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Přeji Vám krásné prožití léta i dovolených, dětem pohodové prázdniny bez mimořádných událostí, načerpání nových 
sil, klid a spokojenost ve Vašich rodinách.
             Vaše starostka

Po většinu první poloviny roku bylo počasí vyznačující se 
enormním množstvím srážek. Nejdříve jsme se potýkali s přívaly 
sněhu, na jejichž úklid bylo třeba vynaložit zvýšené úsilí pracov-
níků obce, poté s obdobím chladu, deště a mlh. Deštivé jaro nám 
zatím neumožnilo vykonat všechny naplánované práce a činnosti. 
S radostí mohu konstatovat, že alespoň přívalové deště a následu-
jící povodně se naší obci naštěstí zatím vyhnuly.              

Rekonstrukce ZŠ a MŠ
Z důvodu plánované rekonstrukce ZŠ byl o týden dřív ukončen 

školní rok. Stavební práce byly zahájeny obratem, probíhá výmě-
na oken, zateplení objektu s novou fasádou i dílčími úpravami 
interiéru. Tato investiční akce obce je podpořena dotací ze  SFŽP 
ČR. Podle stanoveného harmonogramu probíhají práce tak, aby 
žáci mohli zahájit 1. září nový školní rok již v rekonstruované 
budově. 

MŠ
Probíhající projekční příprava je směřována k realizaci díla v 

roce 2014. Dosud nebyl vyhlášen vhodný dotační titul na podpo-
ru takto rozsáhlé rekonstrukce. Zatím předpokládáme financová-
ní akce rozpočtem obce Ratiboř. Kapacita MŠ je naplněna, byly 
uspokojeny požadavky většiny rodičů na umístění dítěte v obec-
ním předškolním zařízení, byť třeba jen na půl dne. 

Nové hřiště pro mládežnický 
fotbal VICTOR  

Ze strany obce byly doplněny všechny požadované podklady k 
žádosti. Zatím jsme neobdrželi rozhodnutí od Fotbalové asociace 
ČR, zda byla naší obci dotace ve výši 4,2 mil. Kč přiznána. V 
případě kladného vyřízení by hřiště mělo být vybudováno ještě 
v letošním roce.  

Cyklostezka Ratiboř
Obec se se svou žádostí o podporu této vybudování cyklos-

tezky obrátila na SFDI ČR. Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání 
dotace očekáváme v nejbližších dnech. Projektová dokumentace 
je připravena. Výstavbou cyklostezky by byl vyřešen bezpečný 
příjezd cyklistů ve směru od Bečvy do Ratiboře. Stávající úsek 
Pod Dubím je z hlediska bezpečnosti silničního provozu velmi 
nebezpečný.

Hasičské vozidlo CAS 25
Repasované hasičské vozidlo Liaz 101.860 CAS 25 bylo slav-

nostně pokřtěno a dáno do provozu dne 25.5.2012. S přihlédnutím 
ke stáří a technickému stavu stávajícího vozidla z roku 1984 i 
aktuálním finančním možnostem obce byl zakoupen a repasován 
novější typ hasičského zásahového vozidla Liaz 101.860 CAS 25. 
Repasování vozidla CAS 25 bylo podpořeno dotací ve výši 325 
tis. Kč od Zlínského kraje, což je velmi vítaná pomoc. Zásaho-

vé jednotce byly vytvořeny odpovídající prostorové podmínky 
pro její akceschopnost. Po dovybavení vozidla vším potřebným 
se bude naše zásahová jednotka řadit k dobře fungující struktuře 
hasičského záchranného systému. Lze konstatovat, že jsme plně 
připraveni, máme omlazenou, akceschopnou zásahovou jednotku 
v čele s aktivním velitelem Rostislavem Javoříkem. Věřím ale, že 
ostrých výjezdů k mimořádným událostem bude co nejméně. 

  Rekonstrukce budovy Svazarmu
S využitím dotace od SFŽP ČR probíhají stavební práce na 

budově bývalého Svazarmu, nyní hasičské zbrojnice. Byla vymě-
něna okna a vstupní dveře, budova byla zateplena, opatřena novou 
fasádou a barevným nátěrem. Jednoduchou úpravou byla přizpů-
sobena výška garáže výšce nového hasičského vozidla. Stavební 
práce budou pokračovat změnou otopného systému a instalací 
vzduchového čerpadla.

Územní plán obce 
Je zpracován návrh zadání nového ÚP obce. Ve výběrovém 

řízení byl vybrán zhotovitel, který zahájil projekční práce na 
vyhotovení nového ÚP. Žádost o finanční podporu zpracování ÚP 
byla akceptována ze strany MMR ČR. 

Kanalizace
Deštivé počasí nám neumožnilo plně pokračovat v záměrech 

budování dalších tras kanalizace. Byly budovány kratší úseky a 
přípojky občanů. Obec v letošním roce obměnila vozový park - 
rypadlonakladač New Holland s všestranným využitím při mno-
ha různých činnostech obce.   Budeme pokračovat v budování 
dalších plánovaných kanalizačních tras a šachet i zpevněných 
komunikací ve stavebním obvodu 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.

Humanitární sbírka oděvů
Tradiční humanitární sbírka oděvů a šatstva pořádaná Obecním 

úřadem v Ratiboři ve spolupráci s  Diakonií ČCE byla v letošním 
roce opět uspořádána v místním kině. Děkujeme všem, kteří do 
sbírky přispěli a pomohli tak potřebným.

Komunální odpad
Každou středu je odvážen pevný domovní odpad, po instalaci 

kompostérů v zahradách nedošlo k zásadnímu navýšení objemu 
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 často odkládají plasty i občané jiných 
obcí. V obci jsou umístěny kontejnery k recyklaci vybraných 
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komodit skla a papíru. Obec ve spolupráci se SITOU Valašské 
Meziříčí připravila sběr nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du v sobotu 27. dubna 2013. Ve vestibulu obecního úřadu jsou 
umístěny sběrné nádoby na vyřazené drobné elektrospotřebiče v 
rámci zpětného odběru. 

Protipovodňová opatření, veřejný 
rozhlas a osvětlení

V obci se osvědčil systém včasného varování obyvatelstva 
podpořený dotací z prostředků Evropské unie pro případ mimo-
řádných událostí. V rámci projektu byl vybudován nový obecní 
rozhlas a vypracován a uveden do provozu digitální povodňový 
plán se systémem včasných výstrah. Byly instalovány hlásiče a 
srážkoměry. S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná 
údržba a výměna el. osvětlení. Osvědčilo se i solární osvětlení 
instalované na odlehlých místech.

Místní komunikace a chodníky, 
veřejné plochy, zeleň 

Tak jako každoročně jsou i v letošním roce pravidelně čištěny 
komunikace a chodníky. Po zimě byla provedena oprava výtluků 
recyklátem. Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy a silnič-
ní vpustě. Obec nadále vlastní hospodářskou činností pokračuje v 
opravách a budování lesních cest a svážnic Na Dvorcích. Pravi-
delně jsou odstraňovány náplavy v korytech toků. Byla opravena 
část břehového opevnění potoka Hrabinky. S využitím pracovní-
ků na VPP je pečováno o upravený vzhled hřbitova a jeho okolí. 
Je prováděn výsek křovin a trav v okolí místních komunikací v 
údolích.

Vesnice roku
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro 

obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Kan-

celáří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem země-
dělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kul-
tury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením 
ČR vyhlašuje soutěž od roku 1995. Cílem soutěže Vesnice roku v 
Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, prezentovat rozmani-
tost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit 
širokou veřejnost na význam venkova. Vítězná obec získá oceně-
ní komise „zlatou stuhu“, vítěz zároveň získává z krajského roz-
počtu 1 milion korun a ze státního rozpočtu stejnou částku. Obec 
pak postupuje do celostátního kola soutěže, kde je hodnocena 
společně s ostatními vítězi krajských kol celostátní komisí sou-
těže Vesnice roku. V roce 2011 jsme získali ocenění „oranžovou 
stuhou“, což je 2. místo. V letošním roce Obec Ratiboř získala v 
soutěži „ocenění za obecní knihovnu“ s postupem do celostátního 
kola soutěže. Toto ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 
20 tis. Kč ze strany vyhlašovatele.

Kultura a sport
Ve spolupráci s komisí kultury a sportu proběhlo v obci 

množství různých akcí podle připraveného kalendáře, ve kterém 
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, který se 
vydařil a svou úrovní se vyrovnal i plesům pořádaných v okolních 
městech. Vydařila se i tradiční akce hasičů - Vatry k výročí osvo-
bození obce. Počasí letos nepřálo našemu tradičnímu festivalu o 
Gulášového krále obce Ratiboř a Jarnímu pochodu. I přes nepří-
zeň počasí se těchto akcí zúčastnilo velké množství návštěvníků 
včetně občanů spřátelené obce Považská Teplá. Těšíme se na Vaši 
účast při dalších akcích.

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

1. Kdy byl založen sbor dobrovolných hasičů v Ratiboři?
V roce 1889.

2. Kdy se konala první valná hromada?
7. dubna 1890.

3. Kdo byl zakladatelem hasičského sboru v Ratiboři?
Správce velkostatku Hubert Fleischman, v počátcích byl také velkým 
sponzorem.

4. Kdo byli členové prvního hasičského výboru?
Starosta – Tomáš Huňka, náčelník – Hubert Fleischman, I. podnáčel-
ník – Pavel Hrňa, II. podnáčelník – František Měchura. Členové výbo-
ru – Tomáš Tomanec, Josef Jančík, Jan Kovář. Pokladníkem byl Tomáš 
Tomanec a jednatelem Hubert Fleischman.

5. Kolik měl založený sbor členů?
Při založení 28, postupně se stav zvyšoval.

6. Za jakou cenu byla tehdy pořízena dnes ještě funkční ruční stří-
kačka?
Stála 450 zlatých.

7. Kde se konávaly první hasičské schůze?
V hostinci paní Pokorné (byla to obecní hospoda na čp. 73).

8. Ve kterých místech byly v Ratiboři hasičské zbrojnice?
- první zbrojnice (dřevěná) byla v místech autobusové zastávky naproti 
obchodu u Karolů
- druhá v pořadí v místě stávající prodejny květin
- třetí zbrojnice – Hasičský dům

Co víš o Ratiboři - hasiči
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9. Jak dlouho trvalo, než se občan stal řádným hasičem?
Podal přihlášku k přijetí a výbor mu dal zpravidla roční čekací a zku-
šební lhůtu. Na následující valné hromadě musel do rukou náčelníka 
složit hasičský slib a byl přijat za řádného člena. Členem se tedy stal 
tak do 2 let.

