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Vážení a milí spoluobčané,
rok se nám přehoupl do nejočekávanějšího období, a to období dovolených a prázdnin.
Je tu vytoužené léto, které bylo vždy symbolem dobré nálady a odpočinku. Přeji Vám, aby i
počasí přispělo k načerpání sil a energie pro celý další rok, aby krásně prožité léto přineslo Vaši
spokojenost. Nechť rodinná pohoda vládne ve Vašich domovech.
									

První pololetí roku
Po zaplacení všech splátek na vybudování kanalizace
Státnímu fondu životního prostředí ČR byla v letošním
roce smazána veškerá zástavní práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na majetku obce Ratiboř. K dnešnímu
dni nemáme v zástavě žádnou nemovitost, obec se po letech zbavila zatížení zástavami. Majetek obce byl rozšířen
zakoupením domu čp. 89, který bezprostředně sousedící s
budovou obecního úřadu.

Průběh prací
Během jara byly opraveny výtluky na místních komunikacích, vyčištěny příkopy u místních komunikací, horské
mříže, kanalizační vpusti, chodníky a místní komunikace.
Jsou realizovány přípojky dalších rodinných domků na
obecní kanalizaci a vodovod. Každý týden probíhá odvoz
pevného domovního odpadu a plastů, podle potřeby je odváženo sklo a papír. V dubnu se uskutečnil svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V kinosále proběhla
sbírka nepotřebného šatstva pro Diakonii Broumov. U řeky
Bečvy byly zlikvidovány černé skládky vytvářené patrně obyvateli jiných obcí. Upraveny byly svážnice dřeva
z obecních lesů a přístupové cesty k obecním lesům. Po
úpravě koryta toku Ratibořky v dolní části obce byly provedeny na obou březích terénní úpravy s návozem zeminy
a zatravněním. V areálu u hasičského domu byla vyměněna
část venkovních setů. Průběžně jsou odklízeny následky
větrných smrští v obecních lesích, kde byly zaznamenány
značné škody na lesních porostech způsobené vichrem a
přívalovými dešti. S využitím vysokozdvižné plošiny je
opravováno veřejné osvětlení. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly instalovány dopravní značky snižující rychlost dopravy do údolí Hološín. Průběžně jsou prováděny výseky travin a křovin u místních komunikací a ořez
větví. Uklízí se veřejné prostranství, hřbitov a okolí staré
fary. V knihovně byl rozšířen přístup k internetu do další
místnosti. Zaměstnanci obce pracují i na dalších úkolech,
na jejichž plnění se podílejí i pracovníci zařazení na veřejně prospěšné práce.

Místní komunikace

Po jarním vyčištění celé obce byly zrealizovány opra-

Vaše starostka

vy místních komunikací Pod obcí a u hasičského domu.
Průběžně probíhá sanace výtluků a terénních nerovností
na místních komunikacích a chodnících. Jsou opravovány
horské mříže a poklopy kanalizace povrchových vod. Systémem turbo byly vyspraveny živičné nátěry u kostela i v
dalších částech obce.

Cyklostezka Ratiboř
Realizací cyklostezky a po opravě navazující místní
komunikace opatřené novým živičným povrchem došlo
ke zlepšení parametrů bezpečné jízdy cyklistů od Bečvy
do Ratiboře. Výstavbu cyklostezky podpořil Státní fond
dopravní infrastruktury ČR dotací ve výši 4.191 tis. Kč.
Projekčně byla zajištěna fa. MMS Vsetín, spol. s r.o. Veřejnou zakázku zrealizovala podle předem stanoveného
harmonogramu firma TM Stav spol. s r.o. ze Vsetína, která
nejlépe vyhověla podmínkám veřejné zakázky podle zák.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dne 3. května 2014
byla cyklostezka slavnostně otevřena. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, preventista Policie ČR pan Mgr.
Malcharčík poskytl cenné rady cyklistům z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Pan Jakubík z Cykloservisu v
Ratiboři prováděl na místě mobilní servis kol. Do této akce
se aktivně zapojil i Kynologický klub v Ratiboři, jehož členové a jejich svěřenci na svém cvičišti předvedli ukázky
výcviku psů. Klub historického šermu Valmont ze Vsetína svým vystoupením připomněl historickou událost, rok
1306, kdy byl na soutoku Bečvy a Ratibořky založen klášter. Ke zdárnému průběhu akce přispěli kromě zastupitelů
obce i členové SDH a TJ Ratiboř. I když počasí této akci
nepřálo, sešla se zde řada milovníků cyklistiky, pro které
byl připraven bohatý program.

