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 Vážení  a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřála pěkné a  pohodové jaro plné sluníčka a radosti z  probouzející se přírody.  Přeji Vám 
příjemné prožití svátků velikonočních. Dětem a studentům přeji hodně  studijních úspěchů a Vám všem spokojenost 
ve Vašich rodinách i v obci Ratiboř. 

Rok 2014 je rokem, kdy se po dlouhodobém úsilí obci podařilo docílit vymazání zástavních práv na obecních 
nemovitostech váznoucích. Lze konstatovat, že po zaplacení veškerých dlužných částek u SFŽP ČR neváznou na 
nemovitostech ve vlastnictví obce žádné dluhy ani zástavní práva ve prospěch třetích osob. Obec Ratiboř již nepatří 
mezi zadlužené obce v regionu.

Ohlédnutí za uplynulou zimou
Během letošní mírné zimy se pracovníci obce zaměřili na čistě-

ní příkopů u místních komunikací, čištění horských mříží, kana-
lizačních vpustí a chodníků, úklid okolí koryt toků, včetně sběru 
odpadků a likvidaci černých skládek, zejména v prostoru u řeky 
Bečvy. Upraveny jsou svážnice dřeva z obecních lesů a přístupo-
vé cesty. Po úpravě koryta toku Ratibořky v dolní části obce jsou 
prováděny terénní úpravy okolí. Průběžně byly odklízeny násled-
ky větrných smrští. Byl prováděn ořez větví stromů, úklid veřej-
ných ploch a hřbitova a další práce. Za odvedenou práci děkuji 
všem pracovníkům obce.

Cyklostezka Ratiboř
V lednu 2014 proběhla úspěšně kolaudace cyklostezky v Rati-

boři. Akce byla stavebně dokončena podle předem stanoveného 
harmonogramu. Její realizací od Bečvy do Ratiboře jsou zlepšeny 
bezpečnostní parametry silničního provozu, zejména  na silnici 
437/II v úseku Pod Dubím. Realizaci akce podpořil Státní fond 
dopravní infrastruktury ČR dotací ve výši  4 191 tis. Kč. Veřejnou 
zakázku získal v podlimitním výběrovém řízení zhotovitel – firma 
TM Stav spol s.r.o. ze Vsetína. Tato firma nejlépe vyhověla pod-
mínkám veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb., O veřejných 
zakázkách. Dílo bylo vybudováno včas a také v požadované kva-
litě. Po opravě děr na místní příjezdové komunikaci Pod obcí, na-
vazující na cyklostezku může akce plně sloužit široké veřejnosti. 
Slavnostní otevření cyklostezky je plánováno na 3. května 2014.   

Místní komunikace
Po zimním období je plánována oprava výtluků a terénních 

nerovnosti na místních komunikacích a chodnících. Jakmile to 
povětrnostní podmínky dovolí, budou systémem turbo sanovány 
díry v živičných nátěrech místních komunikací jak u kostela, tak 
i v dalších částech obce. 

MŠ  
V budově MŠ jsou realizovány stavební úpravy interiéru bu-

dovy směřující ke zlepšení podmínek provozu předškolních za-
řízení, zejména v oblasti dodržení všech hygienických standar-

dů. Přestěhováním prádelny byla rozšířena plocha oddělení dětí 
umístěného v přízemí budovy. Průběžně probíhají další nezbytné 
úpravy. V plánu je celková rekonstrukce budovy MŠ s využitím 
vhodné státní podpory. Rozpočtované náklady celkové přestavby 
a přístavby budovy činí 27 mil. Kč. Obec čeká  na vyhlášení aví-
zovaného dotačního titulu směřujícího k rozšíření kapacit mateř-
ských škol. Akce je projekčně připravena.

Hasičská zbrojnice
V prostoru hasičské zbrojnice došlo na úpravy interiéru, malíř-

ské a natěračské práce. O starou hasičskou cisternu z roku 1984 
projevili zájem hasiči z družební obce Považská Teplá, kteří za-
tím podobnou technikou nedisponovali. Vozidlo bylo odprodáno 
z majetku obce za cenu 30 tis. Kč a odvezeno na Slovensko. Re-
pasované hasičské vozidlo Liaz 101.860 CAS 25 plně slouží po-
třebám zásahové jednotky obce. Aktuální akceschopnost a vyba-
venost zásahové jednotky byla prověřena i při nedávném nočním 
požáru motorového vozidla. 

Garáž a klubovna u hasičského 
domu

Podařilo se zrealizovat stavební úpravy v garáži u hasičského 
domu i vedlejší klubovny. Celý interiér je opatřen novými nátěry, 
jsou opraveny dveře a vodovodní rozvody. Klubovna je upravena 
do odpovídajícího stavu. Jsou zhotoveny nové lavice a stoly při-
pravené k osazení v areálu. 

Záchovná údržba majetku obce, OÚ
Průběžně je prováděna záchovná údržba budov. V kabinách na 

hřišti jsou zhotoveny nové dveře,   za brankami vyměněny sítě. Je 
opraveno poškozené oplocení hřiště u sokolovny. Novými nátěry 
jsou opatřeny společné prostory v bytovém domě čp. 21.  Před 
budovou OÚ je umístěna nová mapa. Žádost o podporu na opravu 
budovy obecního úřadu byla uplatněna u SFŽP ČR. V současné 
době probíhá posuzování žádosti ze strany poskytovatele, akce 
postoupila do dalšího kola projednání. V případě, že vše dobře 
dopadne, přistoupíme neprodleně k realizaci díla. Obec má uplat-
něny i další žádosti o dotace a podpory z různých programů. 

Bc. Jiřina Sklenská



Z p r a v o d a j  -  b ř e z e n  2 0 1 4

3

Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
■ rozpočtovou změnu č. 1/2014
■ výsledky inventarizace majetku obce za rok 2013
■ výsledky hospodaření LH za rok 2013
■ záměr a odkup části MK p.č. 2284/1 o výměře 9 m2 do majetku 
obce
■ záměr a odkup části MK p.č. 2637/1 o výměře 363 m2 od p. 
Blizňáka (R. 407) do majetku obce
■ prodej p.č. 3580/3 o výměře 50 m2 manželům Rožnovjákovým 
(R. 453)
■ žádost p. Valcháře o místní šetření na p.č. 3491/18 a pověřilo 
komisi ve složení Alois Musil, Ak. arch, Sošťák, členové stavební 
komise šetřením na místě samém
■ zařazení žádosti A. Petrové do seznamu uchazečů o byt
■ poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Kynologic-

kému klubu Ratiboř
■ a pověřilo starostku obce Bc. Sklenskou účastí na valné hroma-
dě Valašské vodohospodářské a.s. 24.4.2014, jako náhradník byl 
stanoven místostarosta PhDr. Juráň
■ zakoupení jedné branky pro TJ Sokol do výše 20.000 Kč
■ návrh na zpracování cenových nabídek žaluzií do ZŠ

Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí: 
■ dodržení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovi-
tosti čp. 84 a informaci o demolici této nemovitosti
■ informaci o nedoplatcích za pronájem nebytových prostor a 
schválilo navržené splátkové kalendáře
■ zhodnocení Plesu obce Ratiboř a Kalendář akcí na rok 2014
■ nutnost opravy MK pod obcí k cyklostezce a opravu plotu na 
hřbitově

Výpis z Usnesení XXVI řádného jednání Zastupitelstva obce Ratiboř ze dne 3. března 2014

1. Jakou kapacitu žáků má stanovena naše základní škola a 
družina?
Škola má kapacitu 122 žáků a družina 24.
2. Jakou kapacitu dětí má mateřská škola?
Celkem 75 dětí.
3. Které z údolí v Ratiboři nemá dokončeno pouliční osvětlení?
Hološín jen k rodinnému domku u Čablíků, dále 2 stožáry 
solárního osvětlení. V Borčí jen k Fabiánkům.
4. Ve kterém roce zahájil v Ratiboři činnost Český svaz žen a 
kdo byl předsedou?
V roce 1946 – první předsedkyně byla Anna Baletková, o rok 
později Božena Gabryšová.
5. Kolik měl svaz žen členů a kdy ukončil svou činnost?
Nejvíce členů měl v roce 1975 a to 62 aktivních členek. V roce 
1992 byl svaz v Ratiboři rozpuštěn.
6. Kdy byl v Ratiboři založen Červený kříž?
Červenému kříži předcházela svou činností skupina hasičských 
samaritánů. Zdravotní skupina byla založena příchodem MUDr. 
Krystýnka v roce 1956. Velitelkou byla Anna Gabryšová-
Dědková.
7. Kolik měl Červený kříž členů a jako vyvíjel činnost?

Původní počet 24 členů se rozrostl na 125 členů. Hlavní činnost 
byla zaměřena na služby při sportovních událostech, utkáních 
a závodech, služby nemocným, zvelebování obce, poskytování 
služeb první pomoci. Poslední valná hromada Červeného kříže se 
konala v roce 2001.
8. Který občan z Ratiboře má jako dárce krve nejvíce odběrů?
Za 105 odběrů byl v roce 1996 odměněn „Zlatým křížem“ pan 
Leopold Mikušek, čp. 337.
9. Kdy byl založen Český svaz chovatelů?
20.3.1959, první předseda Alois Musil, členové výboru: Josef 
Nosálek, Emil Hlinský, Josef Zbranek a Oto Filák.
10. Kolik měla organizace členů a kdy zanikla?
Největší členská základna byla v roce 1974: 47 chovatelů. Činnost 
byla ukončena 7.1.1994 likvidačním zápisem. Později byla 
obnovena 23.3.1997. Předsedou byl zvolen Miroslav Všetička 
a M. Zgabajová. Svaz chovatelů ve své činnosti nyní úspěšně 
pokračuje.
11. Kdy byla v Ratiboři zřízena obecní knihovna a kdo byl 
prvním knihovníkem?
Knihovna zřízena v roce 1921, první knihovnicí byla učitelka 
Františka Malučká.
12. Kde byla knihovna umístěna a kolik měla při otevření 
knih?
Umístěna byla v základní škole, při otevření měla 598 knih.
13. Ve kterém roce bylo v Ratiboři nejvíce živnostenských 
služeb?

Poznáváme naši obec aneb 
Co víš o Ratiboři?

Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
■ opravu příjezdové komunikace k cyklostezce Pod obcí živič-
ným povrchem

■ opravu části příjezdové komunikace v Hrabí penetrací
■ opravu oplocení hřbitova

Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

Výpis z usnesení z XXVII. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř dne 24. března 2014
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V roce 1930: 5 obchodů, 2 hostince, 2 hospůdky, 4 trafiky, 2 pily, 
2 kováři, 3 krejčí, 
1 švadlena, 2 obuvníci, 3 stolaři, 1 sedlář, 2 pekaři a 2 řezníci.
14. Kdy byla do údolí Kobelný zavedena elektřina?
V roce 1945, byla zavedena také u Záhumeňů.
15. Po zrušení pily v Ratiboři byla zde zřízena Strojní a 
traktorová stanice, ve kterém roce a kolik zaměstnávala lidí?
V roce 1959, STS měla 40 zaměstnanců.
16. Ve kterém roce začalo promítat naše širokoúhlé kino?
Jako jediné širokoúhlé kino v okrese pod názvem „Kolektiv“ 
promítalo poprvé 22. července 1961 film s názvem Smyk.
17. Které obchody v 60. letech minulého století provozovalo 
družstvo Jednota?
Potraviny u Machalů, u Růžičků a u Karolů. Textil u Halmazňů, 

průmyslovou prodejnu u Juráňů. Pramen otevřel svou první 
prodejnu v místech obecní váhy, dnes autobusové zastávky.
18. Ve kterém roce byl dán do provozu vlek v Kobelném?
V zimním období roku 1985.
19. Ve kterém roce byl obci schválen Parlamentem ČR znak 
a prapor?
V roce 1998, návrh zpracoval PhDr. Ladislav Baletka.
20. Ve kterém roce začalo budování tras kabelové televize 
v Ratiboři?
Výstavba v horní části obce započala v roce 2000, ukončení 
všech tras v dolní části obce bylo v roce 2004.

PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

TĚŽBA DŘEVA

- PÚ - 40 let – těžba výchovná do 40 let porostu 4,70 ha
 39,25 m³
- PN – předmýtní nahodilá 129,88 m³
- MN - mýtní nahodilá 1.123,87m³
- MÚ - mýtní úmyslná 1.189,63 m³

Celkem těžba dřeva 2.482,63 m³

PĚSTEBNÍ ČINNOST

- výchova porostů prořezávkami 8,47 ha
- zalesňování nové  2,17 ha
      - zalesňované dřeviny 
                       smrk    7.025 ks
                       buk    2.600 ks
                       dub     4.000 ks
                       lípa    1.000 ks

- vylepšování kultur 0,13 ha
      - zalesňované dřeviny
                       smrk      450 ks
                       buk      400 ks

- přirozené zmlazení smrku na ploše 0,66 ha
- ochrana kultur proti buření 11,54 ha
                       proti zvěři  11,36 ha
                       proti klikorohu borovému 1,40 ha
 
- oplocování kultur - nové oplocenky 0,36 ha
 400 bm
- rušení starých oplocenek 1,01 ha
 860 bm
- výsek plevelných dřevin 3,35 ha
- úklid klestů hromádkováním na ploše 0,90 ha
 500 m³
- úklid klestu pálením  1,10 ha
 653 m³

- ostatní pěstební činnost  
        - ochrana lesa proti kůrovci
        - těžba vánočních stromků
        - oprava a údržba lesních cest
        - vyžínání buřeně podél cest
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH

                                             Příjem      Vydání           Zůstatek
Prodej dřevní hmoty 3.956.699,- 
Prodej vánočních stromků        9.200,-
Vlastní spotřeba dřeva                         20.434,-
Fakturace výkonů + správní náklady 1.523.317,-
Materiálové náklady                       107.290,-
CELKEM 3.986.333,- 1.630.607,- 2.355.726,-

Struktura materiálových nákladů

- sazenice lesních dřevin 96.250,--
- repelenty proti okusu zvěře 9.750,--
- feromony na kůrovce  1.290,--
CELKEM 107.290,--

Státní dotace na lesní hospodářství v roce 2013

Obnova porostu 41.328,--
Výchova lesních porostů 27.552,--
CELKEM 68.880,--

Celkový příjem z lesního hospodářství

Zůstatek hospodaření 2.355.726,--
Státní dotace 68.880,--
CELKEM 2.424.606,--

Alois Musil
lesní hospodář

Hospodaření v obecních lesích v roce 2013
Obec hospodaří v obecních lesích dle nového LHP platného na roky 2008 - 2017.



Z p r a v o d a j  -  b ř e z e n  2 0 1 4

5

Jarní úklid v obci
Velmi mírná, proměnlivá zima pravděpodobně pomalu končí. 

Charakter letošní zimy si vyžádal vzhledem ke sjízdnosti a 
schůdnosti místních komunikací, chodníků a veřejných prostor 
obce v převážné míře velké množství posypového materiálu. 
Pracovníci obecního úřadu se v první polovině března zaměřili 
na úklid chodníků a některých parkovišť, někteří občané rovněž 
zahájili úklid před svými obydlími. 

Přivítáme aktivitu i ostatních našich spoluobčanů, když 
provedou „očistu“ od posypového materiálu, budou pracovníci 

obce postupně odvážet připravené hromádky smetků. Posypový 
materiál z místních komunikací a veřejných prostor budou 
pracovníci  Technických služeb Valašské Meziříčí odklízet 
v měsíci dubnu a to 11. a 12. dubna 2014. Žádáme Vás o 
součinnost v tomto uvedeném termínu a to tak, abyste zabezpečili 
volný prostor místních komunikací pro zametací vozy.

Následně budeme pokračovat v čištění travnatých ploch 
v jednotlivých lokalitách obce a odstraňovat posypový materiál 
před sečením trávy. Chtěli bychom tak zabezpečit úklid naší obce 
po zimním období do poloviny měsíce dubna.

Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

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

k dostání mikrotenové sáčky, kterými by měl být vybaven každý 
chovatel a okamžitě případné exkrementy odstraňovat. 

Odstraňujte proto bezpodmínečně po svých psech a koních 
jejich výkaly !!!

za komisi životního prostředí Alois Musil

Děkujeme občanům, kteří již splnili svou povinnost a zaplatili 
poplatky za odběr vody, stočné, domovní odpad a poplatek ze psů. 

Ostatní upozorňujeme, že termín splatnosti je 31. března 2014.                                  
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

1.  Množství jednotlivých druhů odpadu:

- komunální odpad 360,24 tun
- plasty 32,5 tun
- sklo 22,4 tun
- papír 10,3 tun
- velkoobjemový a nebezpečný odpad 24,54 tun

2. Náklady na odpadové hospodářství

a) Domovní odpad, z údržby zeleně a veřejných prostor
- příjem od občanů včetně živnostníků 838.132 Kč
- celkem zaplaceno za odvoz a skládku 957.042 Kč

b) Nebezpečný a velkoobjemový odpad  49.438 Kč

c) Celkové náklady za uvedený odpad 1.006.480 Kč

d) Tříděný odpad (plasty, sklo, papír)
- náklady na svoz, odvoz, skládku, recyklaci, kontejnery, pytle  
    210.961 Kč
- informace veřejnosti, osvěta, propagace 2.000 Kč

- dotace od EKO-KOMU za povolené náklady v roce 2013  
    223.779 Kč
- zůstatek dotace po odečtení povolených nákladů 73.698 Kč

3. Výtěžnost obce při recyklaci odpadových komodit na  
     1 obyvatele za rok 2013

- celkem vytříděného odpadu na občana za rok 36 kg

4.  Poplatek za domovní odpad pro rok 2014 na občana nebo 
dům          450 Kč 

Z uvedeného vyplývá, že došlo v minulém období ke zmírnění 
nákladů na odpadové hospodářství v naší obci a to díky Vám, 
kteří se podílíte na třídění odpadu a rovněž spolupráci s EKO-
KOMEM, REMOU a EKOLAMPEM. Získané dotační finanční 
prostředky můžeme použít do povolených nákladů v rámci 
systému tříděného odpadu. 

Proto Vás opět vyzýváme „TŘIĎTE ODPAD“, odkládejte 
uvedené druhy odpadu do správných kontejnerů a košů a pomozte 
tak společně vylepšovat životní prostředí naší obce. 

Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

Odpadové hospodářství v obci Ratiboř za rok 2013

Opakovaná výzva občanům chovatelům psů a koní

Poplatky splatné k 31. březnu 2014
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Měsíc knihy březen se letos opět 
stane dobou věnovanou v knihovně 
hlavně dětem. Pod vedením paní 
Michaely Jakubíkové připravila 
knihovna pro děti pestrý a zajímavý 
program.   I když se paní Jakubíková 

po osmi letech rozhodla ukončit svou činnost knihovnice, letos 
děti ještě provedla měsícem knihy i Nocí s Andersenem.  Za to, 
jak knihovna vypadá a funguje, jí patří poděkování nás všech, 
protože bez její práce nad rámec povinností a v osobním volném 
čase se nic takového nedá vybudovat. Nejvíce bych jí ale chtěla 
poděkovat já, která po ní knihovnu přebírám. Neznám ji dlouho, 
ale myslím si, že je nejen milým, hodným           a obětavým 
člověkem, ale doslova „dobrým duchem“ knihovny a mohu 
jenom doufat, že moje práce bude alespoň zčásti podobná té 
její.  V loňském roce také získala knihovna pod jejím vedením 
ocenění za vzorné vedení knihovny v soutěži „ Vesnice roku“    a 
za peníze z této odměny byl zakoupen dřevěný domeček pro děti, 
který slouží v areálu knihovny na hraní nejen malým čtenářům, 
ale všem malým dětem.                                  

Knihovnu navštívily děti z mateřské školy, které v příštím roce 
půjdou do školy. Hlavním tématem byly pohádky a pohádky na 
dobrou noc – večerníček. I když jsme země nevelká co do rozlohy, 
pohádkových postaviček máme tolik, že nám je mohou závidět i 
daleko větší státy. Krteček, víla Amálka, maková panenka, Ferda 
mravenec, Bob a Bobek a další a další šli našim dětstvím s námi 
a byla by škoda neseznámit s nimi naše děti či vnuky. Taková 
pohádka na dobrou noc jen tak přečtená nebo vyprávěná rodiči 
je něco, co nás rodiče sice stojí čas, ale pro děti je to čas, který 
jsme si vyhradili jen pro ně a důkaz toho, že nám na nich záleží.

Školáci letos plnili úkoly v soutěži „Máme rádi Ratiboř“, 
v níž doplňovali do mapy místní názvy v obci. Žáci 1. – 4. třídy 
mohli doma využít nápovědy rodičů a prarodičů, žáci 5. třídy si 
museli vystačit jen se svými znalostmi. Paní starostka pasovala 
v knihovně prvňáčky na čtenáře a každý dostal průkaz čtenáře. 

Noc s Andersenem proběhne letos 4. dubna a této celostátní 
akce se zúčastní 5. třída ZŠ. Kromě programu a noclehu v 
knihovně je připraveno opékání u Vacků v Borčí. Na všechny 
malé čtenáře se těší  pan Andersen se svými pomocníky.       

Ester Miniariková

Jaro v Ratiboři
I za mého dětství přicházelo jaro každý rok znovu., i když ne 

vždycky 21. března. Jaro – to byla velká proměna barev. Deště umyly 
smrkové lesy na Křížovém a břízy pod Kyčerou se začaly pomalu, 
rozvážně oblékat do světlezeleného hávu. Mezitím roztál poslední 
sníh a u potůčků pod Březím se začaly objevovat první žluté blatouchy 
a kus dál v lese vystavovaly na odiv svou bílou krásu sasanky. A 
samozřejmě lopuch se zrovna rval o místo na slunci. V živém plotě 
kolem hřbitova rozkvetly voňavé fialky (i ty psí, co nevoněly) a 
modrý barvínek. Na louce pod hřbitovem (říkali jsme kerchov) 
byly fialové vstavače. A všude plno chudobek. Potom přišly na řadu 
kropáčky, krásné žluté, voňavé. Ty jarní, oranžovější prvosenky kvetly 
na výskydi u Polášků, ale jistě i jinde. Pléšky byly všude, trhali jsme 
je pro mycáky. V Březí u potůčku bývali mloci, krásní, černožlutí. 
Maminka mi říkávala: „Nechoď k nim blízko, oslepl bys.“ Až později 
jsem se dověděl, že mloci se brání proti nepříteli vystřikováním 
jedovaté látky..

