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Vážení spoluobčané,
Všechno nejlepší do roku 2014, hodně zdraví, štěstí, radosti, klidu a spokojenost ve Vašich rodinách přeje Všem
											

Vaše starostka

Hodnocení roku 2013
I přes různé překonané potíže lze letošní rok hodnotit jako rok
úspěšný. Obci se podařilo řádně a v termínu zaplatit půjčku u
SFŽP ČR přijatou před léty na vybudování kanalizace s ČOV.
Odpadní vody z cca 95 % domácností v obci jsou odváděny
a čištěny. Průběžně jsou budovány další přípojky, zejména
novostaveb. Bez stávající funkční kanalizace si život v obci lze
jen stěží představit. Po zaplacení poslední splátky bylo obci ze
strany SFŽP ČR vydáno potvrzení k výmazu zástavních práv
váznoucích na obecních nemovitostech, které nebudou zatíženy
zástavou. S radostí lze konstatovat, že Obec Ratiboř již nepatří
mezi zadlužené obce.

Dotace v roce 2013 a 2014
V letošním roce podařilo získat dotace v celkové výši
9 172 175 Kč. Největší investiční akcí byla výstavba Cyklostezky
Ratiboř, dále zateplení budovy ZŠ Ratiboř, zateplení budovy
č.p 435, zakoupení a oprava hasičského vozidla a další investice.
V roce 2014 očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu
na podporu připravené rekonstrukce MŠ. Obec má zpracovánu
veškerou projektovou dokumentaci stavby, včetně stavebního
řízení. Rozpočtované náklady celkové přestavby a přístavby
budovy činí 27 mil. Kč, bez dlouhodobého zadlužení obce nelze
rozpočtem obce tak rozsáhlou akci profinancovat. K zajištění
stanovených podmínek provozu, jsou v budově MŠ aktuálně
prováděny nezbytné úpravy směřující ke splnění všech kritérií.
V roce 2014 dosáhne věku 3 let v obci Ratiboř celkem 12 dětí.
Další připravené investiční akce s podanými žádostmi o dotace
je rekonstrukce budovy OÚ a odstranění povodňových škod na
majetku obce. V případě vyhlášení vhodných dotačních titulů
bude obec operativně žádat o podporu pro další připravené akce.

Cyklostezka Ratiboř
V letošním roce se podařilo zrealizovat dlouho očekávanou
a širokou veřejností požadovanou výstavbu cyklostezky,
která již byla stavebně dokončena podle předem stanoveného
harmonogramu. K dohotovení zbývají drobné dokončovací
práce a konečné terénní úpravy. Její realizací od Bečvy do
Ratiboře budou zlepšeny bezpečnostní parametry silničního
provozu, zejména na silnici 437/II v úseku Pod Dubím. Akce
byla podpořena Státním fondem dopravní infrastruktury ČR.
Obci byla na základě smlouvy přiznána dotace ve výši 4.193 tis.

Kč. Veřejnou zakázku získal v podlimitním výběrovém řízení
zhotovitel, kterým je firma TM Stav spol. s r.o. ze Vsetína. Tato
firma nejlépe vyhověla podmínkám veřejné zakázky podle zák.
137/2006 Sb., O veřejných zakázkách. Dílo bylo vybudováno
včas a také v požadované kvalitě. Na příslušném stavebním
a dopravním úřadě ve Vsetíně byla podána žádost o kolaudaci
stavby. Po kolaudaci může dílo sloužit široké cyklistické
veřejnosti.

Zateplení budovy školy
Budova základní školy se během letních prázdnin změnila
k nepoznání. S využitím dotace od SFŽP ČR proběhla většina
stavebních prací. Byla vyměněna okna, vstupní dveře, budova
byla zateplena, opatřena novou fasádou s barevným nátěrem.
Celková výše způsobilých nákladů činí 2 089 602,-Kč. Stavební
práce byly ukončeny v září. Během měsíce října byla opravena
vyzdívka plotu u školy, bylo realizováno odvodnění v zadním
traktu školy a dohotoveny terénní úpravy školního dvora. Z
budovy školy byla nasvícena dominanta obce, evangelický kostel.

Rekonstrukce budovy Svazarmu
S využitím dotace od SFŽP ČR z programu snižování
energetické náročnosti budov byly realizovány stavební práce
na budově bývalého Svazarmu č.p. 435, nyní hasičské zbrojnice.
Byla vyměněna okna a vstupní dveře, budova byla zateplena.
Byla opatřena novou fasádou s barevným nátěrem. Realizována
byla instalace nového otopného systému budovy. Celková výše
způsobilých nákladů činí 1 546 056,-Kč. Před budovou byl
opraven chodník.

Hasičské vozidlo CAS 25 a vybavení
zásahové jednotky obce
Repasované hasičské vozidlo Liaz 101.860 CAS 25 s podporou
Zlínského kraje ve výši 325 tis. Kč bylo uvedeno do provozu
v květnu 2013. Obec obdržela na vybavení zásahové jednotky
podporu od Zlínského kraje ve výši 30 tis. Kč. Za tuto částku byly
zakoupeny ochranné oděvy a motorová pila. Zásahové jednotce
jsou v budově Svazarmu vytvořeny odpovídající prostorové
podmínky pro její akceschopnost včetně připojení k internetu.
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Zásahová jednotka v čele s aktivním velitelem Rostislavem
Javoříkem potvrdila svou připravenost při několika ostrých
výjezdech v letošním roce a patří k dobře fungující struktuře
hasičského záchranného systému Zlínského kraje.

Vesnice roku
Obec Ratiboř byla v soutěži Vesnice roku odměněna za vzorné
vedení knihovny. Naše knihovna byla oceněna i v celostátním
kole soutěže. Slavnostního předávání cen v Praze, v Zrcadlové
kapli Klementýna se zúčastnila knihovnice paní Jakubíková
spolu s Mgr. Uhrinovou. Z finanční odměny ve výši 20 tis. Kč
ze strany vyhlašovatele byl zakoupen domeček pro děti, malé
čtenáře, který byl instalován za podpory obce před knihovnou.

Místní komunikace a chodníky,
kanalizace, vodovod
Ve stavebním obvodu Hološín byla dokončena příjezdová
komunikace k RD včetně tras oddílné kanalizace a vodovodu.
U autobusové zastávky ve středu obce byla upravena
zpevněná plocha. Byly opraveny obrubníky u chodníků. Obec
vlastní hospodářskou činností opravila překopy na místních
komunikacích, v exponovaných místech byly nově instalovány
horské mříže a sjezdy, jsou opravovány lesní cesty a budovány
nové svážnice k přepravě dřeva z obecních lesů. V údolích
jsou čištěny a prohlubovány příkopy. Pro zajištění bezpečnosti
silničního provozu je prováděn výsek křovin a sečení trav u
komunikací. Průběžně jsou čištěny a opravovány kanalizační
vpustě. Vodovod v horní části obce byl opatřen novými ventily.
Systémem turbo, byla opravena část výtluků a terénních
nerovností, další část je připravena po ukončení zimy. Ve
směru do Hološína byla vyhlášená zóna se sníženou rychlostí.
Byly instalovány další dopravní značky v obci. Pravidelně jsou
čištěny komunikace a chodníky, horské mříže, příkopy a silniční
vpustě. Zejména po přívalových deštích je tato činnost nezbytná.
Pravidelně jsou odstraňovány náplavy v korytech toků Z důvodu
zlepšení bezpečnosti chodců bylo opraveno zábradlí u koryta toku
Ratibořky ve středu obce. Vlastník toku, Lesy ČR, s.p. realizoval
obcí i občany dlouho požadovanou opravu břehového opevnění
koryta toku Ratibořky v prostoru u Ponorky.

Protipovodňová opatření,
Veřejný rozhlas, VO
Potřeba
včasného varování obyvatelstva pro případ
mimořádných událostí je stále aktuální. Bezdrátový rozhlas
napojený na integrovaný varovný systém zajišťuje poslech na
většině území obce. Obec má zpracován digitální povodňový plán
i funkční varovné protipovodňové hlásiče. Ze strany SFŽP ČR
byl systém včasného varování obyvatelstva a protipovodňových
opatření podpořen částkou 243 tis. Kč. Ve stavebním obvodě
Hološín byly nově položeny kabely televize. Rozšířena byla
i nabídka televizních programů v programových balíčcích.
Byly instalovány další světelné body, částečně vyměněna led
svítidla veřejného osvětlení na frekventovaných místech v obci.
S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná údržba a
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zajištění provozuschopnosti VO, ořez větví a další práce.

Veřejné plochy, zeleň, obecní technika
Pracovníci obce spolu s pracovníky zařazenými na VPP
vykonali velký kus práce při údržbě a vylepšení vzhledu obce.
Podle ročních dob je pravidelně kosena tráva, shrabováno listí
či odklízen sníh. Značná pozornost je věnována údržbě čistoty
veřejných ploch, autobusových zastávek, včetně výseku křovin.
Obec pečuje o zahradu u MŠ. Pravidelně je prováděna údržba
hřbitova a jeho okolí. Novým nátěrem bylo opatřeno oplocení,
zábradlí, mostky i lavičky. Na budově Ponorky byly preventivně
zabezpečeny proti zatékání světlíky. Probíhá záchovná údržba
bytového fondu, obecních budov a jejich okolí. Obecní technika
byla obměněna o nový rypadlonakladač a dvoutaktní travní
sekačku na hřiště.