MŠ

Pro nadcházející školní rok se podařilo umístit do naší
mateřské školy téměř všechny tříleté a starší děti. V plánu
je celková rekonstrukce budovy MŠ s využitím vhodné
státní dotační podpory. Rozpočtované náklady činí 27 mil.
Kč. Obec čeká na vyhlášení avizovaného dotačního titulu
směřujícího k rozšíření kapacit mateřských škol. Akce je
projekčně připravena včetně všech administrativních náležitostí. V budově MŠ jsou zrealizovány stavební úpravy
interiéru směřující ke zlepšení podmínek provozu před-
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školních zařízení, zejména v oblasti dodržení všech hygienických podmínek. Přestěhováním prádelny byla rozšířena
plocha oddělení dětí umístěného v přízemí budovy. Průběžně probíhají další nezbytné úpravy.

Hasičská zbrojnice

Ke zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky obce
byly provedeny úpravy interiéru budovy, instalace nového
osvětlení, malířské a natěračské práce, připojení na síť kabelové televize s vysokorychlostním internetem. Zásahová
jednotka pod vedením R. Javoříka se podílela na odvracení
škod při přívalových deštích a vzestupu hladin vod. Akceschopnost prokázala i při nočním požáru motorového vozidla. Repasované hasičské vozidlo Liaz 101.860 CAS 25 s
vybavením plně slouží potřebám zásahové jednotky. Stará
hasičská cisterna z roku 1984 byla odprodána hasičům z
družební obce Považská Teplá, kteří zatím podobnou technikou nedisponovali.

Garáž a klubovna u hasičského domu

Byly zhotoveny nové lavice a stoly osazené v areálu. Podařilo se zrealizovat stavební úpravy v garáži u hasičského
domu i vedlejší klubovny. Celý interiér je opatřen novými
nátěry, jsou opravena vrata a vodovodní rozvody. Klubovna je uvedena do odpovídajícího stavu. Byla provedena revitalizace sociálních buněk.

Oprava budovy OÚ

Ze strany SFŽP ČR byla akceptována žádost obce o podporu na zateplení budovy obecního úřadu. V případě získání dotace je akce projekčně připravena k realizaci díla v

Co víš o Ratiboři?
Kolik občanů z Ratiboře se po ukončení II. světové války od
5.6.1945 do 1.3.1946 odstěhovalo do německého pohraničí?
Celkem 73 osob. Nejvíce do Jakubčovic, Starých Těchanovic,
Loučky, Oder a Vítkova.
Kolik zůstalo po ukončení II. světové války v Jablůnce na
nádraží po německé armádě střeliva?
Celkem 72 vagónů, které byly zaplombovány a nepřetržitě
hlídány.
Kolik občanů Ratiboře bylo vězněno po dobu okupace v
letech 1939 – 1945?
Celkem 30, z toho 8 ve vězení zemřelo.
Jaké bylo pořadí starostů od 17. století do roku 1945 v naší
obci?
Machala (R. 55), Babovec (R. 65), Ondrůšek (R. 77), Kovář Jan
(R. 52), Tomanec Josef (R. 60), Hruška Tomáš (R. 71), Tomanec
Tomáš (R. 60) – do roku 1896, Valůšek Jan (R. 137) – v letech
1900-1907, Kovář Josef (R. 229) – v letech 1907-1919, Kraus
Josef (R. 228) – v letech 1919-1924, Sedláček Augustin (R. 130)
– v letech 1924-1927, Škrla Jan (R. 41) – v letech 1927-1938,
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co nejbližším termínu. Obec má uplatněny i další žádosti o
dotace a podpory z různých programů, jako je např. podpora vyhotovení územního plánu obce Ratiboř a oprava Lesní
cesty na Kosiska.