Když při dešti a slunéčku vyšla nad Hološínem duha, měli jsme 
vždycky sto chutí dostat se na její začátek, kde se dotýkala země. Ale 
slýchávali jsme: “To by  ťa vynéslo až na sám vrch duhy a potem bys 
spadnúl.“ Tož bylo opravdu lepší dívat se na duhu zdálky a radovat se 
z jejích barev.

Velikonoce bývaly na jaře – a jsou pořád,  první neděli po prvním 
jarním úplňku. Předchází jim Velký pátek, den ukřižování Ježíše 
Krista. V kostele se zpívaly pašije. Hod Boží velikonoční je největší 
křesťanský svátek (a vlastně také každá neděle). Rád zpívám jednu 
z nejstarších českých písní ze 14. století o velikonoční radosti, která je 
pro nás všecky. Jen dva verše napíšu.

Bůh náš všemohoucí, vstal z mrtvých, žádoucí,
chvalme Boha s veselím, toť nám všem Písmo velí.
Pane, smiluj se!
Jezu Kriste, vstal jsi, nám tím příklad dal jsi,

že nám z mrtvých vstáti, s Bohem přebývati.
Pane, smiluj se!
K jaru patřily kuličky. Sotva se oteplilo, sotva oschla zem, dělali 

jsme na cestě před školou a u kostela, kde to jen šlo jačky (důlky) a 
hráli kuličky. Ty kuličky bývaly obyčejné, jen vypálené, později už i 
barevné. Nosily se po kapsách nebo v malém plátěném míšku.

To už se také chodilo bosky. Protože boty byly drahé a muselo 
se šetřit. Dnes by to bylo lepší chození po asfaltce či po chodnících. 
Ale tehdy byla jen štěrková uválcovaná silnice. Když chodila procesí 
na Hostýn, nosili lidé boty svázané přes rameno a obuli si je až pod 
Hostýnem.

Na Velikonoční pondělí býval šmigrúst. Jako malí ogaři jsme 
chodili s březovýma metličkama a moc jsme cérky nebili. Radši jsme 
se dívali, jak nám do košíčku přibývají obarvená vajíčka. To ti větší 
měli tatary z vrbového prútí a to už pěkně bolelo, když cérka dostala. 
Ti ještě větší chodili s jalovcem a dostávali slivovici. Nikdo jsme 
tehdy nevěděli, že ten šmigrúst patří ke zbytkům starých pohanských 
zvyků a že ty pruty měly zvyšovat plodnost jak zvířat, tak i lidí. Na 
Velikonoce jsme už mívali docela velká kozlátka. V roce 1949 
jsem coby student zastupoval na Velikonoční pondělí pana faráře 
Miroslava Janebu a kázal jsem v kostele na text Žd 5,7-9. Přestavte si: 
bylo přítomno 340 lidí (ještě i Kateřinčanů). To počítával v kostele pan 
Hošík.

Druhou neděli v květnu býval svátek matek. Dopoledne bohoslužby 
v kostele, odpoledne slavnost za kostelem pod lipami, kde byly 
udělány i lavice. Děti přednášely básničky a zpívaly, hrály se různé 
hry, probíhaly různé soutěže. To měla na starosti škola. Také se jedlo 
a pilo. Za kostelem bývalo asi deset velikých lip, před kostelem čtyři.

Na jaře bývala také konfirmační slavnost.Můj ročník ji měl 
17.5.1942. Bylo nás 63 konfirmandů. Od sboru jsme každý dostal 
Nový zákon v překladu prof. Frant. Žilky, kam nám pan farář 
Kantorek napsal konfirmační heslo – jeden verš  z Bible.

Přeji Vám pěkné jaro a velikou radost z toho, že nás provází 
vzkříšený Kristus Král.                                           Miroslav Frydrych
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Na konci času se všichni lidé země 
shromáždili kolem Božího trůnu na soudu. 
Někteří se nahromadili ve skupinách a 
zlostně debatovali: 

„Jak nás může Bůh soudit?! Co On ví o 
utrpení?“ - Zeptala se odvážně mladá žena 
a zároveň ukazovala na paži vytetované 
číslo nacistického koncentračního tábora. 
– „Byli jsme biti, terorizováni, mučeni a 

nakonec jsme umírali!“ 
V další skupině si černoch rozepnul límec. – „Co vy na to?“ 

– Zavolal a ukázal jizvu na krku. „Zlynčovali mě! Ne za nějaký 
trestný čin, ale jen za to, že jsem černý!“ 

Poblíž těhotná mladá žena v pláči křičela: „Byla jsem 
znásilněna. Proč? A proč teď musím být ještě odsouzená? Za 
co?“ 

Bylo mnoho podobných skupin. Všichni lidé měli zášť k Bohu 
za zlo a utrpení, které vítězilo ve světě. „Jo, dobře žít s Bohem v 
nebi, kde je vše krásné a dokonalé, kde není žádná bolest nebo 
strach, hlad nebo nenávist. Co Bůh může vědět o tom, co člověk 
ve svém životě přetrpěl?“ 

Bylo rozhodnuto, že každá z těchto skupin pošle svého zástupce 
jako opozici k Bohu. Byli to: Žid, černoch, Japonec z Hirošimy, 
postižené dítě matky, která brala drogy v těhotenství, ten, kdo 
přežil tsunami a hodně dalších… Shromáždili se stranou a radili 
se. Nakonec se rozhodli dát Bohu svou žádost. Byla jasná: Před 
tím, než Bůh může soudit lidi, musí zažít vše, co oni. Rozsudek 
je: poslat Boha na zem – ať tam žije jako člověk! Ať se narodí 
jako Žid. Nechť i jeho narození je podezřelé. Ať tvrdě pracuje, 
ať ho nikdo neocení a dokonce ať ho nejbližší rodina považuje 
za blázna. Ať ho zradí jeho nejbližší přátele. Ať jeho obvinění 
je nespravedlivé a ať ho odsoudí zaujatý soud. Ať je mučen. Na 
konci ať se přesvědčí, co to znamená být úplně sám. Pak ať zemře 
tak, aby nebylo pochyb o jeho smrti. Ať jsou přítomni svědkové, 
kteří to potvrdí. Když už všichni zástupci lidstva přidali k té 
žádosti vše, co chtěli, přečetli ji nahlas. V davu bylo slyšet hlasité 
mumlání o schválení. Ale pak najednou bylo úplné ticho. Nikdo 
nepronesl jediné slovo. Nikdo se ani nepohnul. Najednou všichni 
pochopili, že tento rozsudek byl již vykonán… (z internetu).

V 1. Listu Petrově čteme: Kristus trpěl za vás […]. On 
hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu 
spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal 
vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle 
vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi 
spravedlností. (2,21-24)

Ano, náš Bůh je Bůh trpící, který zdaleka není vůči utrpení 
imunní. Potřebujeme Ho vidět, jak pláče nad nekajícným 
Jeruzalémem a umírá na kříži. Nebýt kříže, nikdy bychom sami 
nemohli věřit v Boha. Jediný Bůh, v něhož věříme, je Ten, jemuž 
se Nietzsche vysmíval jako „Bohu na kříži“. Jak by mohl člověk 
v reálném světě bolesti uctívat Boha, který by byl vůči ní imunní? 
Ale Bůh pro nás vstoupil do našeho světa těla a krve, slz a smrti. 
Trpěl za nás. V jeho utrpení je naše spása. Je možné, že spoustě 
lidí toto není blízké. Není jim blízké Ježíšovo utrpení. Proto 

zase na Velký Pátek, kdy si budeme připomínat Kristovu smrt, 
budeme se snažit si o tom popovídat. Těším se na shledání s 
vámi i toho třetího dne, na Velikonoční neděli, která je pro lidský 
zrak mnohem troufalejší. Ježíš zvítězil nad smrtí. Jeho hrob našli 
prázdný. A to je to dědictví nejvyšší. Kdo je přijme, nemusí žít ve 
strachu, v opuštěnosti a tísni.

O, Jezu Kriste, Pane a Vykupiteli náš, děkujeme za Tvou 
nekonečnou lásku, ve které jsi se pro nás obětoval a hříchy naše 
sňal. Prosíme Tě, dej nám tu milost, abychom byli Tobě věrní až 
do konce - až přijdeš a odvoláš nás z tohoto světa. Amen.

Milí čtenáři Zpravodaje, 
přijměte do Velikonočních svátků 
a dalšího čtvrtletí přání, jenž jsou 
zároveň slova písně:  
Ty cestou kříže, Pane náš, jsi kráčel 
k oslavě a touže cestou vodíváš 
i všechny údy své. Ó, dej, ať při nás 
též se skví tvůj kříž i tvoje vítězství 

a také sám hrob promění se v slavnou bránu vzkříšení, hrob 
promění se v bránu vzkříšení!

J. Wiera Jelinek, farářka

Sborová sdělení
Poslední sobotu roku 2013 se v kostele konal koncert Zvonků 

Dobré zprávy pod názvem Urbi et orbi  což znamená Městu 
a světu. Svým vystoupením jsme chtěli vyjádřit lásku k našim 
spoluobčanům a celému Božímu stvoření a přednést svým 
způsobem hudební přímluvnou modlitbu za obec a svět. Jen 
pro zajímavost – zvonky měly v minulém roce svá delší a kratší 
vystoupení 22krát. 

V lednu v rámci Aliančního týdne modliteb v úterý 7. 
ledna jsme se zaposlouchali do kázání Pavla Kostečky, kazatele 
z Církve Adventistů ze Vsetína a ve středu 8. ledna kázal kněz 
Karel Hořák z římsko-katolické farnosti v Hošťálkové. Posloužil 
nám také pěvecký sbor této farnosti. 

V neděli 19. ledna se konala Neděle s hostem, jímž byla paní 
Vodáková ze Vsetína. Vystoupila s přednáškou o široké veřejné 
službě vsetínské větve Diakonie. 

Další neděli – už ve Vsetíně – v benefičním koncertu pro tuto 
Diakonii vystoupily Zvonky Dobré zprávy. V polovině  března 
tentokrát mladší skupina zvonkohry měla své soustředění ve 
středisku kateřinického sboru na Lázech. 

V březnu jsme měli taky možnost se zúčastnit bohoslužeb 
konaných v rámci Světového dne modliteb. Letošní liturgii 
s hlavním tématem „Voda – dar Boží“ připravily křesťanky 
z Egypta a vedla je skupina našich spoluobčanek. Zpíval pěvecký 
sbor a sólo Tomáš Žamboch. 

V neděli se pravidelně současně s bohoslužbami konají dětské 
bohoslužby. Modlitební setkání se konají každý týden v úterý od 
16 hod. Biblické hodiny pro dospělé se konají také v úterý od 17 
hod. Probíráme knihu Skutků apoštolských. Pěvecký sbor, který 
dosáhl zatím počtu 19 členů, rád přijme další zájemce. Zkouší 
pravidelně v úterý od 18 hod. 

Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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(Nejen) sborové pozvánky
S koncem března při sboru ČCE zahájí činnost 

sdružení BROUČCI pro mladší děti (5-12 let). 
Setkání budou probíhat každou druhou sobotu od       
9 do 11 hodin, později dle dohody. Náplň setkání: 
naučná a zájmová činnost, soutěže, hry, turistické 
vycházky a výlety (i celodenní) s kulturně poznávací činností aj. 
Bližší informace podají: Anna Kulhánková a paní farářka Wiera 
Jelinek.