Komunální odpad
Týdně je odváženo z obce zhruba 6,5 tun pevných
domovních odpadů. Během letošního roku bylo ve sběrných
koších umístěno enormní množství plastů, pracovníci obce
provádějí jejich odvoz 2 x týdně a ani tento cyklus mnohdy
nedostačuje a to i v tomto zimním období. Setrvalý nárůst objemu
plastů je patrně způsoben odkládáním i občany jiných obcí,
ve kterých není zaveden systém včasného odvozu. Kontejnery
k recyklaci vybraných komodit skla a papíru jsou pravidelně
vyváženy . Obec ve spolupráci se SITOU Valašské Meziříčí
zajistila sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu . Ve
vestibulu obecního úřadu jsou umístěny k využití sběrné nádoby
na vyřazené drobné elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru.

Mikroregion Vsetínsko, Střední
Vsetínsko a MAS Střední Vsetínsko
Obec Ratiboř je začleněna do 2 mikregionů a Místní akční
skupiny Střední Vsetínsko. Mikroregiom Vsetínsko sdružuje 42
obcí, Střední Vsetínsko 11 obcí včetně Ratiboře. Obce sdružené
v Mikroregionu Vsetínsko jsou sdruženy zejména s cílem
zachování vodárenské infrastruktury ve vlastnictví obcí, její další
budování za podpory dotací pro připojení obcí na vodárenské
a kanalizační sítě. Největší akcí mikroregionu je budování
kanalizace v regionu pod názvem „Čistá řeka Bečva“. Rozvojová
strategie mikroregionu Střední Vsetínsko koresponduje s
cílovými tématy: zlepšení kvality života na venkově více na
mikroregion-vsetinsko.cz, www.mas-strednivsetinsko.cz,

Kultura a sport
V návaznosti na pestrý kalendář akcí byly v naší obci pořádány
jednotlivé akce z oblasti kultury a sportu. Spolky v obci svou
aktivní činností, průřezem všech generací od nejmenších až po
seniorklub, přispívají k pestrosti vesnického života a pospolitosti
obyvatel. Těšíme se na Vaši účast při všech akcích pořádaných
v roce 2014.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka
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Výpis z usnesení z XXV řádného jednání zastupitelstva obce Ratiboř
ze dne 16. prosince 2013
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
■ rozpočet obce Ratiboř na rok 2014 a rozpočtový výhled obce
Ratiboř 2015 – 2017
■ rozpočtovou změnu č. 6/2013
■ opakované zřízení kontokorentu ve výši 1 mil. Kč u ČS a.s. a
pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
■ bezúročnou půjčku od TM Stav spol. s r.o. ve výši 900 tis. Kč
k profinancování vlastního podílu obce při výstavbě cyklostezky
■ poplatky na rok 2014 splatné k 31.3.2014
■ inventarizaci majetku obce za rok 2013 a ustanovení inventarizačních komisí ve složení: předseda – PhDr. Juráň, členové –
Mgr. Zubíčková, M. Slováčková, Mgr. Bělíček, S. Machálek, A.
Musil, Ak. arch. Sošťák, J. Jurášek
■ smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti čp. 84, p.č. st. 566
s pozemky p.č. 796/2, 796/5, 3473/13 z majetku ČR do vlastnictví
obce Ratiboř
■ nákup nemovitosti čp. 89, p.č. 635 o výměře 170 m2, p.č. 767 o
výměře 1119 m2 za cenu 900 tis. Kč
■ záměr směny části pozemku MK mezi obcí Ratiboř a H. Sušňovou (R. 29) dle GP
■ záměr a směnu pozemků p.č. 3407 za stejnou výměru p.č. 3409
dle GP M. Skalákové (R. 173) s věcným břemenem vstupu ve
prospěch obce Ratiboř za účelem oprav kanalizačního řádu
■ přidělení bytu E. Žambochové (R. 75)
■ žádost J. Zubíka (R. 38) o připojení na obecní vodovod po

předložení technického řešení přípojky
■ žádost ZO chovatelů o příspěvek na výstavu drobného zvířectva
ve dnech 6. a 7. září 2014 ve výši 10 tis. Kč
■ termín konání schůzky – Kalendář akcí 2014 dne 13.1.2014
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
■ rozpočet sdružení obcí MR Vsetínsko a rozpočtový výhled MR
Vsetínsko
■ rozpočet MR Střední Vsetínsko a rozpočtový výhled MR Střední Vsetínsko
■ informaci o investičních akcích obce Ratiboř v roce 2013 a
získaných dotacích ve výši 9.172.175 Kč a přehled připravených
akcí pro rok 2014 – zateplení OÚ, rekonstrukce MŠ s využitím
dotace a další
■ informaci o nedoplatcích za pronájem nebytových prostor
■ technicko-organizační zabezpečení Plesu obce Ratiboř dne
14.2.2014
■ řešení aktuální situace MŠ k zajištění podmínek provozu
■ hodnocení akce Rozsvícení vánočního stromku
■ informaci TKR Jašek o změně cen televizních programových
balíčků
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Co víš o Ratiboři? Svazarm - Automotoklub

1. Co byla organizace Svazarm – byla i v Ratiboři?
Byla to dobrovolná branná organizace založená v r. 1951. V ČSR
bylo kolem 11.300 organizací s 630.000 členy. Zabývala se
brannou výchovou a technickými sporty. Byla i v Ratiboři.

5. Které sportovní motoristické podniky byly pořádány v Ratiboři?
Nejprve to byly motocyklové soutěže, později orientační soutěže
automobilů, jízdy zručnosti, závody do strmého vrchu, terénní
závody motocyklů Ratibořská Jama a další drobné podniky.

2. Od kterého roku existovala v Ratiboři a kdo ji založil?
Založena v r. 1953, zakládajícími členy byli: Frant. Sošťák,
Zdeněk Žabčík, Josef Fabiánek, Ed. Němeček a další.

6. Co byl závod Ratibořská Jama?
Byl to terénní závod motocyklů, který se jel jako přebor
Severomoravského kraje celkem 9x. Jezdil se na trati dlouhé asi
1.200 m, převýšení 60 m. Jezdecky náročný, ale velmi oblíbený.

3. Byl v Ratiboři i automotoklub, kdo ho založil?
Automotoklub Svazarmu v Ratiboři byl založen r. 1960. Zabýval
se výhradně motoristickou činností. Zakládajícími členy ve
výboru byli: předseda Josef Neumann, místopředseda a jednatel
Josef Juráň, sportovní vedoucí Jan Halmazňa, pokladník J. Zubík,
turistický vedoucí Gustav Uličník, kontrola účtů Gustav Zbranek,
členové výboru Zd. Žabčík, Slav. Pařenica a Jan Mrlina.
4. Na co byla zaměřena činnost svazarmovského automotoklubu?
Pravidelně bylo pořádáno školení řidičů před začátkem
motoristické sezóny, kurzy řidičů malých motocyklů a byly
pořádány motoristické sportovní podniky.

7. Ve kterých kategoriích se zde startovalo?
Třídy 175 ccm, 250 a 500. Jezdily se i sidecary. Přijela zde reprezentace z NDR. Jeden závodník sidecaru z NDR neměl spolujezdce. Náhradního mu dělal místní Polda Mikušek. V posledních
ročnících zde startovaly jen třídy 250 a 500 ccm.
8. Měl i místní automotoklub své soutěžní družstvo?
Závodní družstvo tvořili: Josef Bartoník, Josef Juráň, Jan Kovář, Lad.
Machálek, Svat. Juráň, Gustav Zubík, později Přemysl Pilčík, Josef
Děckuláček a Karel Blizňák. Samostatně se připravovali Jan Vaněk a
Jan Šťastný.
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9. Co bylo na Ratibořské Jamě zajímavé?
- byla to v celém rozsahu přírodní trať
- měla levé odvrácené zatáčky (když trať poznal trenér čs.
reprezentace Ot. Chasák přivedl do Ratiboře trénovat české
reprezentační družstvo na 6-denní motocyklovou soutěž)
- na trati Ratibořské Jamy se v r. 1980 jela rychlostní zkouška
mistrovství Evropy v motocyklových soutěžích
10. Jakých konkrétních sportovních výsledků AMK Ratiboř
dosáhl?
5 kurzů řidičů malých motocyklů, pořízeny 2 soutěžní motocykly,
nákladní auto, 1. místo soutěž Osvobození Bystřice p. H.
(Machálek 3x přeborník kraje v terénních závodech), 1963 –
zlatá medaile Valašská rallye, 1. a 3. místo v I. ročníku Barum
rallye, účast asi na 300 závodech, z toho 4 mezinárodní, 3x tituly
přeborník okresu v jízdě do strmého vrchu, bezpočet pódiových
umístění.
11. Kdo v celém období AMK Svazarmu předsedoval této
organizaci?
Jos. Neumann, Jaroslav Jurička, Mir. Kovář, Lad. Zubíček, Jos.
Juráň, Jan Halmazňa, Jan Mrlina a Ant. Juchelka.
12. Kdo vlastně budoval dům tzv. Svazarm?
V začátcích byl budován členy svépomocí a brigádnicky, později
převzal výstavbu MNV. Finančně se podílel OV Svazarmu a
ONV Vsetín. Dům měl sloužit také pro účely CO.
13. Co všechno mělo v budově být?
- přízemí mělo sloužit „široké rodině motoristů“na dílny a opravny
- I. poschodí byly klubovny pro společenské využití – školení
řidičů, výcvik branců, schůzová činnost
- ve II. poschodí bylo 40 nocležných míst k ubytování pro školící
a cestovní kanceláře, nejvíce ubytování využívalo JZD Slušovice
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14. Mycí a montážní rampa k tomu také patřila?
Mycí a montážní rampa byla vybudována jako první v r. 1967
a sloužila svému účelu. Měla vlastní čističku a samostatnou
elektrifikaci.
15. Kdy byla vlastní budova Svazarmu otevřena?
Otevřena byla spolu s obecním úřadem dne 28. prosince 1975.
Slavnostní předání bylo zahájeno v 9.00 hod. v sále kina Kolektiv.
16. Kolik měl Svazarm (později automotoklub) členů?
Před ukončením činnosti asi 80 členů
17. Jsou uloženy dokladující materiály o činnosti Svazarmu a
automotoklubu?
Převážná část důležitých materiálů je uložena.
18. Jaké další odbornosti této organizace byly?
Automotoklub měl minikáry, Svazarm měl střelce, modeláře a
kynology.
19. Je nějaká nástupnická organizace Svazarmu?
Nástupnickou organizací se stala Asociace víceúčelových
základních organizací, zkratka AVZO. Pod č. 80267 byl jejím
předsedou Jan Mrlina. Ta svoji činnost ukončila. Pod č. 80349
byla ustavena nová organizace pod vedením Jaromíra Čablíka.
20. Byla organizace Svazarmu pro Ratiboř přínosem?
Tyto společenské organizace v minulosti prošly historickým
vývojem. Své poslání kladně plnily v období rozvoje motorizmu
v obci jako po stránce výcvikové, tak i po stránce sportovní a
společenské. Všem členům a funkcionářům, kteří zde pracovali
a nyní již převážně nejsou mezi námi, patří za jejich nezištnou
činnost a poctivý výkon funkcí upřímné poděkování.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta

Poplatky, které byly schváleny Zastupitelstvem obce Ratiboř
dne 16. prosince 2013 a jsou splatné k 31. březnu 2014
VODNÉ - odběr vody za rok 2013		
28,- Kč/m³
- odběr vody v roce 2014 (splatné k 31.3.2015)
					28,- Kč/m³

Občan, který má trvalý pobyt v Ratiboři, ale v obci se nezdržuje,
předloží doklad o zaplacení poplatku za odvoz odpadu pro rok
2013 v jiné obci nebo městě.

STOČNÉ - dům připojen na kanalizaci				
kalkulace – 8,75 Kč x 40 m3 /osoba = 350,- Kč/osoba
- dům nepřipojen na kanalizaci
350,- Kč/dům

POPLATEK ZE PSŮ (poplatníkem je držitel psa staršího půl roku)

Osvobozeny jsou nemovitosti:

v Borčí č. 150 – 211
v Hološíně č. 100 – 219
v Kobelném č. 210 – 429
Hrabí, Kosiska, Nivka

DOMOVNÍ ODPAD
občan s trvalým pobytem v obci
					450,- Kč/rok
vlastník rekreačního objektu		
450,- Kč/rok/dům
Borčí		
č. 150 – 211
Hološín 		
č. 100 – 219
Kobelné		
č. 011 – 210
Hrabí, Kosiska, Nivka				

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

100,- Kč/rok
200,- Kč/rok
50,- Kč/rok
100,- Kč/rok

Osvobozeni jsou držitelé psů:
			
Borčí č. 150 – 211
			
Hološín č. 100 – 219
			
Kobelné č. 210 – 429
			
Hrabí, Kosiska, Nivka
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce
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Výzva občanům k zimní údržbě
Vážení spoluobčané, v minulém čísle našeho Zpravodaje jsme
informovali o způsobu provádění zimní údržby v nastávajícím
zimním období 2013/2014. Zatím se projevila (do 13.12.2013) v
plné síle ledovka bez většího sněhového přídělu, takže se prováděl jen posyp místních komunikací, společenských prostor, chodníků apod. Ale zcela určitě sníh bude a s ním spojené odklízení. A
to bude zabezpečeno, stejně jako svoz komunálního (domovního)
odpadu firmou D. Žabčík, bezproblémově jen v tom případě, že
bude Vámi – spoluobčany naší obce zabezpečena průjezdnost
místních komunikací, odstavných ploch a chodníků (tzn. zaparkovaná auta, skládkování staveb. materiálu, dřeva, karavanů apod.)!

V opačném případě nebude možné provést odklízení sněhu
a následně pak i odvoz domovního odpadu. Při spadu většího
množství sněhu nebude pracovník s radlicí riskovat poškození
Vašich věcí a tudíž nebude provedena údržba místní komunikace
nebo chodníků, nebude odvezen domovní odpad. Včasným odklizením, odvezením uvedených překážek se tak společně vyhneme
možným problémům.
Děkujeme za pochopení, připomínky k zimní údržbě vítáme
a věříme, že společně zvládneme případné nástrahy zimy, které
budeme co nejvíce zmírňovat.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

Ratibořský hodový jarmark
Pozvánka a informace byly zveřejněny v posledním Zpravodaji
obce Ratiboř. Kladně lze hodnotit přízeň počasí. Nepříjemnost
zde sehrála tragická událost končící smrtí našeho spoluobčana
Pavla Sošťáka.
Stánků s různým sortimentem bylo asi 85. Na poplatcích obci
se vybralo o 3 tis. Kč více než v loňském roce. Hudby zde vyhrávaly po celý den. Dechovka Modrá kapela hrála od Motorestu Zátopek až po pilu. Dva Jani vyhrávali a zpívali u obecního úřadu.
Atrakce pro děti byly soustředěny do areálu Hasičského domu.

Obec zajišťovala soutěž a prodej domácích klobás, prodej frgálů a kalendářů. Z tohoto prodeje byly placeny hudby.
Podle návštěvníků byl letošní jarmark hodnocen velmi dobře.
Byl to již 9. ročník. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci,
prodeji a pomocných pracích podíleli.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Nabídka služeb a dopravy
Obec Ratiboř nabízí občanům pro rok 2014 dopravu, zemní práce, pronájem AVIE s plošinou a ostatní práce uvedených strojů. Druhy práce možno objednat na telefonním čísle 571 442 023.
1. Druhy techniky a ceník služeb
Technika			

DPH		

Kč/km		

15 min./Kč		

Tatra 813
21%
26,140,560,LB 110 (bagr)
21%
175,700,LS 170 (bobek)
21%
150,600,Malotraktor
21%
75,300,Traktor Zetor
21%
115,460,AVIE s plošinou
21%
145,580,Řezač spár
21%
-			 							
Vibrační pěch
21%
90,360,Zbíjecí kladivo
21%
35,140,Ručně vedený válec
21%
90,360,Kolový výsuvný žebř
21%
-		 -		
							

h/Kč		

Různé
130,- Kč/bm
včetně obsluhy
včetně obsluhy
včetně obsluhy
včetně obsluhy
300,- Kč/den
včetně dopravy

U dopravy techniky je pronájem účtován od výjezdu do návratu. U Tatry 813 je pronájem do 50 km v uvedené hodinové sazbě, nad 50
km je v korunové sazbě za kilometr.
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2. Ceny reklamy ve Zpravodaji a na INFOkanále pro rok 2014
Zpravodaj
- občané s trvalým pobytem v obci:			
- občané jiných obcí:				
INFOkanál
- občané s trvalým pobytem v obci:			
- občané jiných obcí:				

A5 150 Kč vč. DPH,
A5 250 Kč vč. DPH,
150 Kč vč. DPH (na 1 měsíc)
250 Kč vč. DPH (na 1 měsíc)

Prosinec - poslední měsíc v roce.
Dalo by se říci, že vrcholí čtenářská
sezóna. Čtenáři mají při delších
večerech čas na knihy, nastává
vánoční čas. A proto je naše knihovna
zásobena novými knihami, které jsme
koupili na podzim a přišel i cirkulační soubor.
Mezi novinky patří Interferno od Dana Brauna, knihy od
Danielle Steelové, severští autoři Lars Kepller a Jo Nesbo.
Rok 2013 byl pro naši knihovnu velice úspěšný, dokázali
jsme na sebe upozornit komisi při soutěži Vesnice roku, Noc s
Andersenem pro děti se taky povedla, stejně jako noc v knihovně

A4 250 Kč vč. DPH
A4 500 Kč vč. DPH

Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

s pátou třídou - vůbec nespali. Vybudovali jsme na zahradě
domeček pro děti a v lednu přijde do školy komise z Masarykovy
knihovny vyhodnotit a rozdat ceny dětem, které se zúčastnily
literární soutěže.
Akcí knihovny na konec roku bylo vánoční tvoření s dětmi
ze základní školy - výrobky pak byly vystaveny ve vestibulu na
obci.
Co napsat na závěr? Knihovně přeji další tak úspěšný rok a
Vám, kteří se zajímají o okolí a není jim lhostejné, co se v naší
společnosti děje, přeji krásné svátky a spoustu vitality a energie
do dalšího roku.
Knihovnice Michaela Jakubíková

Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Milí přátelé, začíná nový rok 2014. Mnozí lidé do něj vstupují s velikým očekáváním, v naději, že třeba konečně naleznou
zaměstnání; v naději, že snad již budou vyléčeni ze svých nemocí nebo třeba v naději,
že padnou jejich šťastná čísla a oni vyhrají
pěkný balík peněz. Někteří lidé si po půlnoci dají novoroční předsevzetí – že třeba přestanou pít alkohol nebo skončí s kouřením;
že si budou více všímat svých dětí a manželů; že budou více číst
a sportovat a méně vysedávat před televizorem. A snad všichni si
navzájem přejeme všechno dobré nebo ať je ten nadcházející rok
veselejší, radostnější a bohatší než ten uplynulý.
Nový rok je zkrátka v našich myslích spojen s velikým očekáváním – že všechno špatné, co se v našich životech odehrálo,
snad již skončí, zapomene se na to a tyto špatné vzpomínky
nahradí nové skvělé zážitky a události. A pak přijde rozčarování!
Pro některé již tento den, neboť poruší svá předsevzetí. Pro některé snad za nějaký čas, kdy tak toužebně očekávané to nové, lepší
a radostnější se nedostaví.
Ale věřící člověk ví jasně: ten nový rok, do kterého vstupujeme, je stejně starý jako ten, který právě konči. Nový rok zkrátka
není žádný nový rok. Je tak starý jako všechny ostatní, neboť
patří ke starému věku. Prostě, naděje vkládaná do tohoto světa
nemá smysl. Dříve nebo později se šeredně spálíme, pokud se
se svou nadějí obracíme na nás samé, na naše bližní, na politiku,
ekonomiku či vědu a techniku. To všechno náleží tomuto času a

prostoru, který jednou skončí.
Naše naděje má naději totiž jen u Boha. Jedině Bůh sám je
tvůrcem všeho nového. Nikoli my lidé – ani ti nejlepší z nás.
Nikoli dějiny, ani příroda. Jedině Bůh tvoří všechno nové.
Vyhlížejme tedy v pravém slova smyslu nový rok! A hledejme
stopy toho nového, přicházejícího věku, hledejme denně náznaky, záblesky Božího království v tom našem čase, v nás a kolem
nás. To již nějakým způsobem zasahuje do našeho dění. Občas
opravdu nepostřehnutelně: v úsměvu mého blízkého; v uších
otevřených pro naše problémy; v jazyku, který žehná, místo aby
proklínal; v upřímném potřesení pravicemi; v ruce přiložené
k dobrému dílu. Když se dva nebo tři sejdou v Kristově jménu,
když shromážděný sbor chválí Boha, naslouchá Mu a plní jeho
vůli. Když se povede realizovat projekty sociální pomoci potřebným, když se podaří zachránit ohroženého dudka chocholatého či
chráněnou rostlinku. V tom všem se prolamuje nový věk do toho
starého. Jen mít oči dokořán! Jen to všechno vidět a nebýt vůči
tomu slepý, a také: napomáhat tomu!
A přesto platí, že žal, smutek, nářek, bolest a umírání je stále při síle.
Ale nebojte se! Bůh sám, tvůrce všeho nového, zdroj vší naděje, bude s námi.
Pane Ježíši Kriste, ve Tvém jménu chceme začít tento nový rok, ve Tvém jménu přijmout jeho radosti
i bolesti. Dej, aby to byl rok důvěry a naděje. Tobě buď sláva
navěky. Amen.
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Milí čtenáři Zpravodaje, přání do Nového roku 2014
Vám posíláme slovy Žalmu 23:
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť s e m n o u j s i T Y.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny
mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

kdo mají zájem si něco přečíst. Knih bylo málo, nedaly se ani
dobře sehnat. Navíc byly moc drahé a lidé neměli peníze, aby
si je mohli koupit. Nakladatelství bylo sice málo, ale Dvořákovi
nakupovali knihy přímo v nakladatelstvích. Kupovali kvalitní
knihy. Dávali si je doma jako dárky k narozeninám či Vánocům.
Knihy četla celá rodina. Když si je všichni přečetli - co s nimi,
lidé ve vsi by také rádi četli. Tak paní farářová vyklidila komoru,
(to je místnost vedle kanceláře, kde je nyní klubovna a každou neděli tam bývá nedělní škola), nechala udělat police, kde ukládala
knihy, které potom půjčovala všem zájemcům.
Naděžda Zdeňka Dvořáková

Načerpejte si, milí přátelé, Boží posilu pro svá životní úskalí a
pro všechna svá životní rozhodnutí a potom k nim jděte v pokoji.
Kéž vás při tom všem doprovází Boží pokoj.
Za staršovstvo
Jan Jurášek (kurátor) a J. Wiera Jelinek (farářka)

V pondělí 30. listopadu 2013 se v kostele konal Adventní
koncert. Hostem naší obce a sboru byl tentokrát pěvecký sbor
CANTATE DOMINO z Brna. Účinkující zpěváci předvedli
krásné hudební vystoupení. Členové našeho evangelického sboru
poskytli hostům ubytování a občerstvení. Tímto bylo umožněno
zaposlouchat se do jejich skladeb ještě podruhé. V neděli ráno při
bohoslužbách zazpívali tři písně a Slovem Božím posloužil senior
brněnského seniorátu a předseda Synodu Českobratrské církve
evangelické - farář Jiří Gruber.
Náš místní pěvecký sbor jste mohli slyšet u příležitosti rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu. Jednu píseň zazpíval
dokonce spolu s dětmi ze Základní školy.
V Adventu jste byli srdečně zváni kromě nedělních a svátečních bohoslužeb také na tři adventní večerní setkání. Tentokrát
nám posloužili faráři: Jiří Palán z Huslenek, Petr Maláč z Hošťálkové a Jana Kadlecová z Růžďky.
Na podzim 2013 náš ratibořsko-kateřinický soubor Zvonky
Dobré zprávy sloužil několikrát svými vystoupeními v Pozděchově, Pavlovicích u Přerova, Topolné u Uherského Hradiště,
Valašském Meziříčí a Miroslavi u Znojma.
Na štědrovečerní slavnost připravily děti a mládež spolu se
svými učitelkami vánoční pásmo, básně a písně. Na Boží hod Vánoční se konaly bohoslužby se Svatou večeří Páně v 10.00 hodin
dopoledne a bohoslužby na druhý svátek vánoční opět v 10.00
hodin. Za končící rok 2013 poděkujeme Pánu Bohu v úterý 31.12.
v 17.00 hodin.
Za Vaši účast na akcích, na kterých spolupracuje evangelický
sbor v Ratiboři - doufajíc, že jste byli potěšeni – děkují farářka J.
Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Kam se poděla Bible Kralická?
Byla snědená

Příběh téměř detektivní

Můj dědeček, farář Čeněk Dvořák, vlastnil tuto velmi cennou
rodinnou památku. Náš táta si ještě jako dítě na tuto Bibli vzpomínal. Po letech, když šel dědeček do penze, se odstěhovali z fary
a na Bibli se snad zapomnělo. Nikdo ji nedostal, nikdo ji nepodědil, prostě zmizela. Mysleli jsme si, že ji snad někdo ukradl. Táta
marně vzpomínal, kdy ji viděl naposledy. Nakonec zemřel i on.
K rozuzlení této záhady došlo až před několika málo léty, když
jsem prohrabávala a prostudovávala rodinný archiv Dvořáků.
Nalezla jsem důležité listiny. V těchto listinách dědeček popisuje,
že pro neustálou bídu v obci, kdy již vyčerpal svůj rodinný majetek, lidé stále trpěli hladem a také jeho rodina, manželka a tři
synové trpěli nouzí. Proto tuto cennou památku prodal do Prahy.
Nový zákon posloužil k tomu, aby nejstarší syn Bohumil mohl
dostudovat v Praze na Karlově Univerzitě medicínu.
Byl to smutný konec Bible kralické. Důležité však je, že posloužila, sice netradičně, k dobrému záměru.
  
Naděžda Zdeňka Dvořáková
(Následující článek byl vytištěn v zářijovém čísle „Českého
bratra“, ale má význam i pro obec.)

Vzpomínka na první knihovnici
a knihovnu v Ratiboři
9. listopadu uplynulo 60 let od úmrtí první knihovnice v Ratiboři. Byla to Růžena Dvořáková, manželka faráře Čeňka Dvořáka
a moje babička. Na přelomu 19. a 20. století, kdy v Ratiboři
nebyla žádná kultura (rozhlas, televize, kino apod.), rozhodla se
paní farářová založit knihovnu, která by byla dostupná všem,

Sborová sdělení

Významná jubilea v roce 2014
V roce 2013 uplynulo 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje
a 400 let od vydání Kralické bible. Rok 2014 nám nabízí další
kulatá jubilea.
V květnu 2014 uplyne 450 let od úmrtí ženevského reformátora Jana Calvina (1509-1564). I když byl o generaci mladší než
Martin Luther a částečně čerpal z jeho díla, přesto jej v některých
ohledech předčil, a to jak v utříděnosti svého učení, tak v systematickém budování církve, jakož i v propojení reformačních a
humanistických snah.
Na podzim roku 2014 uplyne rovných 600 let od chvíle, kdy
bylo v Praze zavedeno podávání Večeře Páně podobojí. Smyslem rozhodnutí byla poslušnost Písmu a touha, aby se na plnosti
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Večeře Páně podíleli nejen kněží, ale i laici. Podle evangelia Ježíš
při večeři s učedníky po podání chleba „vzal kalich, vzdal díky a
podal jim jej se slovy: Pijte z něho všichni“ (Matouš 26,27; Marek
14,23; Lukáš 22,17). Zcela jistě na tento „český obyčej“ navazuje zavedení podávání Večeře Páně podobojí v Německu o sto let
později (1521).