10. Často se mluvilo o tom, že člen, který se nezúčastnil hasičského 
plesu, byl vyloučen…
Ano, dle zápisu ze dne 16. ledna 1902 výbor rozhodl, že „členové, kteří 
se nezúčastnili plesu, nebyli řádně omluveni a posměch spolku učinili 
– budou vyloučeni“. Vyloučeni tak byli: Josef Pechal, Štěpán Adámek, 
Tomáš Děckuláček, Antonín Škrla a Štěpán Bílek. Členská kázeň byla 
nekompromisně dodržována.

11. Kdy bylo v Ratiboři evidováno nejvíce požárů za 1 den?
V roce 1905 bylo v noci 5 požárů.

12. Kdy byla hasiči v obci instalována první vývěsná skříňka?
26. února 1911 na hospodě u Pilčíků. Materiály vyměňoval pan Arthur 
Klein.

13. Kolik hasičů narukovalo do I. světové války?
Jen v roce 1915 8 členů, později další. Sbor byl jen udržován, zůsta-
li jenom ti nejstarší. Schůze se nekonaly. Ti nejaktivnější položili své 
životy na dalekých bojištích.

14. Kdy byla založena vlastní hasičská hudba?
Založena byla nakoupením hudebních nástrojů v roce 1926. Hudba 
měla ke cvičení určenu spolkovou místnost. Údajně však cvičili i v 
hostinci. Všichni na tuto dobu rádi vzpomínali, i když ukončení hudby 
končilo u vsetínského soudu.

15. Údajně došlo k požáru hostince v době, kdy se zde konal Hasič-
ský ples…
Ano, při prvním maškarním hasičském plese v roce 1934 vyhořel hos-
tinec u Pilčíků i spolková místnost.

16. V minulosti se konaly i hasičské zájezdy…
Ano, např. v létě roku 1934 se konal zájezd do Valašských Klobouk 
– doprava byla koňským povozem. Údajně to byl jeden z nejvydaře-
nějších zájezdů, které sbor pořádal.

17. Kdy se poprvé hovořilo o možnosti zřízení zvukového kina?
13. listopadu 1937 padlo ve výboru rozhodnutí o zřízení zvukového 
kina v Ratiboři. Na pořízení strojů se půjčilo 15.000 Kč v Záložně. 
Výbor ručil svými majetky.

18. Kdy se v kině poprvé promítalo?
První promítání proběhlo 24. září 1939.

19. Pro kino prý musel být zajištěn i protiletecký kryt…
Ano, kryt pro kino byl zřízen v domě čp. 73 u Jana Žabčíka a měl 
kapacitu 80 osob.

20. Kteří občané vedli ve válečné době hasičský sbor?
Starostou sboru byl Tomáš Mrlina, zástupce Jan Blizňák, velitel Lud-
vík Hynek, zástupce velitele Josef Kotěna a Karel Vítek, jednatel Josef 
Krajčík, pokladník Alois Žabčík, vzdělavatel Jar. Filip, velitel zdravot-
ní družiny Tomáš Hurta, zástupce Štěpán Baletka, strojmistr František 
Gerlík, kronikář František Sovadina.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

V sobotu 27. dubna využili naši spoluobčané, tak jako každý rok, 
možnosti zbavit se nepotřebných věcí jako barev, nebezpečných 
látek, lepidel, dezinfekčních prostředků, koberců, nábytku, pneu-
matik, různých druhů elektrických a elektronických spotřebičů atd. 
Celkem bylo ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. odvezeno 24,54 
tun uvedeného odpadu. Je možné říct, že většina občanů využila 
této možnosti a přispěla tak k ekologicky čistějšímu prostředí naší 
obce. Pro informaci uvádím druhy a množství odvezeného odpa-
du:

■ motorové a převodové oleje    0,095 t
■ různé druhy pneumatik   222 ks + 1,2 t

■ zářivky a látky obsahující rtuť  50 ks
■ obaly a nebezpečné látky   0,5 t
■ zařízení obsahující chlorofluorohlovodíky 0,32 t
■ barvy, lepidla, pryskyřice   0,7 t
■ elektrické a elektronické zařízení  0,160 t
■  objemný odpad    13,56 t
■ z toho plasty    2,4 t
■ papír a lepenka    1,0 t
■ sklo     3,2 t

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Děkujeme všem občanům, kteří uposlechli výzvy k zaplacení 
poplatků náležících obci. Někteří poplatky splácí ve sjednaných 
splátkách. Jiní se však ke svým závazkovým povinnostem nehlásí 
vůbec.

Neplatiče upozorňujeme, aby splnili své občanské povinnosti 
a nedoplatky vyrovnali. Pomohou tak obci naplňovat příjmovou 
část obecního rozpočtu.              PhDr. Josef Juráň

místostarosta obce

Splatnost poplatků hrazených obci
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Z činnosti hasičů
VATRY

Začátek května se příliš nevydařil. Často pršelo, takže to vypa-
dalo, že i letošní akce Vatry bude ohrožena. Z důvodu špatného 
počasí se akce přesunula z pátku 3. května na sobotu 4. května. 
Chlapci hasiči vše potřebné přichystali a protože se počasí nako-
nec umoudřilo, akce vpodvečer propukla. K vysílači putovaly 
davy dětí i s rodiči. Opékání špekáčků si řádně vychutnaly a také 
se proběhly po polích a lese a zaskotačily si. Ve 20 hodin zaplály 
hranice ohňů na  kopcích za vydatného zvuku sirény. I přesto, 
že se všichni brodili v zabláceném terénu, bylo vidět spokojené 
tváře. Největší radost měli hoši ze zásahové jednotky a děvčata ze 
sboru, že jejich úsilí nepřišlo nazmar. 

Patří jim tímto poděkování za přípravu této akce a poté za úklid 
po akci, což bylo ještě více náročné.

Nové hasičské vozidlo LIAZ
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 18. řádném jednání dne 

29.10.2012 nákup hasičského vozidla pro zásahovou jednotku za 
přispění dotace od Zlínského kraje a s doplatkem obce Ratiboř. 
Toto vozidlo zn. LIAZ 101.860 není zrovna nové, nýbrž reno-
vované. Slavnostně bylo předáno a pokřtěno starostkou obce při 
12. ročníku Festivalu o gulášového krále dne 25. května. Rovněž 
bylo v tento den předvedeno veřejnosti u hasičského domu. Zbý-
vá ještě toto vozidlo dovybavit potřebnou hasičskou technikou. 
Proto také vznikl nápad s vydáním hasičského nástěnného kalen-
dáře s fotografiemi děvčat – hasiček a to na období květen 2013 

– duben 2014. Tento úspěšný kalendář byl nabídnut občanům a 
je stále ještě v prodeji. Zájemci si jej mohou zakoupit v trafice u 
zastávky ČSAD v Ratiboři. Výtěžek z prodeje tohoto kalendáře 
bude použit na dovybavení nového hasičského vozidla. Také je 
na místě poděkovat všem, kteří již přispěli finančními prostředky 
právě na dovybavení tohoto požárního vozidla.   

Velkou zásluhu na pořízení vozidla má mladý hasič Pepa Kutěj, 
který zařídil veškerou komunikaci a dokumentaci s panem Stan-
kovičem, který nám toto vozidlo zajistil. Patří mu poděkování od 
všech hasičů i ostatních.

Účast hasičů – veteránů při 
soutěži Vesnice roku 2013

Poděkování patří také bratrům hasičům, kteří předvedli ukázku 
hašení ohně se starou stříkačkou při hodnocení naší obce v soutěži 
o Vesnici roku dne 28. května.

Miroslava Slováčková

Červen – snad již po květnových 
deštích měsíc vonící jahodami, suší-
cím se senem a příslibem prázdnin či 
dovolených...

Knihy na dovolenou – jak pěkně 
to zní našim uším!!! A že máme co 
nabídnout. V květnu přišel další cirku-

lační soubor, který má 150 nových knih – cestopisy, životopisy 
i kuchařky. V našem fondu máme teď populárního Jo Nesbo, 

Karla Cubecu, Simonu Monyovou a další oblíbené autory. Možná 
by stála za připomenutí kniha Žítkovské bohyně od Moniky Tuč-
kové, která získala cenu Josefa Škvoreckého 2012 jako nejlepší 
román. Je to fascinující příběh o lidské duši, magii a zasunuté 
části naší historie.

Než bude v červenci knihovna uzavřena, uskuteční se tam 
poslední akce pro žáky 5. třídy ,,Noc v knihovně“. Takové men-
ší rozloučení, protože od září nastupují do školy v Hošťálkové. 

Půjdeme si opéct špekáčky do Borčí k Vackům, podíváme se do 
muzea a trochu si připomeneme historii 2. sv. války na našem 
území. Tímto děkuji manželům Vackovým za pomoc a organizaci, 
vždy nás nadšeně vítají.

Tak, milí čtenáři, honem do knihovny pro nějakou knihu k 
bazénu nebo na dovolenou.

Článek končím citátem, který je v naší knihovně:
,,Kniha musí být cepín k prolomení moře zmrzlého uvnitř naší 

duše“. Franc Kafka

Knihovna bude v měsíci červenci zavřena. 

Michaela Jakubíková



Z p r a v o d a j  -  č e r v e n  2 0 1 3

6

Milí spoluobčané, čtenáři Zpravo-
daje, přání do letních prázdninových 
měsíců Vám posíláme slovy žalmu 117 
a modlitby: 

Chvalte Hospodina, všechny náro-
dy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,

neboť se nad námi mohutně klene 
jeho milosrdenství. 

Hospodinova věrnost je věčná! 
Haleluja.

Pane Bože, náš Otče, postavil jsi nás do tohoto světa a dal jsi nám 
možnost víry v Tebe, lásku k bližním a naději, že Ty jsi s námi a o Tebe 
se můžeme vždy opřít. Procházíme životem pro-vázeni láskou, ale i 
bolestí, důvěrou i zklamáním. A v mnohé naději, ale i beznaději dny 
stíhají dny, míjejí měsíce a roky a nám se zdá, že čím jsme starší, tím 
rychlejší je běh života. A dívá-me-li se zpět, musíme uznat: mnoho jsme 
toho pokazili a v dobré víře i zničili. A Ty přesto jsi s námi – po všech-
ny dny našeho života. Ku pomoci jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, 
posvě-titele Ducha svatého a garantuješ, že ani jeden den, který nám 
dáváš, není všední! Není zby-tečný, umíme-li jej prožívat ve Tvém jmé-
nu a s vědomím Tvé lásky. Děkujeme. Amen. 

