů na ratibořské
trati. Závodníci, kteří se pohárových závodů zúčastňují, si naši
trať oblíbili a rádi se k nám vrací. To samé říkají i pořadatelé. Mají
zde vhodné zázemí v celém areálu hasičského domu.
Závodů se ve 12 kategoriích zúčastňuje asi 300 závodníků z
celé republiky. Pravidelně zde startoval např. Tomáš Paprstka,
mistr světa juniorů z roku 2010, nebo Barbora Machulková, druhá
ve světovém poháru juniorů a vítězka světového maratonu žen v
San Tropez.

Letos se pojede v Ratiboři tento závod v sobotu 22. června.
Věříme, že sportovní veřejnost se na závody přijde podívat a možná, že se najde i nějaký ratibořský závodník, který horská kola
ovládá. Vstupné se neplatí. Spolu s pořadateli se těšíme na Vaši
účast.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Nabízím Vám:
C

M
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CY

CMY

K

Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou firmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Radek Navrátil: 725 675 601

e-mail: radek.navratil@coleman.cz
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

11 x

v České republice

16
let
na trhu
36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

4000

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