(Nejen) sborové pozvánky

1.1.2014 – na Nový Rok se bohoslužby s Večeří Páně konají ve
sborovém sále v 10.00 h.
V rámci Aliančního týdne modliteb začínají shromáždění
vždy v 18:30 hodin. Poslouží při nich kazatelé: v úterý 7.1. – Pavel Kostečka z Církve Adventistů; ve středu 8.1. – Karel Hořák
spolu s pěveckým sborem římskokatolické farnosti z Hošťálkové.
V neděli 19.1. se ve sboru uskuteční Neděle s hostem. Svoji
činnost zde představí vsetínská Diakonie.
Dále se pravidelně konají: bohoslužby a nedělní škola pro
děti - v neděli v 10.00 (prosíme ty z vás, kdo se budete vypravovat na bohoslužby autem, nabídněte volné místo těm, kteří by se
jinak nemohli do shromáždění dopravit). Modlitební setkání je
každé úterý od 16.00 h. Biblická hodina probíhá v úterý v 17.00
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h (rozjímáme nad knihou Skutků Apoštolských), zkouška pěveckého sboru se koná v úterý od 18.00 h, ve středu se v Základní
škole koná výuka náboženství, v pondělí od 18.00 h se ve sborovém domě koná konfirmační cvičení. Mládež je srdečně zvána
v pondělí od 19.00, maminky s dětmi se schází v mateřském
centru „Budníček“ v málem sále v Sokolovně ve středu od 9.00
do 10.30 h. Zkoušky zvonkohry se pro skupinu mladší konají ve
středu od 17.00 a pro starší ve čtvrtek také od 17 h. Farářka ráda
navštíví nemocné, osamělé a další zájemce o duchovní rozhovor
a prosí ty, kteří si to přejí, o informaci. Přijďte za ní také kdykoli
potřebujete duchovní rozhovor.
Srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan
Jurášek.
Kontaktujte nás: farářka: wiera.jelinek@evangnet.cz; 739 24 48 48
kurátor: fararatibor@tiscali.cz; 737 08 53 26
Připomenutí pro případné dárce: číslo sborového účtu:
187315570/0300. Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi
je možné odečíst ze základu daně.
Číslo účtu pro případné dary na Zvonky Dobré zprávy je:
243954650/0300.

Rozsvícení vánočního stromku

Již tradičně v tomto období jsme se sešli před budovou obecního úřadu, abychom rozsvítili vánoční strom a přivítali tak dobu
Adventu.
Vystoupení u vánočního stromku uvedla paní starostka a pak
zahájil svůj program pěvecký sbor ČCE vánočními písněmi. Děti
z naší základní školy nás následně potěšily svým pěveckým pásmem a vtipnými básničkami. Mikuláš s čerty a andělem přinesl
sněhové vločky a charakteristické mrazivé počasí, které skutečně navodilo vánoční atmosféru. Proto přišlo velmi vhod svařené

víno i horký čaj. Jsme rádi, že se na rozsvícení vánočního stromku
přišlo i v tomto mrazivém počasí podívat velké množství občanů.
Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Mgr. Miladě Valové
za program, který s dětmi připravila, pěveckému sboru a panu
Urbánkovi za ozvučení, Hance Lukášové za nafocení této vánoční
akce a rovněž zaměstnancům obecního úřadu za přípravu příhodného občerstvení.
Zastupitelé obce

POZVÁNKA NA PLES OBCE RATIBOŘ
Koná se v pátek 14. února 2014 od 20 hodin
v sále Zemědělského družstva v Ratiboři
 Vstupné včetně večeře je 200 Kč
 Předprodej místenek je od 13. ledna 2014
v obchodě s průmyslovým zbožím paní Marie Sušňové
 K tanci a poslechu hraje skupina MOTÝL ERIKA
 Předtančení
 Připraveno je občerstvení a bohatá tombola
Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší zastupitelé.
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Valná hromada SDH
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Ratiboři se bude tentokrát konat až v sobotu 11. ledna 2014 od 10.00 hodin
v restauraci PONORKA. Na Valnou hromadu tímto zvu všechny členy SDH Ratiboř.
V roce 2014 bude také 125. výročí založení sboru. Slavnost bude probíhat v letním období. Termín bude upřesněn v obecním
kalendáři akcí. 								
		
Miroslava Slováčková
jednatelka SDH

Klub seniorek B – B
		 Rok 2013 se pomalu blíži ke konci. Nám se zdá, že
snad uběhl ještě rychleji než ty minulé. Náš seniorský klub B–B
bude v lednu 2014 slavit už páté výročí od založení. Když si
zavzpomínáme na začátky, kdy jsme se některé tak dobře ještě
neznaly, tak dneska můžeme říct, že už jsme dobrý a soudržný
kolektiv „valašských cérek“ - opravdu Báječný – Babinec.
Scházíme se celou dobu na staré faře, kde je příjemné posezení a
vždycky je legrace a pohoda. Kéž nám to dlouho vydrží.
		 Toto čtvrtletí bylo na akce velmi bohaté. Byly jsme ve
Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou.
Přálo nám počasí a tak to byl pěkný výlet. Další akcí byla účast

některých členek B – B na setkání seniorů na zámku ve Vsetíně.
Před vánočním úklidem byl také velmi užitečný wellness pobyt
v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Jedna naše členka nás
všechny pozvala do Semetína na hájenku Nový svět a pohostila
nás velmi dobrými borůvkovými knedlíky. Navštěvujeme též
akce, které pořádá obec nebo církev. Jsou to koncerty, rozsvícení
vánočního stromku na návsi, divadelní představení, pochody
apod. Poslední akcí před Vánocemi byla Mikulášská nadílka,
kterou jsme si uspořádaly v restauraci na hřišti v Kateřinicích.
		 Přejeme Všem spoluobčanům šťastné a pohodové Vánoce
a v novém roce 2014 zdraví, štěstí
a spokojenost! A na závěr – dejte každému dni příležitost, aby
se mohl stát tím nejkrásnějším ve Vašem životě.
J. Martinková za B – B
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Bobr evropský
Bobr evropský dnes patří mezi nejvzácnější obyvatele
naší přírody, přestože na několika typických místech se s
ním setkáváme poměrně často. Bobr je největším hlodavcem
evropského kontinentu, jehož hmotnost dosahuje až 30 kg.
Původně byl zcela běžný v celém lesnatém pásu Evropy, během
19. století však byl vyhuben. Důvodem byla nejen velmi cenná
kožešina, ale také chutná zvěřina a údajně léčivý výměšek
zvláštní žlázy, tzv. bobřího stroje.
Dnešní početnost bobrů se na našem území odhaduje asi na
300 jedinců. Může za to vypouštění zvěře v povodí řek Odry a
Moravy, ale také samovolné pronikání bobrů proti toku Labe a
Moravy z Německa a Rakouska. Další řekou, do jejíhož povodí
již bobři pronikli, je moravská řeka Dyje.
Bobři se v přírodě obvykle dožívají přirozeného věku kolem
20 let. Svým výskytem jsou, jak již bylo naznačeno, vázáni
na vodní prostředí. Celoročně obývají podzemní nory, které si
vyhrabávají ve břehu a které často tvoří desítky metrů dlouhé
rozvětvené labyrinty. Vchody bývají umístěné pod vodou. Na
stojatých vodách budují bobří hrady v podobě vysokých kup
z větví, vodních travin a rákosu. Na tekoucích vodách stavějí
bobři z pokácených stromů rozsáhlé hráze, čímž zadržují vodu a
zaplavují okolní břehy.
Bobři jsou dobří plavci i potápěči, přičemž k pohybu ve vodě
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využívají plochý ocas zvaný veslo. Pod vodou vydrží až 15 minut.
Před potopením uzavírají ušní otvory i nozdry. Nejvíce známou
vlastností bobrů je ohlodávání kmenů stromů, které tak dokáží
pokácet. Hlavním důvodem této činnosti je získání přístupu ke
kůře a listí, kterými se bobři živí. Tím mohou v některých místech
páchat i značné škody na vegetaci.
Alois Musil
lesní hospodář
„Před břehem se voda kalí,					
starý bobr kmen si valí.					
Listí snědl, sloupal kůru,
kmenů potřebuje fůru.
Hráz si na potoce staví,
dřevo už k ní týden plaví.“

Rozsvícení vánočního stromku 7. 12. 2013 v naší obci
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Silvestrovské lahůdky

salámu ve tvaru vějířku. Nakonec dáme do středu proužek kapie
a kousek kapary.

Rajčata plněná sýrem

Plněné žampiony

Na 25 kousků: 25 cherry rajčat, 200g brynzy, 4 lžíce olivového
oleje, 3 lžíce octa balsamico, 1 šalotka, 1 stroužek česneku,
špetka moučkového cukru, sůl, mletý barevný pepř, lístky bazalky
Postup: V misce smícháme sůl, moučkový cukr, olivový olej
a ocet balsamico. Promícháme metličkou, dokud se suroviny
nespojí. Šalotku oloupeme a nasekáme nadrobno. Poté ji
přidáme do dresingu. Česnek oloupeme, prolisujeme nebo
naškrábeme a promícháme s brynzou. Cherry rajčátka omyjeme,
odřízneme z nich vršky a malou lžičkou vydlabeme. Musíme
dát pozor, abychom neprotrhli stěny. Dužinu spolu s na kostičky
nakrájenými vršky rajčat promícháme s připraveným dresinkem.
Rajčata naplníme ochuceným sýrem. Do talíře či misky nalijeme
dresing s kousky rajčat. Do něj položíme rajčata naplněná sýrem.
Vše posypeme pepřem a nakrájenými lístky bazalky. Případně
dozdobíme dalšími bylinkami.

8 větších žampionů, 3 vejce, 2 lžíce olivového oleje, 2 šalotky,
svazek čerstvých bylinek (pažitka, petrželka, řeřicha), 2 lžíce
strouhaného tvrdého sýra, sůl, pepř
Postup: Houby omyjeme a osušíme, nožky odřízneme a nasekáme
nadrobno. Na oleji zpěníme nasekanou šalotku, přidáme nožky
hub a krátce podusíme, pak do směsi vmícháme nasekané
bylinky, vejce, sýr a vše podle chuti osolíme a opepříme.
Kloboučky rozložíme do zapékací misky potřené olejem, na
každý dáme trochu směsi a necháme zapéct dozlatova. Podáváme
teplé s nasucho opečenými toasty.