SBOROVÁ SDĚLENÍ
Všechny svátky letošního pololetí Páně, které se tykají života Ježíše 

Krista jsou už za námi. Shromažďovali jsme se na slavnostních boho-
službách, radovali se z duchovního obecenství a společenství ostatních 
bratří a sester. Každým rokem při pašijním čtení provází nás jiné evan-
gelium. Letos jsme se zaposlouchali do čtení Pašijí podle evangelisty 
Lukáše. V příštím roce nás – dá-li Pan – povede zpráva zaznamenána 
apoštolem Matoušem. Na Velký Pátek jsme díky autorovi Janu Olšá-
kovi a řečníkovi Martinovi Žabčíkovi vyposlechli převyprávění pašij-
ního příběhu – na plátně reflexivních meditací apoštola Petra. Mohli 
jsme se také zaposlou-chat do písní, které nám pod taktovkou Růženy 
Hříbkové zazpíval pěvecký sbor, který se me-zitím dále rozrůstá – a 
my se radujeme z každého nového člena nebo členky! Na Květnou 
neděli odpoledne jsme se sešli na nešporech i u stolu Páně spolu se 
seniory. Tento den u bo-hoslužeb několik skladeb odehrály „Zvonky 
Dobré zprávy“. 

V poslední dubnový víkend se konal Víkend s hostem, jímž byl 
bývalý synodní senior naší církve Pavel Smetana. Host se s námi podě-
lil přednáškou o Bibli kralické a Janu Blahoslavovi – jejím nejznáměj-
ším „spoluautorovi“ a překladateli Nového Zákona. Náš host také v 
neděli s obrovským zájmem kázal v našem a kateřinickém sboru. 

V polovině května se v Ratiboři konala pastorálka – pracovní 
setkání farářů Východomorav-ského seniorátu naší církve, kterého se 
zúčastnilo 25 účastníků. 

Soubor mladých lidí „Zvonky Dobré zprávy“ za tu dobu těžce 
pracoval nad přípravou pašij-ního, velikonočního a dalších programů, 
s nimiž vystupoval o svátcích v Ratiboři, v Kateřinicích a v dubnu na 
Slovensku v Košarískách a ve Skalici. Ráda vás také upozorním na to, 
že velice povzbudivý článek na toto téma napsala do církevního tisku 

sestra Růžena Hříbková. Tento článek je nejen k nahlédnutí na webu 
www.ceskybratr.cz, ale byl také zvláštně odměněn. Pražské Středisko 
pro zrakově postižené naší Diakonie ho vybralo mezi mnoha dalšími 
pro natočení na kazetu pro své zájemce v celé Republice. Zmíním se 
ještě, že obě skupiny zvoníků vystoupily také v kostele v Hošťálko-
vé při příležitosti první Noci koste-lů, kterou v květnu připravil místní 
sbor. V červnu se „Zvonky“ zúčastnily zájezdu s koncer-tem do Prahy, 
kde se konal sjezd sdružení Exulant a jeho přátel. A dále posloužily ve 
farním sboru ČCE v Hrabové, který prožíval 90. výročí založení. 

Do Hrabové a do Zábřehu, kde se 9. června konala slavnost u 
příležitosti 90. výročí ustanovení těch dvou Farních sborů ČCE náš 
Farní sbor uspořádal také zájezd. Ke slav-nostnímu a důstojnému 
průběhu místních slavností kromě Zvonků přispěl také dvěma 
vystoupeními ratibořský pěvecký sbor. Farní sbor v Zábřehu vzni-
kl z první vlny reemi-grace z polského Zelowa a farář Mirosław 
Jelinek z Kateřinic na krátké prezentaci čás-tečně znázornil prů-
běh 30 let našeho působení v zelowském sboru (1980-2010). V obou 
těchto sborech působí nyní br. farář Jan Hudec (jehož maminka se 
také narodila v Zelowě). 

Za minulé měsíce se udělalo také hodně úprav, oprav, úklidu a 
plánů do budoucna. Ne-smírně obětaví členové staršovstva sboru 
jsou velice schopní, zkušení a prozíraví. Skvěle do-vedou zaopatřit 
působení našeho společenství. A ví, že na to všechno nejsou sami. 
Kdykoli je vyhlášena větší akce nebo brigáda, věcí se rádi ujímají i 
další členové sboru. 

Rodinný den pro všechny generace, který se naplánoval na neděli 
12.5. byl kvůli špatnému počasí posunut na sobotu 15.6. od 14 hodin. 
Začali jsme velkou a zajímavou zábavou, kterou nám připravila sestra 
Dana Barvíková. Byla to bojová hra s hádankami. Poučné, zábavné 
a chutné zástavky na její trase připravily rodiny Janíčků, Gabryšů a 
Zubíčků. Jménem všech zúčastněných jim velice děkujeme! Pak jsme 
zakotvili do dějin – povídání o Karafiátových Broučcích připravila 
sborová archivářka sestra Naďa Dvořáková. V průběhu akce se dále 
ko-naly hry, ve kterých nás vedli rodiče a skauti. Pokračovalo posezení 
a opékání špekáčku při táboráku na farské zahradě. Rozhovorům, v 
nichž nechyběl duchovní, kulturní a naučný pro-gram, nebylo konce. 
Rozcházeli jsme se kolem 19.00 hodin.

V letošním roce si připomínáme 400 let od vydání jednodílky „Bib-
le kralické“ v roce 1613. Ty uvozovky proto, že toto vydání se stalo 
synonymem pro vrcholné dílo nejenom pro tiskař-ské mistrovství, ale i 
pro vysoký standard překladatelské a jazykové vytříbenosti. Bible kra-
lická se tak stala po celá století vyhledávaným zdrojem náboženského 
učení, zejména pro evangelíky, ale bez rozdílu vyznání také zdrojem 
jazykového poučení pro literaturu českých národních buditelů. Pro his-
torické souvislosti navrhujeme vytvořit a odhalit příslušnou pamětní 
desku. Zamýšlená pamětní deska bude skleněná, vytvořená Mistrem 
Valérem Ková-čem, který patří mezi nejuznávanější skláře světa. Pra-
cuje s vrstveným sklem a tuto techniku povznesl do neobyčejné umě-
lecké formy. Po celém světě nasbíral mnoho významných oceně-ní 
m.j. cenu za skleněnou plastiku v Cambridge ve Velké Británii. Zlaté 
medaile za českoslo-venské expozice kupříkladu v Alžírsku, Bagdádě 
či Brazílii a je několik let tvůrcem cen na Zlínském filmovém festivalu. 
Tento záměr by se měl uskutečnit při příležitosti Výstavy kvě-tin spo-
jené s Výstavou Biblí v srpnu. 

Srdečný pozdrav všem milým občanům 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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(NEJEN) SBOROVÉ 
POZVÁNKY

Farní sbor v Kateřinicích i letos zve všechny na slavnost k památ-
ce Mistra Jana Husa. Uskuteční se v sobotu 6. července v 17 hodin 
– podle počasí na kopci Snoz nebo v kostele. Součástí programu bude 
pobožnost a připomenutí díla Mistra Jana Husa, které přislíbil f. Sta-
nislaw Kaczmarczyk z Českého Těšína. 

Ve dnech 6. - 13. července zveme děti na stanový tábor v indián-
ských stanech ve Stříteži (spolu se sborem v Ostravě).

Ve dnech 11. - 18. srpna se bude konat třetí letní tábor pro mladé 
lidi v Kateřinicích. Tento tábor se bude konat pod heslem: Angličtina 
– Zvonkohra – Pantomima – Společenství.  Jak sám název napoví-
dá, budou se mladí lidé moci zdokonalit v angličtině vedené přes nati-
ve speakers ze Spojených Států a ve zvonkohře a divadelních schop-
nostech. Zájemci se můžou připojit k pěveckému sboru či k výtvarné 
dílně. Nebude chybět ani zájezd (tentokrát pojedeme s koncertem do 
Císařské jeskyně u Blanska), výtvarná činnost a večerní společenská 
hra. Při-hlášky na oba tábory je možné si vyzvednout na faře v Ratiboři 
a v Kateřinicích (je možné o ně požádat i mailem na adrese: wiera.
jelinek@evangnet.cz).  

Ve dnech 17. - 18. srpna – ve spolupráci s obecním úřadem a 
zahrádkáři se připravuje výstava mečíků a Biblí. Jestliže někdo vlast-
ní Bibli kralickou dřívějšího data a rád by ji pro tento účel půjčil, ať se 
přihlásí na faře. 

V neděli 18. srpna se uskuteční koncert Zvonků dobré zprávy 
spolu s hosty z USA (v 15 hod.)

V neděli 1. září – při začátku nového školního roku – se budou 
bohoslužby konat se svatou Večeří Páně. V průběhu tohoto měsíce 
začneme zase s výukou dětí v Nedělní škole, která probíhá souběžně 
s bohoslužbami.

V neděli 8. září – u pomníčku Jana Maniše plánujeme ve spolupráci 
s obecním úřadem další vzpomínkovou slavnost. Tentokrát účast přislí-
bili f. J. Hudec z Hrabové a D. Říčan ze Such-dola. V případě deštivého 
počasí se shromáždění bude konat v ratibořském kostele. Počátek akce 
je od 14.30 hodin.

O víkendu 13. - 15. září – při příležitosti významného výročí 400 

let Bible kralické – se v Králicích nad Oslavou, kde Bible vznikala, 
budou konat celostátní oslavy 400. výročí Bible kralické. Akce je 
zaměřena na celé rodiny. Během sobotního dne bude pro děti zajištěn 
zajímavý program, tiskařská dílna, atrakce a soutěže. V rámci oslav se 
v sobotu 14. září od 15:00 hodin koná Galaodpoledne s názvem Kra-
lický klenot, v němž vystoupí přední umělci a osobnosti společenského 
života.

Ve středu 18. září je plánován veřejný program pro děti ze základní 
školy. Nato přijde zase vyučování náboženství (přihlášky jsou k mání 
ve škole a na faře). Pokračovat budeme také s konfirmačním cviče-
ním.