Srdečně Vás zveme k (nejen) velikonočním bohoslužbám a 
těšíme se na setkání s Vámi:
13.4. – Květná neděle – v 10.00 hod. bohoslužby se čtením Pašijí 
podle Matouše za účasti pěveckého sboru.
13.4. – Květná neděle – ve 14.00 hod. bohoslužby pro seniory, 
při nichž zazní několik skladeb zvonkohry . V 16.00 hodin se 
bude konat koncert Zvonků Dobré zprávy v ratibořském kostele.
18.4.  – Velký Pátek – v 10.00 hod. bohoslužby s Večeří Páně. 
20.4. – Velikonoční neděle – v 10.00 hod. bohoslužby s Večeří 
Páně a za účasti pěveckého sboru. (Na Velikonoční neděli od 17 
hod. se v kulturním domě v Kateřinicích bude konat divadelní hra 
„Ženy u hrobu“, jejímž autorem je Jan Olšák z Ratiboře).
21.4. – Pondělí velikonoční – bohoslužby v 10.00 hodin.
Přes víkend 25. - 27. dubna se bude v našem sboru konat sjezd 
mládeže z východomoravského seniorátu.
29.5. (čtvrtek) – Nanebevstoupení Páně, bohoslužby v 10 hod.
Čtvrté zasedání 33. synodu v roce 2014 se bude konat ve dnech 
29. května až 1. června 2014 na Vsetíně. Bude to historicky první 
jednání synodu ČCE mimo Prahu. Jednání synodu je veřejné s 
výjimkou těch částí, které by synod prohlásil za uzavřená. Synod 
bude zahájen slavnostními bohoslužbami ve čtvrtek 29. května 
večer na svátek Nanebevstoupení Páně v kostele Dolního sboru 
a bude pokračovat ustavením synodu v kostele Horního sboru. 
Páteční a sobotní jednání proběhne v Kulturním domě na Vsetíně. 
Na sobotu večer je v plánu setkání synodálů a ekumenických 
hostů v kostele a na zahradě Dolního sboru za účasti veřejnosti. 
V neděli 1. června se rozjedou synodálové do okolních sborů, 
aby zde vykonali bohoslužby a informovali o průběhu a závěrech 
jednání synodu. 

8.6. – Svatodušní neděle – bohoslužby se svátostí Večeře Páně a 
slavností konfirmace.
9.6. – Svatodušní pondělí – bohoslužby v 10.00 hod.
14.6 .– Rodinné odpoledne pro všechny generace (od 14 hod.: 
hry a zábava pro děti, od 16 hod. posezení a pohoštění). 

V době od 17. - 21.6. bude u nás soubor 
zvonkohry The Southminster Ringers ze 
Spojených Státu amerických. Koncert hostů se 
bude konat v našem kostele 
v pátek 20.6. Hosté od nás 

posléze odjedou na další turné po Evropě. 

Letní akce pro děti zahrnují: 
tábor pro děti ze Základní školy na konec školního roku ve 

dnech 27. – 30.6.
tábor pro děti a dorost ve Střítěži nad Bečvou ve dnech 19. 

- 26.7.
čtvrtý mezinárodní tábor mládeže, kde se kromě zvonkohry 

vyučuje na biblických příbězích angličtina a pantomima – ve 
dnech 17. - 24.8. v Kateřinicích

Na vaši účast 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 připomínáme, že dar církvi (Poštovní 

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

Vám všem, kdo máte tento náš sbor rádi, pomohli jste a 
pomáháte, kdy je to zapotřebí, aby náš ratibořský sbor byl 
domovem pro všechny, patří velké poděkování za pomoc a 
všecky dary. Přejeme vám všem Boží požehnání, radost a sílu do 
dalších dnů. 

Jménem staršovstva J. Wiera Jelinek, farářka a kurátor sboru 
Jan Jurášek. 

V letošním roce se tyto akce se konají v sobotu 31. května 2014. 
V posledních letech nám počasí moc nepřálo. Samotné přípravě 
je vždy věnována maximální pozornost, včetně doprovodných 
programů. 

Co pro návštěvníky gulášového festivalu a jarního pochodu 
připravujeme:

XIII. ročník bude zahájen v 7.30 hodin zapálením kotlů 
soutěžících 22 dvojic gulášníků v areálu hasičského domu. 

Start Jarního výšlapu je jako každoročně od základní školy od 
9.00 do 10.00 hodin. Trasa „A“ bude dlouhá asi 18 km, trasa „B“ 
asi 8 km. Cíl pochodu je u hasičského domu. 

Dopolední program bude patřit místním hudebníkům, 
odpoledne je plánován příchod turistů do cíle pochodu, 
hodnocení uvařených gulášů, zábavný program, vystoupení 

hudební skupiny a večer taneční zábava. Program sobotního 
dne s názvy vystupujících bude později zveřejněn na plakátech. 
Zábavné zpestření je připraveno i pro děti. Vstupné dobrovolné. 
Bohaté občerstvení bude zajištěno po celý den. Od rána bude 
v prodeji maďarský guláš. Bude připravena bohatá tombola.

Přehled vítězů „gulášových králů“ za posledních 10 let:
III. ročník Jaroslav Hruška, IV. ročník Antonín Jakubík, V. 

ročník Pavol Motlo, VI. ročník Erika Blizňáková, VII. ročník 
Ladislav Žamboch, VIII. ročník Luboš Koňařík, IX. ročník Petr 
Zeťák, X. ročník Karel Čaník, XI. ročník Karel Čaník, XII. 
ročník Ladislav Chmelík.

Srdečně vás zvou pořadatelé – Obec Ratiboř.
PhDr. Josef Juráň, místostarosta obce

Pozvánka na soutěž o „Gulášového krále“ 
a Jarní výšlap
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Kalendář kulturních akcí na rok 2014
DATUM AKCE

10.- 11.1. Tříkrálová sbírka obec Ratiboř Skaut, Charita
30.1. Zápis dětí do školy

14.2. Ples obce Ratiboř
22.2. Dětský karneval

16.3. Světový den modliteb
29.3. Noc s Andersenem knihovna knihovna, ZŠ, OÚ

  6.4. Jilemnického jarná 25-ka Považská Teplá klub turistov
12.4. Vítání občánků obřadní síň OÚ OÚ
13.4. Bohoslužby pro seniory fara ČCE
25.- 27.4. Dny mládeže fara ČCE

  3.5. Slavnostní otevření cyklostezky cyklostezka OÚ
  9.5. Vatry kopec u vysílače SDH
11.5. Den matek kino ZŠ, MŠ
31.5. Gulášový král, Jarní výšlap
   - Humanitární sbírka

  7.6. Cesta pohádkovým lesem okolí Ratiboře ZŠ, MŠ
  8.6. Konfirmace kostel ČCE
14.6. Rodinný den fara ČCE
21.6. Taneční zábava hasičský dům TJ Sokol
28.6. Turnaj v kopané hřiště TJ Sokol
   - Koncert zvonkohry z Pitsburku kostel ČCE

  5.7. Taneční zábava - Kosovci hasičský dům SDH
12.7. Taneční zábava hasičský dům TJ Sokol

  9.8. Oslava 125. výročí SDH + zábava hasičský dům SDH
24.8. Zvonky dobré zprávy + hosté USA kostel ČCE

  6.9. Podzimní pochod okolí Ratiboře OÚ
  6.- 7.9. Výstava drobného zvířectva hasičský dům chovatelé
14.9. Vzpomínková slavnost J. Maniše Kobelné ČCE, OÚ
17.9. Program pro děti ZŠ fara ČCE

11.10. Vítání občánků obřadní síň OÚ OÚ
12.10. Setkání seniorů Ponorka OÚ
18.10. Ratibořský hodový jarmark střed obce OÚ

  7.11. Lampionáda

  6.12. Rozsvícení vánočního stromku před OÚ OÚ
  7.12. Adventrní koncert kostel ČCE
24.12. Štědrovečerní slavnost kostel ČCE
27.12. Koncert Zvonků dobré zprávy kostel ČCE

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

fara

KVĚTEN

POŘADATELMÍSTO KONÁNÍ

ZŠZŠ Ratiboř

LEDEN

sál ZD

hasičský dům OÚ

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

OÚ
klub rodičů MŠ, ZŠ

sál ZD

ČCE

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC
od MŠ po OÚ ZŠ, MŠ, OÚ

LISTOPAD
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Klub seniorek BB
  Letošní zima nepřála lyžařům, ale přála nám seniorům. 

Bylo téměř bez sněhu, dobře se chodilo, nemuseli jsme sedět 
celou zimu doma. Těšíme se, až se den prodlouží, vše se zazelená 

a my se budeme radovat z každé kytičky a z každé zeleně. 
V předstihu vykvetly sněženky, krokusy, fialky, zlatý déšť a 
zahrádky už také volají. Doufejme, že už nepřijde žádná sněhová 
nadílka.

  Snažíme se vyrovnat s jarní únavou aktivně. Jednou za 
čtrnáct dní se sejdeme v klubovně na staré faře, zazpíváme si, 
vyslechneme novinky z dění v obci, plánujeme své akce a pak 
je volná zábava. Mezi schůzkami se jede do bazénu na Vsetín 

plavat nebo na wellness (ten je čím dál tím více oblíbený). Také 
navštívíme saunu u jedné z našich členek. Máme radost ze všeho, 
u čeho se všechny sejdeme. Například čtvrtého března jsme 
společně oslavily MDŽ v Semetíně. Srdečné 

a milé posezení nám ještě zpříjemnily hezké dárečky od 
nejmenované sponzorky. 

  S novým jarem přijdou i  nové zážitky – doufejme, že 
jen ty hezké. Co je lepšího, než mít někoho, s kým máš odvahu 
hovořit o všech starostech a problémech. K dobré náladě patří i 
dobré zdraví a dobré svědomí. 

  Přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, radosti z 
každého naplno prožitého dne a také hezké, pohodové a klidné 
svátky Velikonoční.

    
J. Martinková 

Obecní ples 2014
V letošní plesové sezóně nemohl chybět ani náš obecní ples, 

který se konal 14. února v sále místního zemědělského družstva.
Již potřetí se o dobrou zábavu postarala kapela Motýl Erika ze 

Zlína a provázela hosty do pozdních nočních hodin. Její úspěch 
je každoročně znát na počtu prodaných vstupenek. Podařilo se 
nám zajistit bohatou tombolu, o kterou byl velký zájem a byla 
rozprodána nečekaně rychle. Tímto bych chtěl poděkovat našim 
sponzorům, ti nás každý rok překvapují svou vstřícností.

Večer zpestřil tanečník Matěj Mrlina se svou partnerkou. 

Jejich vystoupení si okamžitě získalo celé publikum a úspěch 
byl umocněn navíc tím, že je Matěj Mrlina z Ratiboře. Oba 
tanečníci předvedli své kvality jak v klasických tancích, tak i 
v latinskoamerických.

O krásnou a decentní výzdobu se pro letošní ročník postarala 
mateřská školka a tady patří dík paní učitelkám za jejich nápaditost 
a vkus. Tradičně chutné jídlo zajistila firma Sodexo.

Protože tento ples byl našim posledním v tomto volebním 
období, chci poděkovat všem lidem, kteří nám s touto akcí 
pomáhali nejen v letošním roce, ale i v letech předešlých. Mnozí 
z nich dokázali být velmi profesionální a zapojovali se do přípravy 
plesu s velkým nasazením.   