Plněný hermelín
Na 12 kousků: 3 hermelíny, 150g šunky, 60g změklého másla, sůl,
bílý pepř, petrželka
Postup: Šunku nakrájíme na kostičky, přidáme máslo, sůl, pepř a vše
rozmixujeme dohladka. Hermelíny podélně rozkrojíme na 3 části,
naplníme je a poté ozdobíme šunkovou pěnou a petrželkou. Necháme
ztuhnout. Pak sýr nakrájíme na dílky. Podáváme s pečivem.

Salámové chuťovky
Na 16 kousků: 1 balení tmavého chleba, máslo, 100 g salámu
s parmazánem, nakládané kápie, kapary na ozdobu
Postup: Z chleba vykrajovátkem na cukroví vykrájíme hvězdičky.
Plátky salámu rozkrojíme na poloviny a do každé půlky uděláme
malý zářez – nedokrojíme ho však do konce. Vykrojené hvězdičky
potřeme zlehka máslem a na každou z nich položíme plátek

Párková očka
250 g listového těsta, 6 nožiček párků, mouka na posypání
Postup: Listové těsto na pomoučněném vále rozválíme na asi
1 cm tenký plát, který nakrájíme na obdélníky o trochu větší
než je nožička párků. Párky položíme na střed těsta a pečlivě je
zabalíme. Poté je ostrým nožem nakrájíme na špalíčky. Nakrájené
těsto s párky položíme na plech vyložený pečícím papírem a
pečeme je v předehřáté troubě dozlatova. Při teplotě 140 ˚C trvá
pečení přibližně 20 minut. Dozlatova upečené očka necháme
zchladnout a podáváme.

Smažené korbačíky
20 korbáčků, 1 vejce, 1 lžíce hladké mouky, dle potřeby
strouhanka, 1 lžička vegety, podle potřeby olej na smažení
Postup: Korbačíky obalíme v mouce, vejci smíchaném s vegetou a
ve strouhance. Pak je usmažíme v oleji dozlatova. Podáváme jako
hlavní chod s vařenými bramborami nebo hranolky, tatarskou
omáčkou a zeleninovým salátem. Velice chutné jsou i samotné na
zakousnutí k pivu nebo vínu.
DOBROU CHUŤ !!!
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Babské rady
Brambory
→ Plátky syrových brambor odstraní otoky na očích.
→ Dát do přesolené polévky.

Rostlinný olej
→ Prst s třískou strčit do rostlinného oleje - půjde líp vytáhnout.
→ Potřít chodidla a obout si ponožky - ráno budou měkké.
→ Potřít nálepku na poháru - zůstane bez lepidla.
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→ Do vody, v níž vaříme vejce, přidat trochu soli - dají se
snadněji oloupat.
→ Když posolíme šneky v zahradě - uhynou.

Šumivé tablety
→ 2 ks vyčistí vázu od špíny.
→ Asi 6 tabletek umyje nádobí z varného skla, vyčistí toaletu i
ucpaný odpad.

Ústní voda

Šampon

→ Vyčistí obrazovku
→ Odstraní lupy.
→ Dezinfikuje rány.

→ Na náplast dát šampon, nechat proniknout a až potom strhnout.
→ Je výborný přípravek na praní jemného prádla.

Vanilková esence

Sůl

→ Odstraní pach z chladničky a mikrovlnky.
→ Kápnout na žárovku - příjemná vůně.

→ Mastné skvrny z koberce - sůl smíchat s Alpou v poměru 1:4
a vmasírovat.
→ Houbu namočit do soli na noc - ¼ šálku soli na litr vody nebude páchnout.
→ Odstraní usazeniny ve váze.
→ Okna natřít houbičkou namočenou ve slané vodě - nezamrznou.
→ Trochu soli nasypat do zapáchajících tenisek.
→ Když se připálí mléko - nasypat do hrnce sůl.
→ Desku polepenou od těsta posypat solí a setřít houbičkou.
→ Tuhá šlehačka z bílku - se špetkou soli se dají lépe vyšlehat.

Citáty a přísloví

Zubní pasta
→ Vybělí gumové části tenisek - natřít zubním kartáčkem a
vydrhnout.
→ Vyčistí žehličku i prsten se vzácným kamenem.
→ Negelovou pastou natřeme zrcadlo a vytřeme dosucha nezamlží se.
→ Zbaví košili od skvrn rtěnky a inkoustu.
→ Odstraní skvrny na nábytku po sklenicích.

Přátelství, které přestalo, nikdy nezačalo.

(Přísloví)

Když je přítel v nesnázích, neobtěžujte ho voláním, zda pro něj
můžete něco udělat. Udělejte něco!
(Edgar Watson Hove)

Dva přátelé: jedna duše rozdělená do dvou těl.

Přítel je dárek, který dáváme sami sobě.
(Robert Louis Stevenson)

Přátelé mě přijímají takového, jaký jsem a dávají mi sílu být lepší,
než jsem si myslel, že je to možné.
(K. Brandford Brown)

Nejobávanějším nepřítelem je přítel, který zná naše slabosti.
(Fernando Guimaraes)
Přítel je ten, kdo o tobě ví všechno a přesto tě má rád.
(Elbert Hubbard)
Navždy miluje ten, kdo je přítelem, kdo se obětuje, vrhne se i do
ohně a stále miluje.
(Aelred Rievaulx)
Přítel je někdo, kdo zaklepe na naše dveře, když nás ostatní
opouštějí.
(C. M. Ramos Cavalheiro)

(Aristoteles)

Přátelství je jedinečný tmel, který může stmelit celý svět.
(Woodrow Wilson)
Milovat a být milován jsou největší radosti života.
(Sydney Smith)
Ráda bych Vám všem popřála nádherné Vánoce a do nového
roku 2014 jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti,
rodinné pohody a dobré nálady.
Jana Horníčková
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Jubilanti
Ve 4. čtvrtletí roku 2013 jsme navštívili nebo ještě do konce
roku navštívíme celkem 24 jubilantů. Potěšilo nás, že všichni

Setkání seniorů
Bylo to krásné a milé, že naši senioři přijali pozvání na
setkání, které se uskutečnilo v neděli 13. října 2013 odpoledne
v restauraci PONORKA. Hned úvodem vystoupili žáci naší
školy pod vedením p. ředitelky Mgr. Valové se svým úžasným
programem. Následovalo slovo paní starostky Bc. Sklenské,
která obšírně vylíčila dění v obci. Poté byla požádána o duchovní
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z nich se těší dobrému zdraví a i jinak jsou v dobré tělesné
kondici. Členové sociální komise přejí všem občanům, nejen
jubilantům, vše dobré, krásné a pokojné prožití vánočních svátků
a mnoho vzájemné lásky, porozumění, klidu a pohody.

slovo přítomná paní farářka J. Wiera Jelínek. Nechybělo ani
tradiční fotografování před budovou Ponorky a pak už se zasedlo
k podávanému pozdnímu obědu za zvuku harmoniky a zpěvu
Pavlíka Grobelného.

Na tvářích zúčastněných seniorů byla vidět spokojenost a
radost ze setkání a se svými vrstevníky, kamarády a přáteli.
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Vítání občánků
Malá slavnost, kdy vítáme do života nejmenší občánky, se
konala v sobotu 12. října v obřadní síni obecního úřadu. Bylo
to v pořadí druhé setkání v tomto roce a dětí bylo tentokráte
16, proto se rozdělily na dvě skupiny. První setkání začínalo
ve 13.00 hod. a druhé ve 13.45 hod. V obou časech byla
obřadní síň zaplněna, vždyť jsme vítali 6 krásných chlapečků
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a 10 kouzelných holčiček. Doprovodili je rodiče, prarodiče,
sourozenci a další příbuzní. O zpestření slavnosti se postaraly
dětičky z mateřské školy svým velmi působivým vystoupením
v naškrobených krojích. Po slavnostním projevu proneseném p.
starostkou a podpisem rodičů do pamětní knihy se ještě pořídila
na památku této slavnosti fotografie děťátka v kolébce a pak
společná se všemi dětmi a rodiči.
Miroslava Slováčková