Na vaši účast v plánovaných a dalších akcích se těší
 farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek 

Kontaktujte nás: 
farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz, mobil: 739 24 48 48 
kurátor: fararatibor@tiscali.cz, mobil: 737 08 53 26
Ochotným dárcům také připomínáme, že dar církvi (Poštovní spoři-

telna; číslo sborového účtu: 187315570/0300) a dar sdružení Zvonky 
Dobré zprávy o.s. (ČSOB; číslo účtu 243954650/0300) je možné ode-
číst ze základu daně.

POVODNĚ 
Diakonie ČCE se opět intenzivně zapojila 

do povodňové pomoci, shromažďuje finanč-
ní prostředky na pomoc lidem, kteří byli 
povodní nejvíce zasaženi a stále hledá další 
dobrovolníky ochotné pomáhat s úklidem v 
postižených oblastech. 

Na konkrétní pomoc obětem povodní lze 
přispět zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS POMOCPOVODNE 
na číslo 87777 (cena SMS je 30 Kč, na konto Diakonie půjde 27 Kč.), 
nebo darem na sbírkový transparentní účet 359 6666 359/0800, var. 
symbol 2013. 

Podrobnější informace najdete na sborové nástěnce a na internetu: 
www.povodne.diakonie.cz.

Letošní ročník se konal v sobotu 25. května. Podobně jako v 
roce 2011 byl poznamenán nepřízní počasí. Samotné přípravě jak 
gulášového festivalu, tak i doprovodnému programu byla věnová-
na ze strany pořadatelů maximální pozornost.

Soutěžní guláš letos vařilo 21 dvojic. Dvě soutěžící dvojice při-
jely z družební obce Považská Teplá. Jmenovitě Jozef Oravík a 
Milan Piaček se svými pomocníky. Jako obvykle již před osmou 
hodinou ranní byly zapáleny kotle a začalo se vařit. Dopolední 
hudební doprovod hrou na harmoniku a zpěvem zajistil Pavel Gro-
belný. V odpoledním programu vystoupili: mistr v práskání bičem 
Marcel Regmund z Ratiboře, dále taneční skupina Shanti Dance 
ze Vsetína, valašský soubor Kotár z Rožnova a nakonec skupina 
DAREBAND, která celý program zakončila. K večerní zábavě, 
kde měli vystoupit Gympleři, již pro déšť nedošlo. Nezapomnělo 
se ani na děti, které se mohly svézt na konících za doprovodu Pet-
ry Vaculíkové a Veroniky Blizňákové. Rovněž byl připraven malý 
řetízkový kolotoč, střelnice a prodej cukrové vaty. Skutečností však 

zůstává, že připravovaný program byl ovlivněn počasím a musel 
být zkrácen a v některých případech zcela vynechán. 

Velmi si vážíme toho, že se pořadatelé a organizátoři nenecha-
li ovlivnit počasím a snažili se zajistit bezporuchový program, 
děkujeme také našim spoluobčanům a návštěvníkům, kteří při-
šli povzbudit soutěžící a v areálu hasičského domu se zúčastnili 
odpoledního kulturního programu.

Oficiální výsledky XII. ročníku gulášového krále:
1. místo Ladislav Chmelík, Yveta Chmelíková, Lutonina
2. místo Karel Čaník, Jiří Čaník, Nový Hrozenkov
3. místo Martin Randus, Tomáš Řezníček, Leskovec
4. místo Vojtěch Sova, Josef Hajdík, Ratiboř, Jablůnka
5. místo Petr Zeťák, Petr Hekele, Vsetín
6. místo Ladislav Chmelík ml., Ladislav Chmelík st., Lutonina
7. místo Erika Blizňáková, Martina Kovářová,  Ratiboř, Jablůnka

 Karel Jurčík, Vladislav Chvátal, Vsetín
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

XII. ročník soutěže „o gulášového krále“
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Zhodnotit kulturní a společenské akce v uplynulém pololetí je 
věc, která se nepíše až tak jednoduše. Ve své podstatě už jsou 
všechny okomentovány a hodně se o nich již napsalo. 

Spíše mě napadlo podívat se na ně trochu z jiného pohledu. 
Píšeme o každé z nich, jak se vydařila, jaká byla účast a jaký měla 
akce úspěch. Tentokrát ale nebudu vyjmenovávat každou proběh-
lou, ale chci se zamyslet nad jejich návštěvníky a pořádajícími. 

Čím dál více mě překvapuje, jak se obecní akce postupně stá-
vají tradičními a některé už se zažily do života naší obce tak, že si 
bez nich nedokážeme rok ani představit. 

Z mnohých akcí se staly velké festivaly, které lákají návštěvní-
ky nejen od nás, ale také z okolních obcí a často i z jiných krajů a 
zemí. To je možná největším úspěchem, který tyto události mohou 
mít. Snad nemusíme vždy hodnotit jen návštěvnost a zda se pove-
dl program nebo jaká byla tržba, ale podstatnější často je, že tyto 
události se staly součástí našeho života a života v naší obci.

Nechci na tomto místě vyzdvihovat žádnou z nich, protože je 
na každém z nás, která akce je pro něj kulturnější a považuje ji za 
součást každého nastávajícího roku, zda je to akce zaměřená na 

děti, turistiku, gastronomii, církevní život nebo hudbu. Každý z 
nás má jiné priority a ve svém žebříčku má postaveny tyto akce 
jinak, než vyjdou v obecním kalendáři.

Spíše bych chtěl podpořit všechny, kteří se na jakékoliv akci 
podílejí nebo ji přímo pořádají. Pokračujte v této práci, nenechejte 
se odradit třeba i neúspěchem, ale hledejte věci, které se dají zlep-
šit, které dokáží událost ještě více obohatit a také je třeba být k 
sobě i trochu kritičtí a vyvarovat se v dalších ročnících chyb, které 
se přihodily. Je potřeba pečlivě vybírat program a mít i několik 
variant v případě nepřízně počasí při venkovních akcích a tak včas 
reagovat na nastalou situaci. 

Všechny složky bych také rád poprosil, aby včas a ve větší míře 
propagovaly své akce a lidé se o nich dozvěděli s předstihem a 
mohli si naplánovat jejich návštěvu. To je jedna 

z věcí, která mi přijde ještě dost nepodchycená. Nemáme v obci 
jen rozhlas, který mnozí neslyší, protože se vracejí domů až po 
pracovní době na obecním úřadě. Je třeba využívat více i internet 
a infokanál. Tam se naše prezentace ještě dá hodně zdokonalit. 

Martin Žabčík

Hodnocení kultury za 1. pololetí 2013

Letošní zima trvala až do konce dubna. Pak najednou všechno 
rozkvetlo. Nastal čas na jarní práce. Členky Gladiol clubu připra-
vily pozemek a nasadily mečíky. Po slunečních dnech přišly deště 
a dobře zalilo. Hlízy v teplé půdě začaly růst jako o závod. Dnes 
už se nám krásně zelenají řádky a je naděje, že v termínu výsta-
vy vykvetou. Letošní květinové dny a výstavu mečíků připravují 
zahrádkáři 17. a 18. srpna opět v evangelickém kostele. Hlav-
ní expozice bude věnována vzpomínce na pana Jana Machalu. 
Vystavíme jeho vyšlechtěné odrůdy. Odrůdy, které dostaly oceně-
ní a taky odrůdy, které jsou připra-
vené k pojmenování a zaregistro-
vání. Další expozice bude patřit 
Gladiol clubu. Budou to mečíky, 
které jsme nakoupili a pochází 
od významných českých, sloven-
ských a ruských šlechtitelů a pěs-
titelů. Výstavku budou mít i děti z 
kroužku zahrádkářů pod vedením 
paní učitelky Táni Juchelkové. 
Pěstují na školní zahradě krásné 
mečíky, které vyšlechtil pan Josef 
Nosálek. Prostor bude připraven i 
pro hosty, kteří přivezou vystavit 
své odrůdy mečíků. Místo bude 
mít také expozice jiřin paní Lidky 
Kovářové a dalších vystavovatelů. 
Můžeme se těšit na moderní pojetí 
výstavy květin, které nám připra-
vují děvčata z květinářství Micha-
la Jakubíková a Bára Zubíčková. 
Chceme také připomenout 400 let 
od prvního výtisku Bible kralické. 

Uvidíme několik nejstarších knih, které se uchovaly mezi občany 
Ratiboře a okolí. V neděli na zakončení výstavy si poslechneme 
koncertní vystoupení Zvonků dobré zprávy a vystoupení hostů z 
USA. 

Srdečně zveme všechny občany a milovníky květin na květino-
vé dny v Ratiboři. Bude připraveno občerstvení a příjemné pose-
zení v zahradě pod lipami u staré fary.                 

 Anna Gerlíková

Pozvánka od zahrádkářů
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Po velmi úspěšném loňském čtyřdenním pobytu v Jeseníkách v 
Branné jsme se rozhodly to zopakovat a tak od 27.5. do 31.5.2013 
jsme opět pobývaly na Relax centru Kolštejn. Kromě komfortního 
ubytování ve Wellness hotelu Kolštejn s polopenzí, každodenním 
vstupem do wellness zařízení – Vitální svět, masáže, perličkové 
koupele a rašelinové zábaly, dále v hotelu rozšířili wellness o 
vnitřní vyhřívaný bazén se slanou vodou a relaxačním a posilo-
vacím cvičením. Některé jsme absolvovaly Saunový ceremoniál, 
který je novinkou v zařízení Vitální svět. Bylo to úžasné a neopa-
kovatelné.

I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme uskutečnily i něko-
lik vycházek po okolí a pozorovaly rozkvetlou přírodu. Domů 
jsme odjížděly spokojené a s dobrými pocity, že to bylo skvělé. 
Pobyt v Jeseníkách v Branné můžeme každému doporučit.

Věra Janíčková

Seniorky z BB opět na relaxačním pobytu 
v Jeseníkách v Branné

JESTŘÁB LESNÍ
Typickým obyvatelem lesa je jestřáb. Tento dravec vážící okolo 

1 kg je výborně uzpůsoben k pohybu mezi stromy. V jejich koru-
nách loví nejrůznější ptáky, veverky, na zemi pak drobné savce až 
do velikosti menšího zajíce. Poblíž lesa však chytí také domácí 
slepici, na rybnících kachny či volavky, v polích bažanty a koropt-
ve. Tím může v některých místech, zejména v bažantnicích, půso-
bit určité škody. 