Martin Žabčík
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Vážení občané, na území ČR se objevují případy 
AUJESZKYHO CHOROBY u černé zvěře. Je prokázán výskyt 
této choroby minimálně u 39% populace černé zvěře. Přirozeným 
hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, která 
přežívá infekci je prase. Pouze tento druh zvířat se může stát 
latentním nosičem viru. Virem Aujeszkyho choroby se mohou 
nakazit téměř všechny druhy savců (skot, ovce, kozy, kočky, psi) 
kromě člověka a primátů. Tato choroba není na člověka přenosná, 
ale pro psy je smrtelná, uhynou během 1 – 2 dnů, protože 
zatím na to není vakcína. Původcem je virus, který se vylučuje 
hlavně v nosním sekretu, slinách a především tělními sekrety 
a je obsažen v barvě, vnitřnostech a mase. Stresem se aktivita 
viru zvyšuje. První příznaky onemocnění jsou podobné jako u 
vztekliny. Pokud najdete v honitbě uhynulý kus černé zvěře bez 

známek cizího zavinění, který je vychrtlý, má vydřené fleky na 
srsti a zvětšené množství slin na ryji, neprodleně to vždy oznamte 
členům Mysliveckého sdružení, kteří nechají uhynulý kus ihned 
veterinárně vyšetřit.

Pro částečnou ochranu psů je nutno:

 nekrmit je syrovou nebo tepelně nezpracovanou zvěřinou

 vyloučit jejich pohyb ve volné přírodě

 při dosledu černé zvěře a naháňkách se snažit o co nejmenší                 
    styk psa s divočákem a hlavně jej nenechat lízat barvu a ryj

Informace poskytla Státní veterinární správa

Obecní úřad Ratiboř 
pořádá ve spolupráci s Diakonií ČCE

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

	letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
	lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
	domácích potřeb – nádobí, skleničky – vše jen funkční
	peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

od  2. června do 8. června 2014
13.00 hodin  – 17.00 hodin - Ratiboř – kinosál

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc potřebným.

Důležité veterinární upozornění
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Ples obce Ratiboř 14. 2. 2014 - foto Martin Žabčík
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U potoka zelená se jíva,
zlaté slunko konečně nás zahřívá.
Zas to hříšné jaro vítá nás,
aby dokázalo, kolik na světě je krás!

Roztomilé mazanečky
Tyto mazanečky opravdu připomínají velikonoční mazance, 
nejen vzhledem, ale i chutí. Jsou taktéž z kynutého těsta, obsahují 
spoustu rozinek a pěkně voní.
Ingredience:
50 dkg polohrubé mouky, 5 dkg droždí, 200 ml vlažného mléka, 
12,5 dkg másla, 2 vejce. 8 dkg cukru, trošku soli, 0,5 lžičky anýzu, 
na špičku nože mletého kmínu, jemně nastrouhanou kůru z citronu, 
8 dkg rozinek, na dohotovení 1 žloutek a 6 dkg krystalového cukru
Postup: 
V míse vytvořte v mouce důlek, rozdrobte do něj droždí, 
přidejte trochu cukru, promíchejte s malým množstvím mouky a 
vlažného mléka a pod utěrkou nechte vzejít kvásek. Dále přidejte 
rozšlehaná vejce, rozehřáté máslo, sůl a mlékem zadělejte vláčné 
těsto. Hněťte jej tak dlouho, až se v něm začnou tvořit bubliny. Do 
vypracovaného těsta zapracujte rozinky spařené v trošce rumu, 
strouhanou citronovou kůru a koření, opět vše prohněťte a těsto 
nechte vykynout. Po vykynutí vyklopte těsto na vál a rozdělte 
na kousky po 10 dkg. Z každého vytvarujte bochánek, všechny 
uložte na plech s pečícím papírem v dostatečných rozestupech 
a nechte je znovu dokynout na dvojnásobek. Kousky pak potřete 
rozšlehaným žloutkem, posypte hrubým cukrem a při 200 °C je 
upečte (asi 30 minut).

Křehké škvarkové pečivo  
 pochoutka jako u babičky

Na chvíli teď zapomeňte na hubnutí a odtučňovací kúry a zahřešte 
si pro jednou s úžasně křehkým škvarkovým pečivem. Je to 
lahůdka, která vám připomene časy dětství a placek, které 
s oblibou pekly naše prababičky.
Ingredience:
30 dkg hladké mouky, sůl, 1/2 prášku do pečiva, 25 dkg mletých 
škvarků, 1 vejce, 4 lžíce mléka (dle potřeby), vejce na potření, 
kmín či mák na posypání
Postup:
Do misky nasypte mouku, přidejte jemně mleté škvarky, sůl a 
prášek do pečiva. Následují vejce a dle potřeby mléko (množství 
závisí na obsahu sádla ve škvarcích). Vypracované vláčné těsto 
nechte asi 30 minut v chladu odležet, poté z něj vypíchejte 
požadované tvary (čtverečky apod.). Kousky přeložte na plech 
s pečícím papírem, každý potřete rozšlehaným vejcem, posypte 
kmínem nebo mákem a v dobře vyhřáté troubě je upečte. Suché 

a křehké pečivo nechte v chladu pár dnů odležet, pěkně zvláční.

Velikonoční chlebíček
Postup:
3 celá vejce a 25 dkg cukru utřít do pěny. Do toho přidat na 
dvě špičky jedlé sody a ještě 1 minutu třít. Pak přidat pokrájené 
kandované ovoce, rozinky, čokoládu a smíchat s 35 dkg hladké 
mouky. Těsto se může rozdělit na 2 poloviny a do jedné části 
přidat kakao. Utvořit 12 válečků, dát po 6-ti na plech, váleček 
rozplácnout a potřít vajíčkem. Po upečení rychle krájet.

Vínové řezy - jsou vynikající a všem chutnají
Postup:
30 dkg hladké mouky, 25 dkg tuku, 7 polévkových lžic bílého 
vína a trošku soli. Vypracovat hladké těsto a dát do chladna na 
chvíli odpočinout. Pak část těsta tence rozválet, nařezat rádýlkem 
úhledné pásky, potřít vajíčkem, ve kterém je trošku mléka, 
posypat různými semínky (sezam, mák, oříšky) a předat pásky na 
suchý plech. Péct v horké troubě. Je to náročnější a piplavá práce, 
ale chutnají úžasně.

Opékaný chlebíček
Tento recept, i když je pracný, asi hodně lidí zná, přesto jej 
nabízím těm, kteří opékaný chlebíček ještě nepekli. Bílky vždy 
při různém pečení zbývají a takhle je můžete využít a dlouho u 
vás  určitě nevydrží.
Ingredience:
4 bílky ušlehat a přidat 10 dkg hladké mouky, 10 dkg mletého 
cukru, 10 dkg očištěných  mandlí  (otřených v utěrce)
Postup:
Těsto dáme do srnčího hřbetu, upečeme, raději pomalu, aby se 
propeklo. Necháme vychladnout 
a nakrájíme tenké plátky. Z jednoho hřbetu se dá nakrájet až 120 
kousků. Nakrájené kousky znovu poukládáme na plech a dáme do 
trouby usušit. Jsou výborné, krásné růžové a chutné. Pozor, aby 
se nespálily.

Jablkový dort nebo jablkový řez
Postup:
5 žloutků a 20 dkg mletého cukru utřít do pěny a přidat jednu 
polévkovou lžíci kakaa a jednu polévkovou lžíci kávy. Vše 
promíchat a přidat 5 dkg mletých oříšků, 15 dkg strouhaných 
jablek, 15 dkg polohrubé mouky se špetkou prášku do pečiva 
a sníh z 5-ti bílků. Péct třeba v dortové formě nebo pekáči 
vyloženém pečícím papírem. Po upečení řez nebo dort prořezat, 
pokud je dost náplně, tak třeba 2x a polít čokoládou. Řez je vláčný 
a velmi chutný.
Náplň jakákoliv. Nejlépe však utřít 25 dkg másla, 10 dkg cukru a 
dvě lžíce kakaa

Velikonoční i jiné pochoutky
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Babské rady
Loupání česneku

Abyste si práci při loupání česneku usnadnili, dejte stroužky na chvíli 
do vařící vody. Potom už půjdou slupky dolů jedním pohybem.

Jak na cibuli
Před krájením cibule si opláchněte a navlhčete prkénko. Tak vám 
éterické oleje nebudou tolik stoupat do očí. Používejte zásadně ostrý 
nůž. Jinak na něj budete muset tlačit a tím se opět uvolňují nepříjemné 
štiplavé složky. Rozpůlená cibule vydrží v lednici pět dní jako 
čerstvá, pokud místa řezu potřete máslem a zabalíte ji do alobalu. Aby 
nevyklíčila, dejte do nádoby, kde ji skladujete, kousek chleba. Když 
cibuli smažíte, rychleji zhnědne, jestliže ji předem posypete trochou 
hladké mouky a navíc bude hezky křupat.

Samolepka na skle
Pokud chcete nalepit samolepku na sklo tak, aby šla později snadno 
odlepit, nejprve ji několikrát nalepte a sundejte na oblečení, které 
máte právě na sobě. Nachytá malé částečky látky, které zabezpečí, 
že ji potom ze skla sundáte bez poškození. Drobné chloupky nijak 
neovlivní to, jak bude držet. (Doporučuje se to i u dálniční známky, 
nikdy nevíte, zda nebudete muset měnit přední sklo nebo auto). 

Aby olej nezhnědl
Při smažení pokrmů olej na pánvi rychle ztrácí svou průzračnou barvu 
a tmavne působením vysokých teplot potravin. Proto ihned, jakmile 
zapnete ohřev, dejte do pánve pár dřevěných párátek. Olej zůstane čirý 
po celou dobu smažení.

Čištění odpadu ve dřezu
Do dřezu nasypat jedlou sodu (nebo kypřící prášek do pečiva) a zalít 
octem. Chvíli to bublá a krásně to rozpustí mastnotu v odpadu.

Banán na nespavost
Jestliže trpíte nespavostí, tak zkuste asi půl hodiny před spaním sníst 1 
– 2 banány a zapít to vlažným mlékem. Obě ingredience můžete spolu 
i rozmixovat. Tento koktejl, má osvědčený účinek. Pozor, fungovat 
bude ale jen v tom případě, když do něj nebudete přidávat cukr! 

Poznejte vařené vejce
Pokud si pomícháte vařená a syrová vejce, není nutné je rozbíjet. Stačí 
vzít mělký talíř a jedno vejce po druhém na něm roztočit. Pokud se 
vejce točí dlouho a rychle, znamená to, že je vejce vařené. Je to proto, 
že celý vnitřek je kompaktní a má pevné těžiště. Jestliže se točí křivě 
a krátce, bude syrové. 

Poškrábané DVD a CD
Pokud jsou vaše CD nebo DVD ze spodu poškrábané, nenačítají se 

nebo přeskakují, zkuste nanést na jemný vlhký hadřík malé množství 
zubní pasty asi o velikosti malého hrášku. Tím CD nebo DVD 
vyleštěte, opatrně utřete čistým vlhkým hadrem a nechte usušit, pak 
teprve zkuste vložit do přehrávače. 

Citáty a přísloví
A
Až naprší a uschne.

B
Bez práce nejsou koláče.
Bez peněz do hospody nelez.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

C
Co je šeptem, to je s čertem.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
Co tě nezabije, to tě posílí.