Záchovná údržba majetku obce

Průběžně je prováděna záchovná údržba obecního majetku, zejména budov. Obecní technika byla doplněna o novou sekačku určenou hlavně k sekání fotbalového hřiště. 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. Byla zbourána část nemovitosti čp. 84, kterou
Obec Ratiboř získala bezúplatným převodem od České republiky. V pravidelných intervalech je kontrolován varovný systém v obci.

Společenský život v obci

Předem stanovený kalendář akcí byl doplněn a další aktivity organizátorů. K nejvyhledávanějším patří Gulášový
festival a Jarní pochod. Dále byly pořádány koncerty v kostele, turnaje, zábavy, fotbalové zápasy i další tělovýchovné
a pohybové aktivity včetně cyklistických závodů. Zájemci pravidelně navštěvují divadelní představení ve Zlíně.
Aktivně působí mateřský klub i seniorklub. Návštěvnost
široké veřejnosti u všech pořádaných akcí byla vysoká a
svědčí o vesnické pospolitosti místních obyvatel. Těšíme
se na Vaši účast na dalších plánovaných akcích.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka obce

Pařenica Jan (R. 12) – v letech 1938-1945 (do 5.5.)
Jaké bylo pořadí starostů od osvobození v roce 1945?
Josef Hrbáč – 5.5.1945-12.7.1945, Florián Mynařík – 1945-1946,
Jan Novosád – 1946-1950, Josef Čablík – 1950-1960, Miroslav
Tomanec – 1960-1964, Gustav Zbranek – 1964-1971, Josef
Zubíček – 1971-1986, Vlastimil Adámek – 1986-1990, Ing. Jiří
Mynařík – 1990-1998, Ing. Josef Hříbek – 1998-2002, Bc. Jiřina
Sklenská – 2002-dosud
Jaká je nadmořská výška ve středu obce u školy?
Dle měření v roce 1923 uvádí kronikář František Sochor 344 m n. m.
Jaké bývaly uváděny názvy rozptýlených částí obce z roku
1923?
Bošácká, Kobelný, Nivka, Semetín, Červené, Hološín, Kosiska,
Nepeklov, Hrabí, U Bohové studně, U Horních Vítků, U
Mikušíků, U Záhumeňů, U Dorniců, U Mikušů, U Šťastných.
Jaké byly názvy polí v roce 1923 dle kronikáře Františka
Sochora?
Díla, Snozík, Dolina, Sojné, Javoří, Dubí, Na Obecnicách, Ve
žlaboch, Na poledňové, Na ohlávkové, V šerém, Na dvorcách,
V huslenkách, Hradištka, Hradištečka, Na paluše, V ježovém, V
jazovčí.
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Kolik je pověstí o kopci Drastihlava?
Drastihlava má více pověstí, mnohé z nich ale nejsou zveřejněny.
Např. voda z hory se zesuje na neposlušné lidi a zničí až střed
Hošťálkové nebo až budou lidé hladem mřít – pod Drastihlavou
se budou dobře mít.

Kolik chodívalo do místní školy po otevření dětí?
V 30. letech asi 215 – 108 chlapců, 107 děvčat, do měšťanky
v Hošťálkové 19 dětí, 1 do gymnázia Vsetín, 1 do učitelského
ústavu ve Valašském Meziříčí.

Kdy měla Ratiboř nejméně obyvatel?
Po I. světové válce v roce 1920 jen 1.372 a to včetně obyvatel
Semetína – 629 mužů a 743 žen.