Jestřáb je velice ostražitý pták a setkání s ním bývají řídká. Na 
stromě vždy sedá ukrytý blízko kmene, odkud vyhlíží kořist. Při 
útoku využívá většinou momentu překvapení a napadeného živo-
čicha váže do silných pařátů.

U jestřábů je velmi zřetelný rozdíl mezi oběma pohlavími. 
Sameček je výrazně menší (asi o jednu čtvrtinu) než samice. V 
dospělosti jsou obě pohlaví zbarvena shodně. Ptáci jsou břidli-
cově šedí, na hrudi mají charakteristické příčné vlnkovité pru-
hování šedé barvy na světlejším podkladě. Zbarvení by mohlo 
pozorovatele zmást u mladých jedinců, kteří mají hruď nažlout-
lou a ozdobenou tmavými kapkami. Typické pruhování jim tedy 
v tomto věku chybí. V letu je pro jestřába typická silueta s tupě 
zakončenými krátkými křídly a delším rýdovákem (ocasem) se 
čtyřmi příčnými pruhy.

Hnízdo si jestřábi staví ve vysokých korunách stromů a snáší do 
něj nejčastěji 3 - 4 vejce, na kterých samice sedí asi 38 dnů. Poté 
musí i nadále mláďata zahřívat. Samec jí v té době nosí kořist. V 
péči o malá mláďata se přísně dělí o povinnosti – samec loví a 
samice mladým kořist trhá. Uhyne-li v této době z nějaké příčiny 
samice, mláďata zahynou hlady uprostřed hnízda plného potravy, 

kterou jim samec nanosí. Sám je totiž nakrmit neumí. 
Jestřáb je dnes, podobně jako ostatní dravci, celoročně chráně-

ným druhem zvěře.
Alois Musil

lesní hospodář
„Krátká křídla, ostrý zrak, jestřáb padá zpod oblak. 
Zajíc pasekou uhání, křoví ho jistě zachrání.
Dravec naprázdno udeří, jinde si hledá večeři.“
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Fotografické okénko
Z XII. ročníku soutěže  „O gulášového krále“ v Ratiboři 25. 5. 2013



11
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Báječné cukety
Nadívané a zapečené cukety 

3 cukety, 300g mletého masa, 2 stroužky česneku, sůl, kmín, pepř 
dle chuti, 1 malá lžička sušeného tymiánu, olej na vymazání, 200 
ml bílého jogurtu

Postup: Cukety omyjeme, odřízneme okraje a podélně rozpůlíme. 
Pomocí lžičky vydlabeme středy. Vnitřek cuket nevyhazujeme, 
ale smícháme s mletým masem. Ke směsi přidáme prolisovaný 
česnek, sůl, kmín, pepř a tymián. Vše promícháme a směsí napl-
níme připravené cukety, které rozložíme na olejem vymazaný 
plech. Jogurt smícháme s jemně nastrouhaným parmezánem a 
nalijeme na cukety. Pečeme v předehřáté troubě přibližně při 190 
°C asi 40 minut.

Cuketový nákyp
1 cuketa, 200 g tvrdého sýra, 250 ml kyselé smetany, 5 vajec, 1 
červená paprika, drcený kmín, vegeta, sůl, bazalka, pažitka, olej

Postup: Cuketu oloupeme a střed vydlabeme. Pevnou část nakrájí-
me na kostky, přidáme nahrubo nastrouhaný sýr, na kostky nakrá-
jenou papriku a pažitku sekanou nadrobno. Ke směsi přimícháme 
vejce, smetanu, podle chuti sůl, vegetu a kmín. Hmotu přeložíme 
do vymazané zapékací mísy, posypeme sekanou bazalkou a dáme 
do trouby vyhřáté na 185 stupňů. Pečeme 20 – 30 minut. Cuketo-
vý nákyp můžeme servírovat teplý i studený.

Cuketové rolky s kuřecím masem
400 g kuřecích prsou, 1 větší cuketa, trochu hrubé soli, bílý pepř, 
sušený česnek podle chuti, trocha olivového oleje. 

Postup: Maso nakrájíme na delší širší pásky a osolíme je. Cuke-
tu opláchneme a pomocí ostrého nože nebo škrabky na brambory 
vyrobíme tenké dlouhé plátky. Každý plátek kuřete spirálově zaba-
líme do plátku cukety. Zabalené rolky zpevníme párátkem, vysklá-
dáme do zapékací misky, pokapeme olejem a vršky osolíme a ope-
příme. Zapékáme v předehřáté troubě na 200 °C přibližně 20 min.

Cuketové placky 
1 větší cuketa, 2 vejce, 4 stroužky česneku, 150 g hladké mouky, 
majoránka sůl, olej na smažení

Postup: Oloupanou cuketu nastrouháme, jemně osolíme a nechá-
me chvíli odstát. Pak rukama vymačkáme nadbytečnou tekutinu, 
přidáme hladkou mouku, rozšlehaná vejce a lisovaný česnek. 
Směs osolíme a okořeníme sušenou majoránkou. Na pánvi roz-
pálíme olej a naběračkou tvarujeme kulaté placky, které smažíme 
z obou stran dozlatova. Můžeme použít i lívanečník a připravit 
menší cuketové placičky. Podáváme se salátem.

Svěží ovocné léto
Jahodový koktejl

500 ml plnotučného mléka, 150 g moučkového cukru, 200 g zmra-

zených jahod

Postup: Mléko a cukr rozmixujeme, postupně přidáváme jahody 
a mixujeme, až vznikne hustší koktejl, který nalijeme do vyšších 
hrnků, špejli napíchneme postupně stužku, barevné košíčky a 
nakonec jahodu, které polevou nazdobíme oči, nos a pusu.

Melounové pokušení
Malý vodní meloun, 150 g krystalového cukru, 100 ml vody, šťáva 
z citronu

Postup: Ve vodě rozpustíme cukr a svaříme ho. Meloun vydla-
beme, dužninu zbavíme jadérek a důkladně rozmixujeme. Do 
melounové drti vmícháme cukrovou vodu a citronovou šťávu, 
promícháme a směs přelijeme do uzavíratelné plastové nádoby a 
dáme do mrazničky na den ztuhnout. Směs občas lehce zamíchá-
me, aby byla jemnější.

Meruňkový sorbet
1 kg vyzrálých meruněk, šťáva z citronu, 400 g moučkového cuk-
ru, 150 ml meruňkového džusu

Postup: Meruňky omyjeme, zbavíme pecek a rozmixujeme na 
hladkou kaši. Ve velké míse smícháme meruňkové pyré a cukr a 
podle chuti přidáme citronovou šťávu. Když bude směs moc hus-
tá, přilijeme trochu džusu. Směs plníme do menších plastových 
krabiček s víčkem a dáme do mrazničky ztuhnout.

Ovocná směs ve vanilkovém krému
400 g drobného ovoce (jahody, maliny, ostružiny), kelímek smeta-
ny ke šlehání, 150 g moučkového cukru, vanilkový lusk.

Postup: Omyté a osušené ovoce rozložíme na mísu s vyšším okra-
jem. Vychlazenou smetanu vyšleháme s cukrem a dření vanilko-
vého lusku a přidáme k ovoci. Misku zakryjeme alobalem a vloží-
me na dvě hodiny do mrazničky ztuhnout.

Rybíz v jogurtu
300 g vyzrálého červeného rybízu, 300 ml jogurtové zmrzliny, 100 
g moučkového cukru, trocha mléka. 

Postup: Rybíz omyjeme a osušíme, část odložíme stranou na 
ozdobu. Kuličky rybízu rozmixujeme s jogurtovou zmrzlinou 
a moučkovým cukrem. Pokud je dezert moc hustý, zředíme ho 
troškou mléka. Servírujeme v malých sklenkách ozdobených čer-
stvým rybízem.

Ledové maliny
400 g zmražených malin, 100 ml mléka, 100 moučkového cukru, 
hrst ledových kostek, čerstvé maliny na ozdobu. 

Postup: V mixéru rozmixujeme zmražené maliny spolu s mlékem 
a moučkovým cukrem, podle konzistence nápoje můžeme přidat 
několik kostek ledu a znovu rozmixovat. Ihned nalijeme do vyso-
kých sklenic, ozdobíme malinami a podáváme.

DOBROU CHUŤ !!!
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Babské rady
Ocet
■ Počítač a myš můžeme umýt octem zředěným s vodou (předtím 
vypnout)
■  Odpad – ocet a jedlá soda čistí a odstraňují zápach. Nálevkou 
nasypeme do odtoku půl šálku sody a pak šálek octa. Když přesta-
ne pěnit, propláchneme horkou vodou a po 5 minutách proplách-
neme studenou vodou
■  Pokud odpad špatně odtéká, nasypeme půl šálku soli a 2 šálky 
vroucího octa, pak propláchneme horkou vodou
■  Cenovky a etikety z lahví odstraníme octem
■  Skvrny na koberci – 2 lžíce soli rozmíchat v půl šálku bílého 
octa nebo 1 lžíce octa     a 1 lžíce kukuřičného škrobu
■  Dřevěné obložení – půl litru teplé vody, 4 lžíce bílého nebo 
jablečného octa a 2 lžíce olivového oleje. Vetřít a přeleštit
■ Ocet odstraňuje také zápach z ledničky
■ Mastné skvrny na sporáku nebo na kachličkách umýt neředě-
ným octem. Pak přetřít čistou vodou.
■ Do pánve dáme 2 šálky octa a 10 minut povaříme. Pánev nebu-
de připalovat.
■ Pryč s lupy – 2 šálky jablečného octa a 2 šálky studené vody 
– opláchnout po šamponu, lupy by měly zmizet
■ Do vany přidat 2 šálky jablečného octa – proti bolavým svalům 
a únavě
■ Léčí opary – 3 x denně potřít bolavé místo bílým octem
■ Neředěný jablečný ocet dát na 10 minut na stařecké skvrny 
– zesvětlají
■ Potřít včelí bodnutí
■ 2 šálky octa nalít na noc do záchodu
■ Když barví oblečení – před praním namočit na 10 minut do 
neředěného bílého octa
■ Bělí ponožky
■ Neředěný bílý ocet odstraní skvrny po krvi, barvě na vlasy, 
kečupu a červeném vínu, dále skvrny od potu, deodorantu a kávy

■ Lze jím postříkat mraveniště
■ Natřít ocet na staré tapety –půjdou snadněji dolů
■ Šrouby a matice – přidat trochu octa, pokud jsou rezavé
Odlakovač
■ Použít, pokud jsme se přilepili o vteřinové lepidlo
■ Odstraní nálepky ze skla
■ Čistí počítačovou klávesnici

Olivový olej
■ Čištění akné: 4 lžíce soli a 2 lžíce olivového oleje, nechat půso-
bit jednu až dvě minuty na obličeji, pak umýt vodou a mýdlem. 
První týden každý den, pak už jen 2 – 3x. Sůl vyčistí póry a olej 
pleť vyživí

Ovesné vločky
■ Úleva při neštovicích

Peroxid vodíku
■ Odstraní skvrny od plísně i stopy po trávě
■ Odstraní skvrny od vína a krve

Pivo
■ Čistí zlato bez drahých kamenů
■ Tvrdé maso naložit do piva
■ Při dušení a pečení maso a drůbež podlévat pivem – má lepší 
chuť

Polystyren
■ Ochrání rostliny před mrazem

Pomeranče
■ Sušenými slupkami lze zapalovat oheň
■ Vařené ve vodě provoní byt

Popel
■ Ze dřeva je zdroj živin pro rostliny.
■ Čistí dvířka na krbu (smíchaný s vodou)

Citáty a přísloví
Jsou dvě tragédie v životě. Jedna, když nedostaneme to, po čem 
toužíme, druhá, když to dostaneme.