Č
Čím výše vystoupíš, tím větší máš rozhled.
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

D
Darovanému koni na zuby nehleď.
Dobré slovo i železná vrata otvírá.
Dočkej času jako husa klasu.
Dvakrát měř, jednou řež.
Důvěřuj, ale prověřuj.

H
Hlad je nejlepší kuchař.
Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.
Host do domu, čagan do ruky.
Hlad je převlečená žízeň.

CH
Chytrému napověz, hloupého nakopni.

J
Jablko nepadá daleko od stromu.
Jak si kdo ustele, tak si lehne.
Jaký pán, taký krám.
Jeden o koze, druhý o voze.
Jez do polosyta, pij do polopita.
Ježkovy zraky a ježčiny taky!
Jako by hrách na zeď házel.

Jana Horníčková

POHODOVÉ GRILOVÁNÍ
Blíží se teplé večery  a s nimi stále oblíbenější grilování. Griluje 
se na zahradě, pod pergolou a třeba i na balkoně.

Kotlety se zelím
Ingredience:
4 silnější kotlety, 4 plátky šunky, 20 dkg kysaného zelí, olej, pepř, 
sůl, špetka papriky, provensálské koření, rozmarýn
Postup:
Do kotlet nařízneme kapsy a naplníme je zelím zabaleným do 

plátku šunky. Okraje kotlet spíchneme, kotlety vložíme do mísy, 
proložíme je snítkami rozmarýnu a nakonec je zalijeme marinádou 
z oleje a koření. Necháme proležet nejlépe do druhého dne.
Grilujeme pomalu a déle, aby se maso propeklo. Podáváme s 
grilovanými plátky cukety, paprik, rajčat a podobně.
Odpolední nebo večerní posezení u grilu a při pikantním jídle –  to 
je ohromná pohoda.

Přejeme všem krásné jaro, veselé Velikonoce a hodně sluníčka i 
ve vašich srdcích.



16

Z p r a v o d a j  -  b ř e z e n  2 0 1 4

Medvídci

Mateřská  škola
15. ledna zavítalo do školky oblíbené divadlo Maringotka 

s pohádkou „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“.

16. ledna jsme uskutečnili pro rodiče ve spolupráci s Krajskou  
pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín přednášku na téma 
„školní zralost“. Paní  PeadDr. Hana Koňaříková objasnila přítomným, 
jak má být jejich dítě připraveno do 1. třídy po stránce psychické, 
sociální, dále co má znát a umět z oblasti rozumové, pohybové, 
grafomotorické, jazykové atd. Rodiče hlavně ocenili aktuální 
zodpovězení dotazů s navržením efektivního postupu  při výchově  a 
vzdělávání vlastního dítěte.

10. února navštívilo školku divadlo Bublanina s programem 
„Pohádkové hašteření“.

22. února zajistili rodiče mateřské a základní školy v prostorách 
ZD Ratiboř karneval, který patří mezi nejoblíbenější akce dětí. 
Karnevalového veselí se zúčastnilo přes 130 masek v doprovodu 
svých rodičů a blízkých.Tanec, soutěže, hry, odměny, tombolu a 
občerstvení zvládli organizátoři na výbornou. Za jejich obětavou práci 
jim a všem sponzorům, dále ZD Ratiboř a OÚ Ratiboř děkujeme.

27. února pokračoval již tradičně rej masek v mateřské škole. Paní 
učitelky připravily pro děti den plný her a zábavy. Slavnostní menu pro 
malé tanečníky přichystali zaměstnanci školní kuchyně.

13. března zavítalo do školky opět divadlo Maringotka s pohádkou 
„Tři medvědi“.

19. března jsme navštívili ve spolupráci s novou paní knihovnicí 
místní knihovnu. Věříme, že jsme tímto neformálním setkáním 
podnítili zájem budoucích čtenářů o četbu.

20. března si připravila pro děti paní Markéta Zetková besedu o 
pejscích s ukázkou výcviku   a seznámila je, jak se mají správně chovat 
k psím kamarádům.

Oznámení:
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015 (s 

nástupem od 1. 9. 2014) se uskuteční ve středu 23. dubna 2014 
od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské školy. Přineste si 
s sebou originál rodného listu dítěte.

Informační schůzka k  zápisu pro rodiče se uskuteční  v 
úterý 15. dubna 2014 v budově mateřské školy od 16:00 – 
18:00 hod. Rodiče obdrží potřebné informace a tiskopisy, které 
odevzdají vyplněné a potvrzené od lékaře v den zápisu (žádost o 
přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, potvrzení 
o povinném očkování dítěte, informace o vzdělávání v mateřské 
škole, fungování klubu rodičů).  

Zdeňka Březovjáková
 ředitelka MŠ

JUBILANTI
Jak je zavedeným zvykem v naší obci, i v letošním roce 

sociální komise zastupitelstva obce navštívila v období od ledna 
do března 2014 18 jubilantů, kteří se dožili významných výročí 
70, 75, 80 a více let. Vždy nás potěší, že nacházíme tyto občany 
v plné síle, soběstačné, se zdravým optimismem a připadá nám, 
že vůbec nestárnou, jen roky se jim načítají.

Proto se i v tomto článku připojuji s přáním všeho dobrého, 
ať všichni občané, nejen jubilanti, prožívají krásné chvíle 
probouzejícího se jara v pohodě, radosti a především ve zdraví.

Vítání občánků
Blíží se měsíc duben a to je období, kdy každoročně vítáme 

do svazku obce nově narozená miminka. Tato malá slavnost se 
uskuteční v sobotu 12. dubna v obřadní síni obecního úřadu. 
Jelikož nemáme k dispozici jmenný seznam narozených dětí, 
prosíme rodiče, aby přišli nahlásit své miminko na obecní úřad. 
Připomínám, že při této slavnostní příležitosti obdrží rodiče dar 
pro svoji narozenou ratolest.

Zveme tímto rodiče a další příbuzné k účasti na této i pro nás 
milé slavnosti.

Za sociální komisi: Miroslava Slováčková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 
ochrana osobních údajů
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, je k pozvání rodičů s dítětem na 
vítání občánků nutný souhlas občana se zpracováním osobních 
údajů.  Proto vás z těchto důvodů žádáme o spolupráci a to 
tak, že pokud budete souhlasit s pozváním na slavnostní vítání 
občánků s dítětem, které se narodilo od září 2013 do února 
letošního roku a má trvalý pobyt v Ratiboři, dostavte se do 

5. dubna 2014 na Obecní úřad v Ratiboři k podepsání 
souhlasu se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů pro 
potřeby Sboru pro občanské záležitosti. Postačí souhlas jednoho 
z  rodičů. V případě, že se osobně nedostavíte k podepsání 
souhlasu, nemůžeme vás na vítání občánků pozvat. 

Obecní úřad Ratiboř
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Základní škola
Ani jsme se nenadáli a jsou před námi poslední 3 měsíce 

školního roku. Měsíc leden byl bohatý, jak na pilnou práci ve 
škole, tak i na kulturní a společenské akce.

15. ledna mohly děti poznat správně vycvičeného psa a 
připomenout si chování ke zvířeti a povinnosti majitelů psů 
(hlavně při venčení svých miláčků).

Na 16. ledna zajistila paní Jakubíková besedu s grafikem a 
ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem. Prožili 
jsme dopoledne plné obrázků, pohádek i legrace, do kterých 
byla zabalena i kapka životního moudra. Pan Dudek je velmi 
energický muž, ze kterého sršel elán, vtip a radost z práce, kterou 
vytváří hlavně pro mladé čtenáře. Čas vymezený pro tuto besedu 
uletěl jak voda a my jsme se neradi s ilustrátorem loučili. Nabil 
děti i vyučující pozitivní energií, ze které jsme žili ještě dlouho. 

30. ledna si všechny děti přinesly domů pololetní vysvědčení, 
které bylo zhodnocením jejich práce za uplynulý půlrok.

Rovněž v tento den se na naší škole konal zápis do 1. třídy. 
K zápisu se dostavilo 26 dětí, pro 5 z nich žádali rodiče odklad 
školní docházky, takže 1. září usedne poprvé do školních lavic 
21 nových žáků. Odměnou za snahu při zápisu byly dárky s 
pamlskem, které připravily děti ze školní družiny.

3. února poznaly děti neobvyklé, již zapomenuté hudební 
nástroje a zaposlouchaly se do starých slovanských písní v podání 
paní Blanky Růžičkové z Valašského Meziříčí. 

Ve dnech 4. – 6. února absolvovaly všechny třídy etické dílny, 
tentokrát na témata – Jak se nehádat se sourozenci, Jak se stát 
dobrým kamarádem, Jak správně hospodařit s penězi a Děti 
v Zimbabwe aneb jak se máme dobře.

19. března proběhla teoretická část dopravní výchovy, která 
je zaměřena na problematiku bezpečné chůze, jízdy na kole 
a orientaci v provozu na pozemních komunikacích. V jarních 
měsících čeká žáky praktická část na dopravním hřišti ve Vsetíně.

Březen – měsíc knihy. Všichni jsme v průběhu měsíce března 
zavítali na pozvání paní Michaely Jakubíkové a paní Ester 
Miniarikové do obecní knihovny. Prvňáčci převzali z rukou 
paní starostky Bc. Jiřiny Sklenské čtenářské průkazy, čímž jim 
byla otevřena cesta do kouzelného světa knih. Pro ostatní děti 
měla paní knihovnice připraven pestrý a hodnotný program, 
který navázal na dlouholetou tradici zavedenou paní Michaelou 
Jakubíkovou. Chtěly bychom jí touto cestou upřímně poděkovat 
za obrovský přínos pro všechny naše žáky v oblasti vztahu ke 
knihám. 

Klub rodičů základní školy děkuje všem sponzorům, rodičům, 
zřizovateli školy Obci Ratiboř, zaměstnancům a učitelům, kteří se 
podíleli na organizaci akcí pořádaných pro děti.

S nadcházejícími svátky jara vám přeji příjemnou pohodu, 
hodně sluníčka, pevné zdraví a pro zbývající měsíce tohoto 
školního roku radost z výsledků práce vašich dětí. 

Mgr. Milada Valová
ředitelka ZŠ

Nahlášení pálení trávy nebo klestí ve větší míře je pro firmy 
povinností, měly by tak učinit a tím zabránit zbytečným výjezdům 
hasičů na webové stránce www.hzs-zlkraje.cz. Rovněž na tuto 
stránku mohou občané předem oznámit plánované pálení trávy 
nebo klestí. Doporučujeme občanům, aby případné pálení trávy 
nebo klestí oznámili a využili i možnosti telefonního čísla 
950 670 222. 

A nyní ještě několik dobrých rad. Nelze pálit všechno. Dle 
zákona lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné 
uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných 

materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Ohniště by 
mělo být rovněž vzdáleno alespoň padesát metrů od kraje lesa 
a v dostatečné vzdálenosti od budov a předmětů, které mohou 
snadno vznítit. Ideální povrch pro rozdělání ohně je hliněný 
podklad. Rozhodně není vhodné jej rozdělávat pod větvemi 
stromů, v blízkosti suché trávy. Zcela zakázáno je rozdělávání 
ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo 
strništi. Ze zcela nevinného a malého plamínku se totiž záhy 
může stát požár s fatálními následky.