1. skupina

2. skupina
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok je v plném proudu a s ním také i realizace projektu
EU peníze školám, která začala k datu 1. 9. 2011 a bude ukončena
28. 2. 2014.
Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na
základních školách.
Naše škola získala celkem 590 759,- Kč.
Projek jsme nazvali „Kamarádka škola“ a byli do něj
zainteresováni všichni pedagogičtí pracovníci.
Zaměřili jsme se v něm na tyto klíčové aktivity:
1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
čtenářské a informační gramotnosti žáků.
2. Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách
výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků.
3. Individualizace výuky cizích jazyků, tj. vytváření podmínek
pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků.
4. Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků.
5. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
6. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních
technologií.
7. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
matematické gramotnosti.
8. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
přírodovědné gramotnosti a pro posilování empirických
činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
9. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
10. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a
metodách výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.
Individualizace výuky – obsahem aktivit bylo zlepšení kvality
výuky zvýšením hodinové dotace pro výuku v rozsahu minimálně
1 hodiny týdně, to je 72 hodin během realizace projektu.
Inovace výuky – pedagogičtí pracovníci vytvořili během dvou
let 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku. Každá sada obsahuje
36 vzdělávacích materiálů, které byly ověřeny v praxi v rámci
běžné výuky. Žáci byli vzděláváni v souladu s moderními trendy
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výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů.
A jak hodnotí projekt naši vyučující?
V rámci individualizace byla velkým přínosem časová
dotace. Se žáky bylo učivo lépe procvičeno nebo byla hodina
využita ke zpestření výuky díky zařazeným hrám, písním či
rozšíření slovní zásoby.
Také menší počet žáků ve skupině byl přínosem v rámci
individuálního přístupu, lepšího procvičení učiva a větší možnosti
komunikace se žáky.
Přínosem inovace výuky bylo pro vyučující zdokonalení práce
s počítačem, možnost tvorby výukových materiálů podle potřeb
žáků. Pro žáky přinesla rozvíjení schopnosti samostatné práce,
orientace v zadání úkolů a orientace v textu.
Projekt přinesl finanční přínos pro učitele, zkvalitnění
materiálního vybavení, zejména v oblasti digitálních technologií.
Škola je bohatší o 2 interaktivní tabule, barevnou kopírku
(tiskárna + skener + kopírka), 20 nových notebooků, 2 počítače a
jiné materiály pro zkvalitnění výuky.
Realizace projektu byla plně kontrolována formou
monitorovacích zpráv, které byly zasílány vždy 1x za půl roku na
MŠMT, na konci projektu bude monitorovací zpráva závěrečná.
V každé monitorovací zprávě bylo třeba přesně vyjádřit stav
realizace projektu na naší škole – co již bylo vytvořeno, co se
uskutečnilo, kdo, kde a jak byl vyškolen, množství vytvořených a
ověřených vzdělávacích materiálů apod..
Projekt hodnotíme jednoznačně pozitivně, i přes poměrně
náročnou agendu.
Šablony individualizace i inovace byly splněny. Věřím, že
tento projekt přispěl ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v naší
škole. Za jeho realizaci děkuji všem kolegyním a žákům přeji
pokroky v učení právě díky tomuto projektu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se finančně
či materiálně podíleli na chodu naší školy. Paní Naděždě
Halmazňové, za sponzorský dar, který věnovala škole v 1. polovině
školního roku. Dále děkuji panu Petru Hradilovi za poskytnutý
materiál na výrobu krmítek pro děti do přírodovědného kroužku.
Rovněž poděkování patří paní Naděždě Hromadové, Dominiku
Hromadovi a paní Mirce Hurtové za pomoc při mikulášské
nadílce.
Krásné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně
pevného zdraví, štěstí a spokojenosti přeje za všechny
zaměstnance i děti

Mgr. Milada Valová
ředitelka školy
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Mateřská škola
Pro děti jsme naplánovali a uskutečnili tyto kulturně-společenské
akce:

Divadelní představení „Pohádky z kufru“, „Pošťácká
pohádka“, filmovou pohádku „Dešťová víla“.

Besedu s panem Bc. Lubomírem Konečným ve školce,
který nejstarším dětem přiblížil na počítači způsob tréninku nejmladších hokejistů VHK Vsetín s možností vyzkoušet si výbavu
malých hokejistů. Dále následovala výtvarná soutěž o ztvárnění
nejhezčího hokejisty. Pan trenér zajistil pro nejstarší předškoláky
exkurzi Na Lapači. V rámci „Dne otevřených dveří“ si naši předškoláci prohlédli zázemí hokejového stadiónu. Následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže. První místo vyhrála Zdenička Liďáková a obdržela šálu VHK Vsetín, na druhém místě se umístil
Tadeášek Růžička a dostal kšiltovku, třetí místo obsadil Víteček
Žabčík a dostal minidres VHK. Celá akce byla velmi náročná a
ze strany pořadatelů perfektně připravená.

Exkurzi v pekárně u Karolů s odborným výkladem pana
Zdeňka Sušně s ochutnávkou čerstvého chleba a sladkými dobrotami.

Ve spolupráci s OÚ Ratiboř vystoupení dětí
při podzimním vítání občánků.

Výchovně-vzdělávací akci pro starší děti na školní zahradě ve spolupráci se zaměstnanci Lesů ČR, s.p., Lesní správa
Vsetín. Nejstarší předškoláci byli odborníky seznámeni s ochranou přírody, životem a prací v lese. Profesionální přístup, bezchybná připravenost rekvizit, obrázků a nápaditých her v přírodě
umocnily emoční zážitek malých posluchačů. Beseda se líbila
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dětem i učitelkám.

Ve spolupráci se základní školou a obcí jsme zorganizovali „Lampionádu“. Příznivé počasí vylákalo na pochod největší
počet účastníků v celé historii pořádání této akce. Přehlídka lampiónků různých tvarů, velikostí a pestrých barev neměla konce.
V kině byla účastníkům promítnuta pohádka „Peklo s princeznou“.

Mikulášskou besídku si děti užily s herci divadla Maringotka. Na kontrolu poslušnosti se 2. prosince nahlásil čert,
anděl a pan Mikuláš. Děti byly pochváleny. Na besídce spojené s
divadelním vystoupením „Čerte, čerte, čertíku, co to neseš v pytlíku?“ se děti příjemně bavily. Aktivně se zapojovaly do představení písněmi, básněmi a koledami. Milou a humornou formou
se seznámily s lidovými tradicemi, zvyky a pravidly slušného
chování. Nikdo se nebál. Na závěr dostal každý čokoládového
Mikuláše od klubu rodičů.

Příjemnou předvánoční atmosféru si užily děti s rodiči na společném předvánočním tvoření pod odborným dohledem
paní Bc. Ivy Chovancové. Překrásné vánoční hvězdičky si spokojení účastníci hrdě odnášeli domů.

K posezení u vánočního stromečku si děti za asistence paní učitelek a kuchařek napekly a nazdobily vánoční cukroví. Dárky od sponzorů paní Nadi Halmazňové, Marie Sušňové,
z klubu rodičů a z finančních prostředků mateřské školy udělaly
dětem velikou radost.

Hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2014 přejí všem
dětem, rodičům a spoluobčanům zaměstnanci mateřské
školy.

Ratibořské zimy a Vánoce
Zima začínala dřív než teď. Už 11. listopadu jsme
se nedočkavě dívali z oken a vyhlíželi Martina na bílém koni.
Opravdu přijížděl se sněhovou nadílkou. 6. prosince chodil
Mikuláš s andělem a čertem, jako děcka jsme odříkávali básničky
a něco dobrého na zub dostali. Kalendářní začátek zimy nás
nezajímal, to už byly přede dveřmi Vánoce. Předcházely jim
čtyři adventní neděle, kdy se v kostele zpívaly krásné adventní
písně. Ale ty čtyři adventní týdny byly také dobou pečení
vánočního cukroví. Také se před Vánocemi pořádně uklízelo
– „uchraňovalo“. V nedělní škole jsme nacvičovali básničky a
písničky na vánoční bohoslužby o Štědrém večeru. To byl kostel
plný lidí a nevadila nám ani zima. Vždycky účinkovalo přes sto
dětí. Svítilo se svíčkami. Elektrické osvětlení bylo zavedeno až
od roku 1936. V kostele stál veliký strom. Každý jsme dostali
pytlíček cukroví, dříve také malou vánočku z pekárny Eduarda
Čermáka ve Zlíně.
Doma připravil tatínek stromek, obyčejně jedličku,
ozdobil jej a po večeři jsme přišli do pokoje s rozzářenýma
očima. Svíčky svítily, tu a tam byla i prskavka a pod stromkem
dárky. Překrásné dárky, z nichž jsme měli radost: rukavice nebo
šál, čepice nebo papuče, ale také třeba dětská knížka. Ale nejdřív
jsme zpívali, každý rok Narodil se Kristus Pán a Čas radosti,

veselosti. Potom tatínek přečetl oddílek z Lukášova evangelia o
narození Krista Pána. To je ten hřebík, na kterém visí Vánoce.
Také jsme vzpomínali na naše příbuzné a byli v duchu s nimi.
Na Hod Boží vánoční byly bohoslužby se slavností
večeře Páně. Ale to vysluhování bylo až po bohoslužbách.
Chodilo se kolem oltáře a dávala ofěra. Že je druhý vánoční
svátek sv. Štěpána tak důležitý, jsem jako děcko nevěděl. Teď
ho mám velice rád. Štěpán nepatřil do kruhu dvanácti učedníků
Pána Ježíše a přece byl prvním mučedníkem křesťanské církve.
Ukazuje nám cestu věrnosti Boží pravdě a vyzývá nás, abychom
se hrdě hlásili k víře našich předků a následovali je.
Po Vánocích bývalo takové klidné období až do
Nového roku. Rušno bylo na Silvestra, kdy jsme se chtěli
vždycky dívat z oken v ložnici (ve škole), jak se pod mostem pere
Starý rok s Novým. Stejně to vždycky vyhrál Nový rok, ale to my
už jsme dávno spali.
Na Silvestra jsme děkovali v kostele za uplynulý rok a na Nový
rok jsme při bohoslužbách prosili o Boží vedení v následujících
týdnech a měsících.
V lednu a únoru byl sníh a led. Lyžovali jsme. Lyže byly
jasanové, zprvu jen s koženým páskem pro botku. Později už bylo
vázání s přezkou a potom už vázání s předním a zadním tahem
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podle potřeby. S takovými lyžemi se dalo jezdit z kopce, běhat a
skákat. Lyžovali jsme na Kyčeře, dalo se sjet až k Vojvodíkům na
silnici. Pro zdatnější lyžaře byla Dolina nad Kobelným. Byli jsme
velice smutní, když při lyžování u hřbitova zahynul Jan Hrušků
z čp. 153.
S bruslením to bylo horší. Led byl vlastně jen na stavu nad
Kotěnovými a ještě z něho vyčuhovaly kameny. Ale hrávali
jsme hokej. Brusle na kličku, které se připnuly na jakékoliv
boty. Někdy jsme se probořili i do vody. Silnice bývala při sněhu
hladká, ujetá, jak po ní jezdily velké sáně s dlouhými kládami
tažené koňmi.
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K zimě patřilo také různé nachlazení, chřipka, angína… Léčilo
se po domácku. Pil se šipinkový a lipový čaj. Nohy se strkaly
do dřevěného škopku s vařenými kvaky. Při angíně jsme mívali
v noci na krku zavázaný uzený špek. Někdy jsme ten špek snědli.
Bývalo hodně sýkorek a modřinek. U chalup byla vidět
krmítka, k nimž se ptáci slétali. 6. ledna chodili Tři králové
a pěkně zpívali: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
vinšujem vám…“ Také já vám přeju všecko dobré do nového
roku a radost z toho, že i ten rok 2014 bude v rukou nebeského
Krále.
Miroslav Frydrych