(George Bernard Shaw)

V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později lásku kvůli rozumu.
(Francois-René de Chateaubriand)

Kdo je spokojen se sebou a svým osudem, bude žít šťastně.
(Quintus Flaccus Horatius)

Co je to platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má často 
chromé.

(Jiří Žáček)

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny pad-
nou za tebe.

(John Lennon)

Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky.
(Doldžev)

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti 
bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. 

(Niccoló Paganini)

Tajemství životního úspěchu není v tom dělat, co se nám líbí, ale 
nalézt zalíbení v tom, co děláme.

(Thomas Alva Edison)

Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.
(Démokritos)

Velká láska není jen okouzlení citů. Naopak je to především 
odhodlání dát přednost pravdě jediného proti celému světu.

(Nicolas Roland Alexis)

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky 
hladu sytost, díky únavě odpočinek.

(Hérakleitos)

Jana Nevolová
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Vítání občánků
V sobotu 13. dubna v odpoledních hodinách byla obřadní síň 

obecního úřadu v Ratiboři ve znamení dětského žvatlání, úsměvů 
a radosti. Vítali jsme naše nejmladší občánky, kterých bylo 10 a 
s doprovodem rodičů, sourozenců a příbuzných byla obřadní síň 
úplně zaplněna. Tato milá slavnost bývá jednou z nejkrásnějších. 
Rodiče se vzájemně seznámí a předvedou nám své malé ratolesti. 
Také vystoupení malých valášků z mateřské školy je nádhernou 
ukázkou toho, co se naše děti již v útlém věku naučily.

Tím chci také poděkovat učitelkám za jejich snahu a píli ve 
výuce těchto nejmenších dětí.

Na památku této slavnosti všichni zúčastnění rodiče s dětmi 
obdrží od obce společnou fotografii.   

Jubilanti
Ve II. čtvrtletí roku 2013 jsme poblahopřáli 25 jubilantům, 

jejichž věk dosáhl 70, 75, 80 a více let a také jedné manželské 
dvojici k jejich významnému výročí 50 let společného života. 

Všem ještě jednou touto cestou přejeme krásné a spokojené žití, 
mnoho pevného zdraví, zářivého třpytu sluníčka a ničím nerušenou 
pohodu. 

Miroslava Slováčková

Zelená obec
V rámci tohoto projektu opět podáváme informaci našim obča-

nům o možnosti zbavit se malých a vysloužilých elektrospotře-
bičů a baterií prostřednictvím sběrného boxu zelené barvy, který 
je umístěn ve vestibulu budovy obecního úřadu. Tím, že nebude-
te uvedené spotřebiče odkládat do popelnic, ale využijete tento 
sběrný box, přispějete ke zlepšení životního prostředí nás všech. 
Využijme tedy spolupráce s REMA systémem a odkládejme malé 
elektrospotřebiče do sběrného boxu.

Co patří do sběrného boxu?

1. Malé domácí spotřebiče
- např. vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýn-

ky, mixéry, kávovary, holící strojky, masážní strojky, hodinky, 
budíky, váhy apod.
2. Zařízení informačních technologií a telekomunikačních 
zařízení

- např. minipočítače, notebooky, elektronické diáře, kalkulačky, 
telefony, mobilní telefony, počítačové periferie jako myši, kláves-
nice nebo reproduktory, počítačové komponenty apod. 
3. Spotřebitelská zařízení

- např. rádia, videokamery, videorekordéry, CD, DVD, MP3 a 
jiné přehrávače, walkmany apod.
4. Elektrické a elektronické nástroje

- např. vrtačky, pily, brusky a jiné malé a střední nástroje
5. Hračky, vybavení pro sport a volný čas

- např. elektrické vláčky a autíčka, ruční ovladače videoher, 
videohry, tachometry a jiná sportovní měřidla
6. Ostatní střední a drobné elektrospotřebiče

- např. měřící přístroje, lékařské přístroje apod.

7. Tužkové a knoflíkové baterie

Co do sběrného boxu naopak NEPATŘÍ?

1. Elektrospotřebiče, které jsou rozměrově nevhodné (orien-
tačně větší než mikrovlnná trouba)

- např. pračky, myčky, sporáky apod.
2. Elektrospotřebiče, které vyžadují speciální recyklační tech-
nologii

- např. televizory, monitory, zářivky, lednice, mrazáky
3. Tonery a cartridge

- inkoustové a jiné náplně do tiskáren

Kam s nimi? Již od ledna 2010 je ve vestibulu budovy obecní-
ho úřadu umístěna malá sběrná nádoba. Ve spolupráci s firmou 
EKOLAMP, s.r.o. bylo zřízeno uvedené sběrné místo pro odběr 
nefunkčních světelných zdrojů, které jsou vyznačeny nad sběr-
nou nádobou. Nádoba (světle modrá) je označena logem EKO-
LAMP. Nefunkční světelné zdroje (NEROZBITÉ!) můžete do 
nádoby odevzdávat:

Pondělí, středa   7.00 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek   7.00 – 15.00 hodin
Pátek    7.00 – 13.30 hodin

Do nádoby neodevzdávejte:
- klasické, reflektorové, halogenové žárovky a lineární zářiv-

ky delší než 40 cm
Věříme, že při návštěvě budovy obecního úřadu (úřad, pošta, 

lékař, lékárna) využijete malé sběrné nádoby a odevzdáte do 
ní nefunkční uvedené světelné zdroje. Zpětný odběr nás všech 
pomůže zlepšovat životní prostředí.

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Nefunkční úsporné žárovky
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Každá škola má svůj konec, jako měla začátek.
A co skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek.

Každá škola má svůj konec,
 i ta naše – tady je:

Ahoj, školo! Nashledanou! 
Nazdar! Těpic! Adié!

Školní rok 2012/2013 se chýlí ke svému konci a všichni žáci 
se těší na nadcházející dvouměsíční odpočinek. A my se ptáme, 
stejně jako v závěru každého školního roku: „Jaký byl?“ „Byl 
úspěšný?“ 

Děti přinesou domů „plody“ své celoroční práce. Celý rok cho-
dily do školy a učily se. Někdo více, někdo méně, každý podle 
svých schopností rozumových i fyzických.                                        

A tak jako každý člověk touží po uznání, i ony chtějí být chvá-
leny. Nezapomeňte ocenit  jejich snahu, oslavte konec školního 
roku malým pohoštěním, společnou návštěvou kina nebo třeba 
dárkem. Vždycky se dá přece najít něco, zač dítě můžete pochvá-
lit. Věřte, že kárat za známky v den vysvědčení je naprosto zby-
tečné.

Měsíc červen patří ve školním roce k těm příjemnějším. Bývá 
obdobím školních výletů, obdobím bilancování… Pro nás, peda-
gogické pracovníky, je to zároveň období přípravy na školní rok 
příští. 

Než se ale se školou definitivně rozloučíme, ohlédněme se za 
uplynulým čtvrtletím.

 
Na začátku dubna proběhly ve všech třídách etické dílny pod 

vedením lektorky Mgr. Renaty Zajíčkové. Cílem těchto tvořivých 
besed - etických dílen je formování pohledu dětí na důležité život-
ní hodnoty a jejich  vedení k prosociálnímu chování.

Noc s Andersenem
Další pohádková, již šestá, Noc s Andersenem se konala  v 

pátek 3. dubna 2013. Letos nocovaly děti 2. a 3. třídy v obecní 
knihovně. Věříme, že vše, co  pro vaše děti připravila paní Micha-
ela Jakubíková a paní učitelka  Bohdana Uhrinová se dětem líbilo 
a všichni společně prožili pohádkovou noc.

Nová dobrodružství veverky Zrzečky, tak se jmenovalo diva-
delní představení, které nám přijeli zahrát 10.4.2013 herci z Hrad-
ce Králové. Mezi dětmi sklidilo divadlo velký úspěch.

Mc Donald´s Cup
Ani na sportovním poli jsme nezaháleli. 30.4.2013 se ve Vse-

tíně konalo okrskové kolo v minifotbale Mc Donald´s Cup. Naši 
borci se umístili na 2. a 3. místě.

Mateřská škola
Ve spolupráci s rodiči, zaměstnanci MŠ Ratiboř,  OÚ Ratiboř a 

rodiči ZŠ Ratiboř jsme zorganizovali a zajistili pro děti i veřejnost 
tyto akce:

Duben -  Vítání občánků, divadlo „Kašpárek na cestách“ s 
dopravní tématikou, vyhodnocení soutěže o nejlepší recept: Veliko-
noční mňamky našeho taťky a mamky – vyhráli všichni účastníci

Květen - Vystoupení  starších dětí  v kině ke Dni matek s pro-
gramem „Svět je modrý zázrak“ a v mateřské škole se sladkým 
pohoštěním a společnou výtvarnou prací maminek a dětí , výlet 
do ZOO Lešná, divadlo „O princezně Rozmařilce“

Červen - Veselé sportování ke Dni dětí s nanukem a sladkostmi 
od Ratibořské chasy, tradiční – netradiční olympiádu s odměnou 
z klubu rodičů, turistické pochody do přírody, Cestu pohádkovým 
lesem, noc v mateřské škole pro nastávající prvňáčky, opékání 
špekáčků, návštěvu 1. třídy s prohlídkou školy, pasování předško-
láků na školáky

Ředitelství MŠ Ratiboř děkuje všem sponzorům, příznivcům 
a rodičům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu uvedených akcí. 
Děkujeme zvláště těm 40-ti organizátorům, kteří se zapojili do 
náročné sobotní akce Cesta pohádkovým lesem, jíž se zúčastnilo 
150 malých turistů za doprovodu dospělých. 