Zlínský kraj

Pálíte trávu nebo klestí?
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Vzpomíná Josef Nosálek – 1.část

V krátké době uplyne již 42 let od založení svazu zahrádkářů. 
V naší obci bylo mnoho ovocnářů a zahrádky kvetly od jara 
do zimy. Taky já a moje manželka jsme měli velikou oblibu 
v pěstování květin.  Na počátku roku 1972 jsem byl vyzván 
předsedou MNV panem Josefem Zubíčkem k založení místní 
organizace svazu zahrádkářů. Tato složka NF v Ratiboři chyběla. 
Stejně tak oslovil další aktivní zahrádkáře. Podařilo se podchytit 
zájem o organizované zahrádkaření u spousty občanů z Ratiboře. 
Přihlásilo se 37 členů a 28. ledna 1972 se konala ustavující 
schůze, kde byl předsedou zvolen Jan Machala, výborný pěstitel-
zahrádkář, toho času pracoval jako odborník-rostlinář v místním 
JZD. Místopředsedou se stal Josef Nosálek, poslanec MNV a 
dlouholetý předseda Českého svazu chovatelů, velký pěstitel a 
milovník květin. Jednatelem Jan Zubíček, hospodářský pracovník 
ze zbrojovky Jablůnka. Nejaktivnějšími členy byli Stanislav Filip 
a Zdeněk Heryán. Prvním a hlavním úkolem činnosti organizace 
byla příprava a zdárné uskutečnění 1. výstavy květin v Ratiboři. 
Byl to velice odvážný krok a nikdo si nedovedl představit, co 
taková výstava obnáší. Většina spoléhala na mne se slovy, však 
ty víš, ty znáš.  Byl jsem členem organizace Mečíkář Nový Jičín. 
Inspiroval jsem se výstavami v Rožnově, Liptále a také naší 
klubové organizaci v Novém Jičíně. Udělal jsem si představu, 
jak taková výstava má vypadat. Ovšem kde zajistit všechen ten 
materiál, jak ji instalovat a aranžovat květy, z toho cítím mrazení 
v zádech dodnes. A tak vzpomínám, jak mě vozil Standa  Filipů  
po všech známých pěstitelích jiřin      a mečíků za Mgr. Pzzi (Val. 
Meziříčí), Jan Pítr (Mořkov – předseda klubu), ředitel Hruška 
(Zašová) Zdeněk Hromada (Leskovec), Míra Krumpoch (Liptál), 
abych dostál příslib exponátů pro tu naši výstavu.  Ředitelka ZŠ 
Kuzníková, která nám umožnila využít několika tříd k umístění 
výstavy ve zdejší škole, mě zavezla ke svému známému, který 
pěstovali jiřiny   a mečíky. A tak jsem poznal přítele Miroslava 
Wernera z Hoštic na Kroměřížsku, šlechtitele jiřin a ten mě 
zase zavezl do sousedních Litenčic, kde měl v tamní okrasné a 
ovocné školce známého vedoucího. A tak na jeden zátah jsem 
zajistil spoustu odrůd růží a jiřin. Další členové vyráběli vázy 
ze sklenic, připravovali samorosty pro dekoraci, což dalo hodně 
práce. Byl to začátek a všechno se muselo budovat.  V den 
svozu květin nám pomohla „ Z“ Jablůnka, která prostřednictvím 
jednatele Jana Zubíčka dala k dispozici auto s šoférem. Já zase 
přesvědčil  přítele Míru Krumpocha z Liptálu, aby nám přijel 
pomoct s instalací výstavy. Ten mi ochotně vyhověl a dokonce 
u mě přespal, aby nám mohl pomoct ještě druhý den ráno.  
Všechno nám vyšlo a tak milovníci květin mohli shlédnout nové 
druhy mečíků, růží, chryzantém, jiřin a pokojových květin, které 
byly naaranžovány v krásných vázách a samorostech, a taky 
expozici kaktusů. Podle ohlasu a zápisků v návštěvní knize byla 
výstava vysoce hodnocena. V neděli, druhý den výstavy jsem 
měl přednášku na téma: pěstování mečíků, která určitě přispěla 
některým začátečníkům k nabytí nových poznatků. Organizace 
nabídla prostřednictvím výstavy zájemcům pro podzimní výsadbu 
zajištění sazenic růží, okrasných keřů, ovocných stromků a 
cibulovin. V této nabídce jsme se dost přecenili, neboť zájem 

byl veliký a splnění tohoto úkolu nám dalo pořádně zabrat.  
S přítelem Filipem jsme sváželi z Litenčické školky růže a 
ovocné stromky ještě koncem října za velmi nepříznivého počasí 
a rozváželi zájemcům. Dále jsme nabídli pro rozšíření odborných 
znalostí jak členů ZO tak i ostatním občanům cyklus přednášek 
vhodně volených pro začátečníky i pokročilé. 

Toto jsou vzpomínky na činnost naší organizace v prvním roce 
jejího života. Ještě jednou jsme zopakovali podobnou výstavu a 
to zase ve stejnou dobu v následujícím roce opět v prostorách 
základní školy. To jsme už byli poučeni zkušenostmi z první 
propagační výstavy, takže průběh výstavy a vlastní konání bylo 
pro nás organizátory daleko snadnější.  A přes to zůstala v příštím 
roce mezera v této činnosti. Snad se cítili opomenuti členové 
ZO-ovocnáři, kteří se rovněž chtěli ukázat na veřejnosti. K tomu 
došlo v následujícím roce, kdy se uskutečnila v místní sokolovně 
výstava ovoce a zeleniny. Potom však nastala dlouhá pauza ve 
výstavnictví, možná následkem střídání ve vedení organizace. 

Pokračování příště.    
  Josef Nosálek

Ukázka pozvánek na výstavy:

Motto:
Jako se rozevírá květ, aby člověku nabídl krásu své barvy, 

svého tvaru nebo vůně, tak stejně se rozevřela krajina našeho 
Valašska, aby nabídla lidem své půvaby. Rozkvetly květy na 
lukách, v zahradách a z tisíce květů Vám nabízíme jen nepatrnou 
ukázku toho, co vypěstoval důmysl a pracovité ruce našich 
zahrádkářů.  

Historie vzniku zahrádkářů v Ratiboři

V A T R Y 
Sbor dobrovolných hasičů zve občany a všechny děti 

na květnové Vatry, které se každoročně zapalují na počest 
osvobození naší obce. Termín konání akce je stanoven na pátek 
9. května v podvečer u vysílače. Pro děti budou přichystány 
k opékání špekáčky a pro dospělé i jiné pohoštění. Obsluhovat 
vás budou naši mladí členové a členky SDH Ratiboř. 

Všechny srdečně zvou ratibořští hasiči.
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Obecní úřad Ratiboř ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ  NEBEZPEČNÉHO  
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !

PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální 

odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat  odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující 
zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, 
barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemi-
kálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, pneumatiky apod.

Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ
velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, také pneumatiky apod.
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným 
pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto 

časového harmonogramu:

 datum   místo      hodina
 26. dubna 2014 Hološín     07.15 – 07.45
    u hřiště     08.00 – 09.30
    u nákupního střediska   09.30 – 11.00
    za obecním úřadem   11.00 – 12.30
    u stavebnin     12.30 – 14.00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu 
s platnými předpisy.
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Jilemnického jarná 25-ka
Opět jedeme do krásného prostředí Manínské úžiny, do družební obce Považská Teplá a 

budeme účastni 38. ročníku turistického pochodu Jilemnického jarná 25-ka.
Kdy? V neděli 6. dubna 2014. Odjezd od OÚ v Ratiboři v 7.00 hodin ráno. Dospělí platí 
150 Kč, děti 100 Kč.
V případě zájmu se přihlaste u Miroslavy Slováčkové na tel.: 721 978 841.Všechny příznivce 

turistiky a ty, kteří rádi obdivují krásu přírody, srdečně zveme.
Zastupitelstvo obce Ratiboř

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY RATIBOŘ
Zastupitelstvo obce Ratiboř srdečně zve všechny občany na 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY, které se uskuteční 
v sobotu 3. května 2014 ve 14 hodin

Zastupitelstvo obce

Mladší přípravka. Přání vyhrát turnaj v téhle přípravě 
se splnilo, ročník 2005 to dokázal na turnaji v Hošťálkové 
bezkonkurenčně. Je ale paradox, že jsem více spokojen s ročníkem 
2006. Ročník 2005 má na to turnaje vyhrávat pravidelně, jen 
musí změnit svůj přístup. 

Mladší hráči se představili na několika turnajích a v Olomouci, 
kde s nimi hráli i Vašek Macháček r. 2007 a Adam Nogol r. 2008, 
předvedli opravdu skvělé výkony a v konkurenci „ligových“ 
týmů skončili na 4. místě. 

Musím připomenout, že v těchto dvou ročnících je celkem 15 
hráčů a doufám, že jim to spolu co nejdéle vydrží.                           

Petr Nogol 

Dorost. Přípravu na jarní část sezóny krajského soutěže 
dorostu skupiny „A“ jsme zahájili první týden po novém roce. 
Trénovali jsme dvakrát týdně v tělocvičně a na umělce vedle 
tělocvičny, kde jsme se zaměřili hlavně na fyzickou přípravu 
týmu. Nyní už trénujeme na travnatém hřišti a zaměřili jsme se na 
technickou fázi hry. Během zimní přípravy jsme absolvovali dvě 
přátelská utkání s divizními celky FC Vsetín, které jsme prohráli 
2:0, a Valašským Meziříčím, kde jsme soupeři podlehli 1:0. Ani 
v jednom zápase jsme bohužel neměli kompletní tým, protože 

máme pět hráčů na střídavé starty v jiných klubech a kryly se 
nám termíny zápasů. Dva naši hráči hrají 1. dorosteneckou ligu 
za Fastav Zlín a to Jaroslav Burdík a Adam Jakubík, který je 
nejlepším střelcem Zlínského klubu. Dále máme ve Valašském 
Meziříčí Jakuba Ostřanského a Ondřeje Baletku, kteří patří k 
oporám Valašského Meziříčí, a Romana Pařenicu, který hájí 
barvy Vsetína taky v divizi. Pro trenéra je těžké hrát tady bez těch 
opor, ale zase pro ty kluky je to veliká zkušenost zkusit si hrát 
fotbal na tak vysoké úrovni.

Do jarní části sezóny jdeme s tím udržet krajskou soutěž a 
hlavně na domácím hřišti předvést divákům kvalitní zápasy s 
bojovným nasazením. Pozitivní je, že na jaro se kádr rozšíří o tři 
hokejisty, kteří hrají za Vsetín mládežnickou extraligu a to Josefa 
Mikulu, Zbyňka Žabčíka a Miroslava Janoška, kteří vždy po 
hokejové sezóně patří mezi opory našeho týmu.