Obecní knihovna byla otevřena v roce 1921. Kteří spisovatelé
byly za prvních 10 let provozu nejvíce čteni?
F. L. Tůma, J. Š. Baar, J. Vrla

Ve kterém roce bylo v Ratiboři založené „vodní družstvo“?
Jaké bylo jeho vedení?
Založeno bylo v roce 1923. Mělo celkem 51 členů. Předsedou byl
starosta obce Josef Kraus, místopředsedou Josef Mikšík (R. 72),
členové výboru: Josef Tomanec (R. 60), Josef Kovář (R. 229),
František Vančura (Semetín)

Ve kterém roce byl ratibořský kostel po vnitřním praskání
stažen příčnými táhly?
V roce 1933 provedl stažení stavitel Lukáš ze Vsetína, byl také
pořízen hromosvod.

Kdy se v Ratiboři eviduje největší zátopa?
Už několikrát o ní bylo psáno, bylo to 5. července 1926. Voda
byla zároveň cestou ke hřbitovu. Hlavní silnice byla zaplavena
0,5 m vody. Voda přišla z Kateřinic. Lidé vynášeli vše cenné na
vyvýšená místa. Za den začala voda klesat.
Ve kterém roce byla založena obecní matrika a kdo ji vedl?
V roce 1929, vedl ji starosta obce Jan Škrla.
Jak byla obcí placena porodní asistentka?
Úředně byla porodní asistentkou paní Marie Škrlová (R. 41). Od
obce dostávala paušál 400 Kč ročně.
Které byly v Ratiboři v minulosti veřejné studny?
Byly celkem 3 – ve škole, u Vojvodíků (R. 21), u Mrlinů (R. 137)
- nyní u Zdeňka Mrliny.

Jak se volilo před první republikou do roku 1918?
Volilo se podle tzv. sborů. Voliči byli rozděleni do 3 skupin. 1.
sbor byli zámožní, 2. sbor menší rolníci, 3. sbor domkaři. Kdo
neměl pole a dům, neměl volební právo. Volební právo od roku
1919 měl každý svéprávný občan od 21 let.
V roce 1931 byly v Ratiboři obecní volby, jak dopadly?
Tehdy volilo asi 800 osob, z toho bylo 761 platných hlasů mezi
jednotlivé strany:
295 hlasů
národní socialisté		
7 mandátů
275 hlasů		
republikáni		
7 mandátů
76 hlasů		
komunisté		
2 mandáty
49 hlasů		
sociální demokraté		
1 mandát
41 hlasů		
strana lidová		
1 mandát
25 hlasů		
občanská strana		
0 mandátů
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Rozbor velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V sobotu 26. dubna využili naši spoluobčané, tak jako
každý rok, možnosti zbavit se nepotřebných věcí jako barev,
nebezpečných látek, lepidel, dezinfekčních prostředků, koberců,
nábytku, pneumatik, různých druhů elektrických a elektronických
spotřebičů atd. Celkem bylo ve spolupráci s firmou SITA
CZ a.s. odvedeno 31,65 tun tohoto odpadu, z toho 21,54 tun
velkoobjemového a 10,11 tun nebezpečného odpadu.
Pro informaci uvádím druhy a množství odpadu:
- motorové, převodové, mazací a jiné oleje
0,17 tun
- různé druhy pneumatik
223 kusů + 1,18 tun
- zářivky a látky obsahující rtuť
80 kusů
- obaly a nebezpečné látky
0,36 tun
- zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
0,36 tun

- barvy, lepidla, pryskyřice
- elektrické a elektronické zařízení
- asfaltové směsi obsahující dehet
- velkoobjemový odpad
- z toho plasty
- papír a lepenka
- sklo

Z činnosti hasičů - V A T R Y

klobásky, ale i ohromná vatra byla přichystána.
Dostavil se velký počet dětí, rodičů i ostatních účastníků. Počasí v ten den přálo, i když byly obavy, aby se znovu nepřihnal déšť.
Vyšlo to. Úderem 20. hodiny za doprovodu sirény vzplála vatra a
rovněž i vatry na protějších kopcích. Poté se pokračovalo v družné
zábavě do velmi pozdních hodin.
Touto akcí každoročně hasiči zahajují kulturní sezónu v Ratiboři,
ale je to i vzpomínka na osvobození naší vesnice v květnu roku 1945.