Zdeňka Březovjáková
ředitelka školy
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Každoročně navštěvují žáci naší školy v rámci prvouky či 
vlastivědy některé výrobní podniky. Letos naše nejmenší přilákala 
vůně chleba z místního Karolova pekařství, kde na vlastní oči vidě-
li, jak náročná je a co všechno obnáší výroba pečiva. Nechyběla ani 
ochutnávka čerstvých krajíčků, na kterou se vždy děti těší nejvíc.

Den matek
Druhá neděle v květnu je již dlouho spojena s oslavami mami-

nek. My si je ve spolupráci s obecním úřadem připomínáme 
odpolednem v místním kinosále. Přibližně hodinu bavily děti z 
mateřské a základní školy všechny přítomné a vytvořily velmi 
příjemnou atmosféru. 

O čem si šeptá Bečva
Proč jsou pramínky a studánky důležité? Jací živočichové se 

skrývají u valašské řeky Bečvy?
Co zlého i dobrého přináší povodně? O tom všem se dozvěděli 

žáci 3. a 4. třídy při výukovém programu na zámku ve Vsetíně. 

BESIP
V červnu proběhla pro žáky 4. třídy praktická část výuky BESIP 

na dopravním hřišti ve Vsetíně.

       Sláva, nazdar výletu!
Všichni znáte slova této písně a určitě ve vás vyvolají vzpo-

mínky na krásné školní výlety. Ty jsou už mnohaletou tradicí. 
Letos jsme se vydali do Štramberka, kde děti čekal připravený 
program, praktické ukázky, kdy se žáci sami zapojili do činnosti a 
vše důkladně otestovali. 

 
Chtěly bychom poděkovat všem, kdo přispěli k dobrým výsled-

kům tohoto školního roku, rodičům za spolupráci a kolegyním za 
poctivý přístup ke svým povinnostem i činnosti nad jejich rámec.

Letní prázdniny jsou nejkrásnějším obdobím nejen pro naše 
žáky. Přejeme proto všem  klidnou dovolenou a slunečné počasí. 
Najděte si pro své děti dostatek příležitostí k prožití hezkých spo-
lečných chvil a věnujte pozornost jejich bezpečnosti, abychom se 
všichni na začátku nového školního roku ve zdraví setkali.

Páťákům navíc přejeme, aby jejich vykročení do „nového pro-
středí“ bylo úspěšné  a aby se jim na 2. stupni ZŠ v Hošťálkové 
dařilo. Věříme, že si s sebou odnášejí spoustu krásných zážitků 
v  podobě vzpomínek, které jim navždy zůstanou. Vždyť s námi 
prožili chvíle, na které se nezapomíná.   

       Mgr. Milada Valová, ředitelka ZŠ

V neděli 21. dubna se nejevil právě nejvhodnější čas na výlety, 
natož na pochod po horách. Přesto jsme vyjeli v 7.30 hod. z Rati-
boře se 47 účastníky včetně rodin s malými dětmi. Do Považské 
Teplé jsme dorazili po deváté hodině a zde nás již přivítalo příz-
nivější počasí a hlavně moře turistů. Letošní ročník dle pořadatelů 
navštívilo až 5.000 osob.

Manínská úžina je kouzelná, jak se také v dávných dobách 
vyjádřil Petr Jilemnický … je to rajský kout země… Proto se 
každoročně do těchto končin vracíme i my, obdivujeme malebnou 
krásu skal a rádi se setkáváme s našimi slovenskými družebními 
přáteli.

Naši turisté se vydali každý dle svého zvážení na trasy buď 10 
nebo 15 km. Návrat domů jsme určili kolem 16 hod., pokud budou 
všichni zpět z túry. Tady bych se pozastavila a omluvila se těm, 

kteří se vraceli z pochodu a hned museli nastoupit do autobusu ke 
zpáteční cestě. Nebyl jim poskytnut prostor pro odpočinek. Příště 
stanovíme odjezd na pozdější hodinu, aby měli všichni vracející 
se z pochodu více času si odpočinout a občerstvit se. 

V autobuse se pak na zpáteční cestě rozdávalo občerstvení, kte-
ré nám předali přátelé z Klubu slovenských turistů.

Pokud mám tento zájezd hodnotit, myslím, že se vydařil i dle 
vyjádření dalších účastníků a chyba, kterou jsem výše popsala, se 
již opakovat nebude. Takže závěrem bych chtěla všechny účastní-
ky tohoto zájezdu pozdravit a pozvat i další příznivce turistiky na 
příští již 38. ročník Jilemnického jarné 25-ky v dubnu 2014.

TURISTICE  ZDAR!    
                                                                                                        

Miroslava Slováčková

          

Pochod Jilemnického jarná 25-ka 
v Považské Teplé

Muži „A“ pod vedením trenérů Juráška Miroslava a Adámka 
Miroslava završili dobře rozehranou sezonu v „OP“ a po sedmnácti 
letech postupují z prvního místa do Krajské soutěže. Jedno kolo před 
koncem sezóny jsou zatím nejlepšími střelci Olšák Stanislav 16 bra-
nek, Gargulák Michal 14 branek a Konvičný Adam 14 branek. 

Muži „B“ mají odehranou již celou sezonu IV.Třídy a v tabul-
ce skončili na šestém místě. Nejlepšími střelci týmu jsou Uhrin 
Marián 9 branek, Žabčík David 6 branek a Bambůšek Lukáš 3 
branky.

Fotbalová sezóna 2012 – 2013 je za námi
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Dorostenci vyhráli s velikým náskokem svou skupinu Okresní-
ho přeboru a postoupili do finálového turnaje, který se hrál až po 
uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. Finálový turnaj se odehrál ve 
Valašské Bystřici za účasti domácího týmu, Poličné a Ratiboře. 
Nejlepšími střelci týmu jsou Barčák David 29 branek, Stodůlka 
Lukáš 21 branek a Ostřanský Jakub 18 branek.

Starší žáci mají taktéž celou sezónu v Krajském přeboru již za 
sebou. V konečné tabulce kluci obsadili deváté místo a v soutěži 
se udrželi. Nejlepšími střelci jsou Jakubík Adam 26 branek, Da-
něk Štěpán 5 branek, Machala Karel a Daňa Ondřej 3 branky. 

Mladší žáci obsadili v konečné tabulce krajského přeboru taky 
deváté místo. Nejlepšími střelci jsou Machala Karel 23 branek, 
Mrlina Daniel 11 branek, Vítek Libor 9 branek.

Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu, všem sponzo-
rům a fanouškům za jejich podporu, bez které by jen stěží mohl 
fotbal v Ratiboři fungovat na takové úrovni.

Taky bych chtěl všechny pozvat na fotbalové zábavy, které se 
uskuteční za Hasičským domem a to v pátek 28.6. ve 20.00 hodin 

(hraje kapela TRAVERZ) a poté sobota 27.7. ve 20.00 hodin (při-
jede kapela STRAM).

Michal Mrlina, oddíl kopané

 Ve dnech 7. - 10.6. 2013 vyrazila mladší přípravka na mezinárodní 
turnaj na Slovensko, kde ji čekali kvalitní soupeři.

1. hrací den
1. zápas: Hned na úvod turnaje nás čekal opravdu atraktivní soupeř 
Bohemians 1905 a kluci ho poráží 4:0. Šok, překvapení, nic takové-
ho, jen si kluci plnili přesně to, co jsme po nich chtěli a zaslouženě 
vyhrávají.
Branky: Žabčík D., Barbořák  F. 2 a Gajdoš F.

2. zápas: Valašské Meziříčí. Jen chyba rozhodčího nás připravuje o 
cennou remízu s později 
3. družstvem na turnaji, i přes vedení 2:0 prohráváme 4:3.
Branky: Barbořák F., Vácha A., Gajdoš F.

3. zápas: Trnava. Jak mě dokážou kluci potěšit, tak tady mě zklamali. 
Tenhle zápas pěkně odflákli a prohráli 2:1.
Branka: Staněk V.

4. zápas: Dub nad Moravou. Po minulém zápase, kdy kluci dostali pěk-
né kapky, začali opravdu znovu makat. I když prohrávali, zabojovali a 
oprávněně vyhráli 3:1.
Branky: Gajdoš F. 2 a Barbořák F.

5. zápas: Šternberk. Celý zápas sice vyrovnaný, ale 30s. 0:1 a strach 
kluků hrát, později i únava. Výsledek 0:3

2. hrací den
6. zápas: Šternberk. Zase špatně. Přijeli jsme pozdě a bez rozcvičení to 
opravdu nejde. Prohra 0:3

7. zápas: Arsenal Rožnov. Jasná výhra, kterou si kluci zasloužili, teda 
kontumačně 3:0.

8. zápas. Štípa. Hodně vyrovnaný zápas, který jsme vyhráli díky větší 
bojovnosti a nasazení našich hráčů 2:0
Branky: Barbořák F. 2

9. zápas: SK SLAVIE PRAHA. Slavie sice jasně lepší, ale pro kluky 
skvělý zážitek 0:8.

10. zápas: Petržalka. Poslední zápas dne, ve kterém nám utekl začátek. 
Kluci už toho měli plné kecky.

3. hrací den
11. zápas: Humpolec. Moje nervy. Na začátku jsme měli 2x 100% šan-
ce, potom několik závarů před naší brankou. Branka na 1:0 5s. před 
koncem po spolupráci Vojta S. - Žabčík D. - Filip G.

12. zápas: Bystřice pod Hostýnem. Další z vyrovnaných zápasů, spra-
vedlivá dělba bodů za remízu 1:1.  Na penalty, které musely následo-
vat, jsme ale prohráli 1:2.