Na závěr bych chtěl pozvat všechny příznivce ratibořského 
fotbalu na naše zápasy, aby podpořili tým dorostu v domácím 
prostředí.                        Petr Špaček

Muži zahájili zimní přípravu v polovině ledna v tělocvičně a 
na umělé trávě za sokolovnou. Mužstvo odehrálo čtyři přátelská 
utkání. Dvě na umělé trávě ve Valašském Meziříčí s týmy 

Z ratibořské kopané
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I.B Třída Muži „A“ 
Kolo  Datum  Začátek  Soupeř  Odjezd 
14.  Ne 23.3.  15.00 hod.  R - Jablůnka 
15.  So 29.3.  15.30 hod.  Janová - R  14.30 hod. 
16.  Ne 6.4.  15.30 hod.  R - Francova Lhota 
17.  Ne 13.4.  16.00 hod.  Val. Polanka - R  14.45 hod. 
18.  Ne 20.4.  16.00 hod.  R - Choryně 
19.  Ne 27.4.  16.00 hod.  Zašová - R  14.30 hod.
20.  Ne 4.5.  16.30 hod.  R - Lhota u Vsetína 
21.  Ne 11.5.  10.00 hod.  Val. Příkazy - R   8.30 hod. 
22.  Ne 18.5 .  16.30 hod.  R - Lidečko 
23.  Ne 25.5.  16.30 hod.  R - Hutisko-Solanec 
24.  So 31.5.  16.30 hod.  Horní Lideč - R  15.00 hod.
25.  Ne 8.6.  16.30 hod.  R - Hovězí 
26.  Ne 15.6.  16.30 hod.  Hrachovec - R  15.15 hod.

IV. Třída Muži „B“ 
18.  So 19.4.  16.00 hod.  R - Semetín 
10.  So 26.4.  16.00 hod.  R - Vsetín „B“ 
11.  Ne 4.5.  15.30 hod.  Střelná - R  14.00 hod. 
12.  So 10.5.  16.30 hod.  R - Huslenky „B“ 
13.  So 17.5.  10.30 hod.  Lhota u Vsetína „B“ - R   
    09.30 hod.
14.  So 24.5.  16.30 hod.  R - Jablůnka „B“ 
15.  Ne 1.6.  16.30 hod.  Zděchov - R  15.15 hod. 
16.  So 7.6.  16.30 hod.  R - Študlov 
17.  So 14.6.  16.30hod.  Halenkov „B“ - R  15.00 hod. 

„KS“ Dorost 
 
14.  So 22.3.  12.00 hod.  R - Provodov 
15.  Ne 30.3.  13.00 hod.  Mladcová - R  11.00 hod.
16.  So 5.4.  12.30 hod.  R - Fr. Lhota 
17. So 12.4.  16.00 hod.  Val. Polanka - R  14.45 hod. 
18.  So 19.4.  13.00 hod.  R - Štítná n.Vl. 
19.  Ne 27.4.  10.00 hod.  Louky - R  08.00 hod. 

20.  So 3.5.  13.30 hod.  R - Val. Klobouky 
21.  So 10.5.  10.00 hod.  Slavičín - R  08.00 hod. 
22.  So 17.5.  13.30 hod.  R - Lidečko 
23.  So 24.5.  10.00 hod.  R - Napajedla 
24.  Ne 1.6.  10.00 hod.  V. Karlovice - R  08.30 hod. 
25.  So 7.6.  10.00 hod.  R - Hovězí 
26.  So 14.6.  13.30 hod.  Juřínka - R  12.00 hod.

„KP“ St. + Ml. žáci 
začátk vždy 9.30 a 11.15 hodin

14.  Ne 6.4.   Rožnov p.R. - R  07.45 hod.
15.  So 12.4.   R - Luhačovice 
16.  So 19.4.   Kunovice - R  07.30 hod.
17.  So 26.4.   R - Baťov 1930 
18.  So 3.5.   Slavičín - R  07.30 hod.
19.  Ne 11.5.   R - Slušovice 
20.  So 17.5.   Vikt. Otrokovice - R  07.30 hod.
21.  So 24.5.   Uh. Brod - R  07.30 hod.
22.  Ne 1.6.   R - Vsetín 
12.  So 7.6.   Louky - R  07.30 hod.
13.  So 14.6.   R - Brumov ´ 

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

„OP“ Starší přípravky 

10.  Ne 13.4.  10.00 hod.  R - Hovězí 
11.  Ne 20.4.  14.00 hod.  Střelná - R  12.30 hod.
12.  Ne 27.4.  14.00 hod.  R - Kateřinice 
13.  Ne 4.5.  10.00 hod.  Lhota u Vsetína - R 9.00 hod. 
14.  Ne 11.5.  14.00 hod.  R - Hošťálková 
15.  Ne 18.5.  Hlášenky Val. Příkazy - R 
16.  Ne 25.5.  10.00 hod.  R - Halenkov 
17.  Ne 1.6.  Hlášenky  Lidečko - R 
18.  Ne 8.6.  10.00 hod.  R - Val. Polanka

Rozpis fotbalových soutěží – JARO 2014

Prostřední Bečvy a Kelčí, další dvě utkání se odehrály na 
Vsetíně taktéž na umělé trávě s celky Ústí a Podlesí. Z áčka se vrátil 
zpět do Hošťálkové Gargulák Michal, jinak tým zůstal beze změn. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat OÚ Ratiboř a sponzorům 

za podporu, bez které by náš klub jen stěží mohl fungovat. 
Touto cestou bychom taky chtěli pozvat  naše fanoušky na  
mistrovská utkání všech našich týmů.

Michal Mrlina

„OP“ Mladší přípravka MODRÁ „A“
Ne 20.4.  14.00 hod.  Hošťálková, Ratiboř „A“, Lhota u Vs., Ratiboř „B“ 
So, Ne 26., 27.4.  ??? hod.  Lhota u Vs., Ratiboř „A“, Ratiboř „B“, Vsetín
So 3.5.   10.00 hod.  Ratiboř „A“, Kateřinice, Hošťálková, Val. Příkazy
So, Ne 10., 11.5.  ??? hod.  Vsetín, Ratiboř „A“, Jablůnka, Hošťálková
So 17.5.  10.00 hod.  Ratiboř „A“, Val. Příkazy, Poličná, Jablůnka
So, Ne 24., 25.5.  ??? hod.  Kateřinice, Vsetín, Ratiboř „A“, Ratiboř „B“
So, Ne 31.5., 1.6.  ??? hod.  Val. Příkazy, Vsetín, Lhota u Vs., Ratiboř „A“
So, Ne 7., 8.6.  ??? hod.  Hrachovec, Police, Ratiboř „A“, Ratiboř „B“
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„OP“ Mladší přípravka ŽLUTÁ „B“
Ne 20.4. 14.00 hod.  Hošťálková, Ratiboř „A“, Lhota u Vs., Ratiboř „B“
So, Ne 26., 27.4. ??? hod.  Lhota u Vs., Ratiboř „A“, Ratiboř „B“, Vsetín
So, Ne 3., 4.5.  ??? hod.  Jablůnka, Ratiboř „B“, Vsetín, Lhota u Vs.
So, Ne 10., 11.5.  ??? hod.  Kateřinice, Ratiboř „B“, Val. Příkazy, Lhota u Vs.
Ne 18.5.  10.00 hod.  Ratiboř „B“, Hrachovec, Zašová „B“, Juřínka 
So, Ne 24., 25.5.  ??? hod.  Kateřinice, Vsetín, Ratiboř „A“, Ratiboř „B“
So 31.5.  10.00 hod.  Ratiboř „B“, Kateřinice, Hošťálková, Jablůnka
So, Ne 7., 8.6.  ??? hod.  Hrachovec, Police, Ratiboř „A“, Ratiboř „B“
Turnaje mladších přípravek se hrají systémem každý s každým. U termínů, kde jsou uvedeny otazníky, ještě není znám přesný den a 
začátek turnaje. Čas utkání je 2 x 10 min (3 utkání v turnaji). Turnaj se hraje na hřišti oddílu, který je uveden v rozpisu na prvním místě.

Rozpis všech utkání hraných na hřišti v Ratiboři – JARO 2014

Datum                Začátek                                Tým                       Utkání 
So 22.3.  12.00 hod.  „KS“ Dorost  R - Provodov 
Ne 23.3.  15.00 hod.  I.B Muži  R - Jablůnka 
So 5.4.  12.30 hod.  „KS“ Dorost  R - Fr. Lhota 
Ne 6.4.  15.30 hod.  I.B Muži  R - Fr. Lhota 
So 12.4.  09.30 hod.  „KP“ St. žáci  R - Luhačovice 
So 12.4.  11.15 hod.  „KP“ Ml. žáci  R - Luhačovice 
Ne 13.4.  10.00 hod.  „OP“ St. přípravka  R - Hovězí 
So 19.4.  13.00 hod.  „KS“ Dorost  R - Štítná n. Vl. 
So 19.4.  16.00 hod.  IV.tř. muži  R - Semetín 
Ne 20.4.  16.00 hod.  I.B Muži  R - Choryně 
So 26.4.  09.30 hod.  „KP“ St. žáci  R - Baťov 1930 
So 26.4.  11.15 hod.  „KP“ Ml. žáci  R - Baťov 1930 
So 26.4.  16.00 hod.  IV.tř. muži  R - Vsetín „B“ 
Ne 27.4.  14.00 hod.  St. přípravka  R - Kateřinice 
So 3.5.  10.00 hod.  Ml. přípravka Modrá Turnaj „OP“ 
So 3.5.  13.30 hod.  „KS“ Dorost  R - Val.Klobouky 
Ne 4.5.  16.30 hod.  I.B Muži  R - Lhota u Vsetína 
So 10.5.  16.30 hod.  IV.tř. muži  R - Huslenky „B“ 
Ne 11.5.  09.30 hod.  „KP“ St. žáci  R - Slušovice 
Ne 11.5.  11.15 hod.  „KP“ Ml. žáci  R - Slušovice 
Ne 11.5.  14.00 hod.  „OP“ St. přípravka  R - Hošťálková 
So 17.5.  10.00 hod.  Ml. přípravka Modrá Turnaj „OP“ 
So 17.5.  13.30 hod.  „KS“ Dorost  R - Lidečko 
Ne 18.5.  10.00 hod.  Ml. přípravka Žlutá  Turnaj „OP“ 
Ne 18.5.  16.30 hod.  I.B Muži  R - Lidečko 
So 24.5.  10.00 hod.  „KS“ Dorost  R - Napajedla 
So 24.5.  16.30 hod.  IV.tř. muži  R - Jablůnka „B“ 
Ne 25.5.  10.00 hod.  OP“ St. přípravka  R - Halenkov 
Ne 25.5.  16.30 hod.  I.B Muži  R - Hutisko-Solanec 
So 31.5.  10.00 hod.  Ml. přípravka Žlutá  Turnaj „OP“ 
Ne 1.6.  09.30 hod.  „KP“ St. žáci  R - Vsetín 
Ne 1.6.  11.15 hod.  „KP“ Ml. žáci  R - Vsetín 
So 7.6.  10.00 hod.  „KS“ Dorost  R - Hovězí 
So 7.6.  16.30 hod.  IV.tř. muži  R - Študlov 
Ne 8.6.  10.00 hod.  OP“ St. přípravka  R - Val. Polanka 
Ne 8.6.  16.30 hod.  I.B Muži  R - Hovězí 
So 14.6.  09.30 hod.  „KP“ St. žáci  R - Brumov 
So 14.6.  11.15 hod.  „KP“ Ml. žáci  R - Brumov

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



23

Z p r a v o d a j  -  b ř e z e n  2 0 1 4

REKLAMA



Ratibořský zpravodaj - čtvrtletník Obecního úřadu Ratiboř. Distribuce do každého rodinného domku zdarma. Tisk          
zabezpečuje tiskárna GARAMOND Vsetín. Vedoucí redaktor Mgr. O. Bělíček. Další vydání červen 2014.
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přejeme Vám všem