Dne 9. května v odpoledních hodinách se plížily malé postavičky ke kopci pod vysílačem. Zanedlouho byl již kopec a okolní
louky plné malých dětí. Konala se první akce v přírodě – Vatry.
Chlapci ze zásahové jednotky i členky SDH, tedy mladé hasičky, měli již vše potřebné připraveno. Oheň, nad kterým se pro
děti opékaly špekáčky, stánek s občerstvením, gril na opečení

1,74 tun
0,20 tun
0,40 tun
21,54 tun
0,95 tun
0,37 tun
1,97 tun

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic na
komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Proto jsme
rádi, že nám pomáháte jej sbírat odděleně a potom odborně
odstraňovat.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
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Za přípravu, průběh akce a poté za náročný úklid po akci patří
všem mladým hasičům, kteří se podíleli, velký dík.

Další spolupráce hasičů
Také slavnostního otevření cyklostezky dne 3. května 2014
odpoledne u soutoku Bečvy se účastnili členové zásahové
jednotky a členové SDH Ratiboř. Přistaveno bylo hasičské
zásahové vozidlo, které si přítomné děti mohly prohlédnout.
Rovněž byl přichystán stánek s občerstvením.
Při akci mateřské a základní školy „Pohádková cesta“ v sobotu
7. června připravili u Svazarmu stanoviště, kde si děti prověřily
svoji zdatnost při stříkání na cílový bod.
Za přípravu a účast na těchto akcích jim rovněž děkuji.

Ostatní hasičská problematika
Původně jsem se chtěla zmínit o problému, který jsme
hodlali řešit, ale který však je ke spokojenosti nás hasičů vyřešen.
Jednalo se o vhodný prostor pro výcvik mladých a malých hasičů.
Vstříc nám vyšel předseda TJ Sokol Ratiboř p. Jar. Žabčík se svým

Zelená obec
Naše obec je již dlouhodobě zapojena do projektu „Zelená
obec“. Připomínám proto, že v rámci tohoto projektu poskytujeme
našim občanům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů
prostřednictvím sběrného boxu firmy REMA a tím výrazně
přispět k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví
člověka.
Sběrný box zelené barvy je umístěn ve vestibulu budovy
obecního úřadu. Box je plastový a můžete do něj odkládat
rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče a také
tužkové a knoflíkové baterie.
Do boxu odkládejte:
● malé domácí spotřebiče – vysavače, žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, mlýnky, mixéry, kávovary, holící strojky, budíky,
masážní strojky, váhy atd.
● zařízení informační technologie a telekomunikačních zařízení –
minipočítače, elektronické diáře, kalkulačky, telefony, počítačové
myši, klávesnice atd.
● spotřebitelská zařízení – rádia, videokamery, videorekordéry,
CD, DVD, MP3, walkmeny atd.

Čas prázdnin se již pomalu blíží
a s ním i přestávka v knihovně,
letos ve znamení inventury našeho
knižního fondu. Ještě předtím se ale
v knihovně uskuteční poslední akce
tohoto školního roku, kterou je „Noc
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týmem a po vzájemné dohodě o vhodném dnu a čase jsme dosáhli
souhlasu a my můžeme cvičit na obecním hřišti v Ratiboři. Tím
odpadla starost s přemísťováním hasičské techniky do okolních
obcí, kde doposud cvičila zásahová jednotka.
Chtěla bych tímto za SDH Ratiboř poděkovat TJ Sokol za
vstřícnost, kterou nám projevili.