Za celý turnaj patří klukům poděkovat, nejen za to, jaké skvělé výkony 
podávali, ale i za to, jak dokázali být po celou dobu disciplinovaní a 
ukáznění.

1. Sigma Olomouc   
2.SK Slavie Praha  
3.Valašské Meziříčí  
11. Sokol Ratiboř z celkem 18 týmů

Fotbalový turnaj Korňa ( SK )
Ratiboř poráží Bohemians 1905  4:0 
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Zhodnocení sezóny 2012 - 2013
Mladší přípravka

V této sezóně jsme hráli krajskou soutěž ml. přípra-
vek, kde nás čekali opravdu dobří soupeři. Postupně 
jsme si zahráli proti Val.Meziříčí, Vsetínu, Slavičínu, 
Val. Kloboukům a Brumovu. Musím ale říci, že kromě 
Val. Mezu a Vsetína ostatní týmy k této soutěži přistou-
pily opravdu amatérsky a nebyly schopny postavit 2 
týmy, pokud vůbec přijeli. Asi je to důsledek toho, že 
celkově tahle soutěž neměla žádný pevný řád a podle 
toho k tomu přistupovali i někteří soupeři. Oficiálně 
se sice nevedly žádné statistiky, ale podle odehraných 
utkání a výše uvedených informací jsme skončili na 3. 
místě za Val. Mezem a Vsetínem.

Více nám letos daly určitě turnaje, kterých jsme se 
celoročně zúčastňovali. Sice jsme nevyhráli ani jeden, 
ale na „bednu“ jsme si párkrát vlezli, takže kluci mají 
medaile za 2. a 3. místa. Nutno podotknout,že brambo-
rových medailí bylo nejvíce. Kluci si na těchto turna-
jích zahráli např. proti Slavii Praha, Bohemians 1905, 
Sigmě Olomouc a dalším atraktivním soupeřům. 

Závěrem chci poděkovat jak klukům, tak i všem rodičům za jejich 
ochotu podporovat své malé fotbalové hvězdy i celý ratibořský fotbal.         

Nogol Petr

Vzhledem k tomu, že máme vlastní fotbalové stránky (www.fotbal.
ratibor717.cz), nebudu tentokrát uvádět výsledky a tabulky, které na 
těchto stránkách jsou, proto sezónu mládeže stručně shrnu slovy.
Začátkem jedno číslo a heslo:
 
Číslo 100: tolik hráčů mládeže pravidelně trénuje a hraje za Ratiboř!
Heslo: Kdo si hraje - nezlobí!
Co by dělali, kdyby neměli fotbal? 
 

DOROST:
Pod vedením trenéra Petra Špačka neměli ve skupině okr. přebo-

ru konkurenci. Kluci zvyklí hrát krajskou soutěž, kterou minulý rok 
vyhráli, najednou hráli okresní přebor nesmyslně rozdělený do 3 sku-
pin. Vítězové skupin se utkali o postup do krajské soutěže 22.6. ve 
Valašské Bystřici za účasti domácího celku Poličné a Ratiboře. Výsle-
dek byl znám až po uzávěrce zpravodaje a bude ve zpravodaji příštím. 

STARŠÍ ŽÁCI:
Úkol splnili – krajský přebor zachránili. Loni vítězové krajské sou-

těže se po odchodu starších hráčů do dorostu těžce srovnávali s vyšší 
úrovní krajského přeboru. Přišly prohry a zklamání. Situace, se který-
mi se kluci (a 1 holka) dříve nesetkávali. Někteří hráči střídavě konči-
li, aby se po nějakém čase do mužstva zase vrátili, protože jim fotbal 
chyběl. Teprve neúspěchy pořádně prověří tým a musím konstatovat, 
že v tomhle jsme uspěli.

Hráče je zbytečné jednotlivě hodnotit, ti mladší určitě získali zkuše-
nosti pro příští sezonu a těm starším nezbývá, než popřát hodně štěstí 
v další kariéře, ať už budou pokračovat v dorostu Ratiboře nebo někde 
v lize dorostu.

Trenéři žáků: Špaček Petr, Karola Ondřej, Mikula Josef
 

MLADŠÍ ŽÁCI:
Měli to v sezoně lehčí, věděli, že jejich výsledky nerozhodují o 

udržení v krajském přeboru. Na začátku byli překvapeni z rychlosti 
hry soupeře. Adaptace na vyšší soutěž byla celkem blesková. V sezóně 
jsme snad kromě 2 zápasů s každým soupeřem hráli vyrovnaný ote-
vřený fotbal.

Kluci (ročník narození 2000) budou, doufám, posilou pro starší žáky 
v příští sezóně.

Trenéři žáků: Mikula Josef, Čablík Michal, Bambušek Lukáš
 

STARŠÍ A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Přípravky odehrály soutěž krajského přeboru, ve které se utkaly s 

týmy Valašského Meziříčí, Vsetína, Brumova, Valašských Klobouk a 
Slavičína. Dále se zúčastnili turnajů, na kterých se potkali s ligovými 
týmy a nezklamali – například Slávia Praha, Bohemians Praha, Baník 
Ostrava, Slovan Bratislava atd.

Trenéři přípravek: Kaňák Jarek, Nogol Petr, Velas Ondřej
 

MINI PŘÍPRAVKA:
Trenér Karel Stančík s pomocí rodičů dal dohromady hojný počet 

nových malých fotbalistů, kteří trénují dvakrát týdně poctivě celou 
sezónu a odehráli už i několik turnajů. Pro nás je tato kategorie nej-
důležitější pro budoucnost. Máte-li doma malého kluka nebo holku a 
chcete, aby měl hodně kamarádů, přiveďte ho mezi nás.

Trenér mini přípravky: Stančík Karel
 

PODĚKOVÁNÍ: 
Největší poděkování patří trenérům, kteří se zdarma věnují výchově 

našich mládežníků. 
V jedné sezóně průměrně věnuje trenér 300 hodin svého volného 

času tréninkům, zápasům a turnajům. 
Poděkování patří také obecnímu úřadu Ratiboř za pomoc při dopra-

vě na fotbalové zápasy a údržbu hřiště.  
 Josef Mikula

trenér mládeže

Shrnutí mládežnického fotbalu – sezóna 2012/2013
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V sobotu 25. května 2013 probě-
hl již XII. ročník Jarního pochodu. 
Právě v době startu bylo počasí „že 
by psa nevyhnal“. Přesto se na tra-
su směrem Kateřinice a Prženské 
paseky vydalo 81 účastníků. I když 
se později počasí umoudřilo, trasa 
byla dosti blátivá. Proto všem, kteří 
nás nezklamali a přišli na pochod, 
chceme touto cestou moc poděko-
vat. Nejmladším účastníkem (kte-
rý se samozřejmě nechal nést) byl 
jeden a půl roční Marek Regmund 
z Ratiboře. Nejstarším pan Rado-
mír Smrčka z Děčína, kterému je v 
letošním roce 71 let. Pan Smrčka si 
lehce proběhl dlouhou trasu a za tři 
hodiny byl v cíli.

Olga Škarpová

POCHOD JARNÍ VÝŠLAP 2013

V základní části sezóny jsme se umístili na osmé pozici, která 
nám zaručovala postupovou účast play-off.V play-off jsme sehráli 
nejprve zápas s týmem HC Retofy a dále pak s HC Velké Karlo-
vice a HC Jablůnka. Podrobné výsledky naleznete na webových 
stránkách www.valmezliga.estranky.cz  a www.poharbobra.wz.cz. 
Celkově se Hokejový club Ratiboř umístil na šestém místě. Ligu 
vyhrál tým HC RGV až v posledním rozhodujícím zápase. Sezóna 
2013/2014 začíná v průběhu září.Aktuální výsledky naleznete na 
již uvedených internetových stránkách nebo na stránkách Valaš-
ského deníku www.valassky.denik.cz.       Nově bychom chtěli 
aktuální výsledky a rozpis zápasů zařadit do vysílání Ratibořské-
ho informačního kanálu. Třetí ligu vyhrál tým HC Hošťálková, 
kterému tímto gratulujeme.

Obec Ratiboř nám poskytla finanční hotovost, za kterou děku-
jeme.

Za HC Ratiboř Růžička Radek 

Tabulka AHL 2. liga po základní části
 

Tým Zápasy V VN PN P Body SkoRe

Retofy 18 13 0 0 5 39 103:67
HC V. Karlovice 18 12 0 2 4 38 99:73
HC Bystřička 18 8 3 0 7 30 91:88
ASK RGV 18 9 0 2 7 29 80:65
AHC Jablůnka 18 9 1 0 8 29 89:75
HC Kunovice 18 9 1 0 8 29 79:70
HC Rybn. Podlesí 18 9 0 1 8 28 89:81
HC Ratiboř 18 8 1 0 9 26 89:102
HC Piškoti A 18 6 1 0 11 20 77:98
SK Janovice 18 1 0 2 15 5 67:144

Tabulka AHL 2. liga finále Play-off 

Tým   Zápasy V P

ASK RGV  3 2 1
HC Rybníkáři Podlesí 3 1 2
Retofy   2 2 0
HC Bystřička  2 0 2
AHC Jablůnka  2 2 0
HC Ratiboř  2 0 2
HC Velké Karlovice  2 2 0
HC Kunovice  2 0 2

Konečná tabulka produktivity 2. liga po základní části 

Jméno Tým Góly Asist. Body G/Zápas

Rožnovják Radek HC Ratiboř 12 18 30 0,666667
Kostka Tomáš HC Ratiboř 22 7 29 1,294118
Černota David HC Ratiboř 15 11 26 1,5
Mareček Libor HC Ratiboř 13 11 24 0,764706
Děckuláček Jiří HC Ratiboř 4 12 16 0,266667
Holba Martin HC Ratiboř 8 4 12 0,615385
Běťák Tomáš HC Ratiboř 4 6 10 0,5
Růžička Radek HC Ratiboř 3 6 9 0,2
Mišurec Dan HC Ratiboř 2 5 7 0,222222
Haas Roman HC Ratiboř 1 2 3 0,333333
Žák Vítězslav HC Ratiboř 1 2 3 0,5
Kučera Radek HC Ratiboř 0 3 3 0
Jordán Radim HC Ratiboř 0 1 1 0
Frydrych Pavel HC Ratiboř 0 1 1 0

AHL - Valašské Meziříčí - 2. Hokejová liga sezóna 2012/2013
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