Tříkrálová sbírka 2014
Motto sbírky: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.“
Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, v rámci které budou v době připomínky Tří králů (6.
ledna) chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupiny tří králů s koledou a budou vybírat do kasiček
příspěvky od občanů. Akce bude provázena celostátní propagační kampaní v rozhlase a televizi.
Sbírka ve Vsetíně a přilehlých obcích bude probíhat ve dnech 3. – 11. ledna 2014.
O organizaci a průběh sbírky se postarají pracovníci a dobrovolníci Charity Vsetín spolu s Farními úřady římskokatolické církve
ve vsetínském děkanátě. Dalšími spolupracovníky budou děti a mládež, Městský úřad Vsetín, obecní úřady, středisko Skaut-Junák,
základní a střední školy, městská knihovna a křesťanské církve. Koledníky v ustrojení budou provázet pověřené osoby vybavené
průkazem a zapečetěnou pokladničkou.
Pro připomenutí uvádíme, že v letošním roce 2013 se díky obětavým koledníkům a štědrým dárcům podařilo shromáždit celkovou
finanční částku 769.160 Kč.
Obecní úřad Ratiboř

Redakční rada Zpravodaje
Vážení spoluobčané, končí rok 2013 a Zpravodaj se svými informacemi vstoupí do dalšího roku – roku 2014.
V minulém roce jsme Vám jeho prostřednictvím podávali co nejvíce informací, aktuálních otázek, problémů, radostí každodenního života v naší obci. Svými příspěvky, články, fotografiemi z historie i současnosti zpestřili obecní
čtvrtletník naši i cizí dopisovatelé.
Byli bychom rádi, kdyby se i v roce 2014 stal Zpravodaj, který obětavě roznáší paní M. Malučká, vítaným čtvrtletníkem Vašich domácností.
Děkuji všem dopisovatelům, pracovníkům tiskárny
GARAMOND Vsetín za kvalitní provedení našeho
Zpravodaje s přáním pevného zdraví, štěstí, úspěchů a
každodenní pohody v roce 2014.
Za redakční radu
Mgr. Oldřich Bělíček,
tajemník obec. úřadu
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Jízdní řád autobusů – platnost od 5.12.2013 do 13.12.2014
Změna jízdního
řádu autobusů – platnost od 5.12. 2013 do 13. 12. 2014
Odjezdy autobusů ze VSETÍNA aut. nádraží - směr RATIBOŘ

pracovní dny
5:30
5:50 14
6:20
6:30 61
6:45
8:20
9:45
10:30
11:30
61
11:40
12:20
12:30 65
12:40 61

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

14

31
31
31
31
31
31

soboty

neděle a stát.svátky

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

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

24
34
24
24
34
24

24
24
31
24
24

Odjezdy autobusů z RATIBOŘE KINO - směr VSETÍN
pracovní dny
5:00
5:32
6:27
7:06
7:13 , 7:15 14,61
7:28
8:06
9:17
10:19
11:09
13:12
65

soboty

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

5:00
5:23
7:16
8:23
11:09
13:01
16:38
16:44
19:00

61
61
31
31
31
31
61
52

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

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

61
14, 61

*)

13:12
13:50

61

×)

15:38
17:28

31
31

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

11:59

14:59

neděle a stát.svátky
5:00
7:16
8:23
10:19
11:09
13:01
13:54 24
16:38 24
16:44 24
19:00 24

34

34
24
24

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

°)

jede jen do Jablůnky
jede jen do Bystřičky

16:20
18:47

31
31

°) jede z Bystřičky

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

6:34

14 – nejede od 23.12.do 3.1., 31.1., od 3.3.do 7.3., od 17.4. do 18.4., od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10.
24 – nejede 24.12.
31 – nejede 31.12.
34 – nejede 5.7.
52 – jede od 23.12.do 30.12., od 2.1.do 3.1., od 30.06. do 29.8.
61 – nejede od 23.12. do 3.1., od 30.06. do 29.8.
65 – jede od 23.12. do 3.1., od 30.06. do 29.8.
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Muži „A“ pod vedením trenérské dvojice Miroslava Juráška a
Miroslava Adámka si v I.B třídě nevedou vůbec špatně. Po odehraných třinácti podzimních kolech se borci usadili na sedmém
místě čtrnáctičlenné tabulky. Na podzim áčko nasbíralo 19 bodů
za šest vítězství, šest porážek a jednu remízu, skoré 32:33. Nejlepšími střelci týmu jsou: Olšák Stanislav a Blizňák Zdeněk, kteří
nastříleli po 7 brankách, v závěsu za nimi se drží Gargulák Michal
s 6 brankami.
Muži „B“ po podzimu obsadili sedmou příčku. Po odehraných
devíti kolech mají na svém kontě 8 bodů za dvě vítězství, pět
porážek a dvě remízy.
Nejlepšími střelci jsou: Musil Vlastimil a Uhrin Marián, kteří
nastříleli po třech brankách.
Dorostenci pod vedením trenéra Petra Špačka ve své premiérové sezoně v krajské soutěži jsou po podzimu na devátém místě
tabulky. Jejich bilance je 14 bodů za čtyři vítězství, dvě remízy a
sedm porážek
Nejlepšími střelci jsou: Ostřanský Jakub 9 branek, Hrabovský
David 5 branek, Pařenica Roman 4 branky.

Starší a mladší žáci pod vedením Josefa Mikuly a Michala Čablíka startují v těžkém krajském přeboru. Přebor hrajeme
převážně se svými odchovanci. Starší žáci jsou po jedenácti
podzimních kolech na 11. místě. Do listiny střelců se zapsali: 1.
Černík Daniel 6 branek, Macík Tomáš 2 branky, Gálík Jakub 1
branka.
Mladší žáci jsou po stejném počtu utkání na 12. místě. Nejlepšími střelci jsou: Machala Roman 5 branek, Gajdoš Marek 2
branky a Březovják David 2 branky.
Starší přípravka pod vedením trenéra Jaroslava Kaňáka je po
podzimu na čele tabulky „OP“. Na svém kontě mají kluci 24 bodů
za osm vítězství a jednu porážku. Skoré 122:28. Nejlepšími střelci
týmu jsou: Hastík Jan 41 branek, Kořenek Aleš 32 branek a Filip
Adam 15 branek.
Mladší přípravka „A“ se se pod vedením trenéra Petra Nogola na podzim zúčastnila sedmi turnajů „OP“. V turnajích kluci
obsadili 4 x 1. místo a 3 x 2. místo. Do listiny střelců se zapsa-

Utkání Fotbalového poháru České pošty Zlín - Sparta Praha - mladší přípravka doprovad.
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li: Adam Filip 31 branek, David Žabčík 13 branek, Karel Říha
13 branek, Filip Barbořák 12 branek, Metoděj Černý 10 branek,
Švagera Ondřej 10 branek, Marek Nogol 7 branek, Stanislav Olšák 5 branek, Michal Gajdoš 2 branky, David Kovář 1 branka,
Štěpán Mrlina 1 branka, Vaculík Martin 1 branka.
Mladší přípravka „B“ je složená z mladších kluků, kteří s fotbalem začali v loňském a letošním roce. Trenérem týmu je Stančík
Karel. Kluci za podzim absolvovali taktéž sedm turnajů „OP“.
V turnajích kluci svou bojovností dokázali, že se chtějí přinejmenším vyrovnat svým starším vrstevníkům. Do listiny střelců
se zapsali: Děckuláček Michal 5 branek, Adam Hynek 3 branky,
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Vašek Macháček 2 branky, Nogol Marek 1 branka, Holý Marián
1 branka.
Obecní úřad koncem roku zakoupil pro náš klub nový traktůrek
na kvalitní sečení fotbalového hřiště, za což moc děkujeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu, všem
sponzorům a fanouškům za jejich podporu, bez které by jen stěží
mohl fotbal v Ratiboři fungovat na takové úrovni. Taky bychom
vám všem chtěli popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků
a do nového roku 2014 hodně štěstí a zdraví.

Utkání Fotbalového poháru České pošty Zlín - Sparta Praha - mladší přípravka doprovad.
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Turnaj mladších žáků - Holešov
Dne 8.12.2013 se mladší žáci Sokolu Ratiboř zúčastnili turnaje
v Holešově, kde změřili své síly s týmem Rajnochovic, DFK
Holešov a Martinic. Hrálo se 4+1, 2 x 12 minut.
Za Ratiboř reprezentovali:
Brankář: David Březovják
Obrana: Martin Čablík, Jan Čablík, Aleš Kořenek
Útok: Roman Machala, Ondřej Makyča, Jan Hastík
Vedoucí týmu: Karel Stančík
Asistent: Michal Čablík

Ratiboř - Rajnochovice     	
Ratiboř - DFK Holešov     	
Ratiboř - Martinice           

8:0
5:4
6:2

Střelci: Machala Roman 11 branek, Makyča Ondřej 3 branky,
Hastík Jan 4 branky, Čablík Martin 1 branka
Poděkování patří všem hráčům za velmi pohledný fotbal plný
kombinací, ze kterých padlo hodně branek. Roman Machala byl
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
Michal Mrlina za oddíl kopané
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