Oslavy 125. výročí SDH Ratiboř

Dále oznamuji, že oslavy 125. výročí, které se plánovaly na
den 9. srpna 2014 se konat nebudou. Místo oslav bude v tomto
termínu „ Hasičský den s programem“. Budou připraveny hry pro
děti, ukázka zásahu mladých hasičů, dále k prohlédnutí: hasičská
technika, hasičská vozidla i okolních sborů a jiná překvapení.
Večerní taneční zábava se skupinou FOCUS rovněž proběhne.
Rozhodnutí padlo při členské schůzi dne 6. června 2014 a
zrušení těchto oslav je ze dvou důvodů: OSH přispívá finančními
prostředky pouze při kulatém výročí a dále naše základna
neoplývá velkými financemi a ty, které vlastníme, použijeme na
dovybavení techniky, nářadí, výstroje a další pomůcky pro výcvik
nejmenších a mladých hasičů.
Miroslava Slováčková
jednatelka SDH

● elektrické a elektronické výrobky – vrtačky, pily, brusky a jiné
malé a střední nástroje
● hračky – elektrické vláčky, autíčka, ruční ovladače videoher,
tachometry a jiná sportovní měřidla
● ostatní elektrospotřebiče – měřící přístroje, lékařské přístroje
Do sběrného boxu nepatří!!!
● mikrovlnné trouby, pračky, myčky, sporáky, televizory,
monitory, zářivky, lednice, mrazáky, inkoustové a jiné náplně
tiskáren
Elektroodpad obsahuje na jedné straně nebezpečné látky jako
je rtuť, olovo, kadmium, bromované zpomalovače hoření a další,
na straně druhé velké množství recyklovatelných a využitelných
materiálů jako např. železo, ocel, hliník, měď a v malém
množství mnoho druhů vzácných kovů – zlato, stříbro, platinu,
palladium a jiné. Recyklace neboli materiálové využití tohoto
odpadu představuje v moderním světě trvale udržitelný přístup.
Vážení spoluobčané, Váš zodpovědný přístup v třídění tohoto
odpadu přispěje významně ke snížení zátěže pro životní prostředí.
Třiďte proto uvedený odpad!
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu

v knihovně“ a je určená pro žáky 5. třídy. Je to taková malá tečka
za docházkou do ZŠ v Ratiboři, protože v novém školním roce
budou nynější „páťáci“ již žáky základní školy v Hošťálkové.
Děti se prošly na Polana, kde si na připravenou nástěnku
vystavily své slohové práce o pověstech z Ratiboře a blízkého
okolí, na závěr jsme si opekli špekáčky.
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Pro ty, kdo si chtějí půjčit na
dovolenou něco na čtení,máme od
května zapůjčen další cirkulační
soubor,ale i v nabídce našich knih
se jistě ještě najde nějaká, co stojí
za přečtení. V období volna budeme
také nakupovat nové knihy, na které
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nám přispěla obec, za což velmi děkuji a doufám, že se mi podaří
vybrat dobré tituly.
Přeji všem dětem a studentům krásné prázdniny a nám
dospělým dovolenou, na které si opravdu odpočineme.
V měsíci červenci bude knihovna uzavřena.
Ester Miniariková

Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Milí Ratibořané, letní prázdniny za
chvílí budou v plném proudu. Kdo může,
vyrazí na dovolenou. Za čím vším jenom
dokážeme cestovat?
Někoho přitahuje moře a prosluněná
pláž, někoho láká příroda – řeky, jeskyně,
vysoké hory. Další se zajímá o vlastivědné
pamětihodnosti a navštěvuje hrady a slavná
místa. No a jiný si zase vystačí s vlastní
zahrádkou či chatou. Představy o dovolené se různí. Avšak
většinou dovolená znamená cestování. Vypravit se na cestu.
Nezůstat doma. Vydat se pryč z běžného prostředí. Přemístit se
tam, kde si člověk odpočine, zotaví se a snad se i trochu povznese
nevšedními zážitky. Cestování zdaleka není ničím novým.
Cestuje se odpradávna. Proto i já vás chci pozvat na cestu či spíše
pouť. Mluví o ní prorok Izaiáš: I stane se v posledních dnech, že
hora Hospodinova domu bude povznesena nad pahorky a budou
k ní proudit všechny ná-rody. Mnohé národy půjdou a budou
se pobízet:„Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu
Boha Jákobova. Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z
Jeruzaléma.“ (Iz 2). Hovoří prorok o vysokohorské turistice,
která v mohutné módní vlně zachvátila svět? Ne. Cesta na
Sijón je cestou za Božím slovem. Na tu cestu nás zve Kristus.
Samozřejmě, že nemusíme letět do Jeruzaléma. Hora Sijón
představuje setkání s Bohem. Kristus je ta cesta na Sijón, na níž
nás Bůh pozval.
Pokusme se tuto dobrodružnou nabídku přijmout. Jak my, kteří
budeme cestovat, tak i Vy, kteří nikam z Ratiboře o prázdninách
neodjedete. Vypravme se ve svém nitru na Sijón, za Božím
slovem. Každý den vytrvale otevírejme Písmo svaté a prosme
Ducha svatého, aby nás učil moudrosti. A pravidelně každý den
hovořme s Bohem.
A tak se nám stane, že tyto prázdniny budeme s Boží pomocí
žít krásně a dobře. Vypadá to jako sen, ale sen to není.
Milí spoluobčané, čtenáři
Zpravodaje, přání do letních
prázdninových měsíců Vám
posíláme slovy modlitby:
Bože Otče, dáváš svým
dětem doby práce i odpočinku,
dny námahy i uvolnění.
Děkujeme ti za dny dovolené,
za chvíle, které smíme trávit.

Děkujeme Ti za slunce, za vodu a vzduch, za zdraví a svěžest,
za svazky lásky a přátelství. Laskavý Bože, dej nám pamatovat,
že to jsou tvé dary, abychom všecko přijímali pokorně a vděčně.
Dej nám i moudrost, jak využít těchto dnů, abychom upevnili své
svazky rodinné, načerpali novou sílu pro tělo i nové podněty k
duchovnímu životu. Dej nám také novou radost z tvého Slova,
abychom je slyšeli a domýšleli vnímavě. Ochraňuj tělo i duši
našich dětí, kdekoli je tvé oko vidí, aby tvé slovo bylo světlem
jejich cest. Amen.
***
Jsi hrdý/á na českou
reformaci?
Pokud ne, tak si tento
článeček přečti do konce.
Protestantské církve
prožívají
období
„velkých výročí“ – vydání Bible kralické (1613), prvního
vysluhování pod obojí (1414), mučednické smrti Mistra Jana
Husa (1415) a Jeronýma Pražského (1416). Jaký význam mají
tyto a další osobnosti a události české reformace pro dnešního
člověka?
Česká reformace co do myšlenkového obsahu začala Husem.
Jan Hus vycházel jednak z myšlenek anglického reformátora
Johna Wycliffa (1320-1384), jednak navazoval na své domácí
předchůdce. Odmítal uctívat osoby a věci, hlásal nadřazenost
poznané pravdy inspirované Biblí nad jinými autoritami, byl
ochoten za ni položit život. (V neděli 6.července odpoledne v
Kateřinicích o něm zájemcům povypráví f. Jana Kadlecová z
Růžďky).
Ve výkladu českých dějin bývá česká reformace spojována s
husitstvím, které bývá hodnoceno buď jako vrchol českých dějin
nebo jako ničivé vandalské hnutí. Husitské války byly ovšem
převážně vedeny na obranu svobody svědomí a samostatnosti
země proti opakovaným křižáckým výpravám. Česká reformace
nebyla násilná, nezapomínejme na Petra Chelčického a jeho
stoupence – pozdější Jednotu bratrskou. Husitské války byly
jen krátkou epizodou ve srovnání s českou reformací jako
myšlenkovým hnutím. To se rozvíjelo dvě stě let až do Bílé hory
a přineslo některé pozoruhodné plody.
Čtyři pražské artikuly byly programem husitství, na němž
se usnesly v roce 1419 všechny husitské strany. Honosný
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význam mají tyto artikuly i pro dnešního člověka. Od zvěstování
Slova Božího bez překážky (1. artikul) lze odvozovat svobodu
slova vůbec. Přijímání pod obojí (2. artikul) odstranilo rozdíl
mezi privilegovaným kněžstvem a ostatními (na toto téma
vyslechneme letos při pomníčku Jana Maniše přednášku dr. Jany
Grollove z Ostravy). Zásadu, že církev nemá mít světský majetek
(3. artikul), můžeme chápat jako odpor ke zneužívání moci a
hromadění majetku. Trestání hříchů ve všech stavech (4. artikul)
zavedlo rovnost občanů před zákonem. Rovnost byla zdůrazněna
oslovováním „bratře, sestro“ u husitů i později v Jednotě bratrské
bez rozdílu stavů. 			
(za: www.e-cirkev.cz)

SBOROVÁ SDĚLENÍ
S koncem března při sboru ČCE zahájilo činnost
sdružení Broučci pro mladší děti. Přihlásilo se
25 dětí. Setkali jsme se už několikrát. Nyní nás
čeká poslední schůzka s vycházkou a výletem.
Pokračovat budeme po prázdninách. Bližší
informace podají: Anna Kulhánková, Martina Děckuláčková
a paní farářka Wiera Jelinek. V dubnu se kromě svátečních
bohoslužeb a příležitostných setkání mládež zúčastnila
víkendovky na Lázech a sjezdu mládeže z východomoravského
seniorátu v Ratiboři. 27. května uplynulo 450. výročí úmrtí
švýcarského reformátora Jana Kalvína. Při této příležitosti se
v neděli 4. května konalo „přednáškové“ odpoledne. Osobu a
život tohoto reformátora církve přiblížil f. Miroslaw Jelinek a f.
J. Wiera Jelinek se soustředila na jeho učení o Duchu Svatém.
Ještě v květnu nás navštívili ekumeničtí hosté z Olomouce. Tuto
pouť na jiném místě popisuje sborová presbyterka a kronikářka
Naďa Dvořáková. V neděli 1. června se bohoslužeb zúčastnilo
šest zástupců německých evangelických církvi, kteří byli hosty
historicky prvního jednání synodu ČCE mimo Prahu, jenž
se konal ve Vsetíně. Kázáním posloužil vrchní církevní rada
a referent pro střední, východní a jižní Evropu Evangelické
německé církve f. Michael Hübner z Hannoveru. O průběhu a
závěrech jednání synodu informoval vedoucí tajemník Úseku
vnějších vztahů f. Gerhard Frey-Reininghaus, jenž se zabývá o
komunikací s veřejností vně i uvnitř naší církve. O Svatodušní
neděli jsme byli svědky konfirmace osmero mladých lidí. Čtyři
děvčata a čtyři chlapci slavnostně, sami za sebe, vyznali věrnost
a lásku k Bohu a potvrdili, že berou na sebe zodpovědnost za
sbor, ke kterému nyní právoplatně patří. Přejeme jim nadále
hodně radosti a vytrvalosti v tomto rozhodnutí. V sobotu 14.
června se konal další rodinný sborový den pro všechny generace.
Od 14 hodin Dana a Terezka Barvíkovy s Andreou Žabčíkovou
měly připravené hry a zábavu pro děti a od 16 hodin své umění
na farské zahradě ukázala skupina šachistů s Jiřím Vaculíkem.
Pokračovalo posezení, grilování a opékání špekáčků při táboráku
na zahradě.
V době od 17. - 21. června pobýval mezi námi
soubor The Southminster Ringers ze Spojených
států amerických. Tito zvoníci cestují do zahraničí
každé dva roky (byli zde i v roce 2012). Jejich koncert se v našem
kostele konal v pátek 20.6. Hosté vystupovali také pro Diakonii
Vsetín, v hospiců Charity Ostrava a v evangelickém kostele v
Havířově–Bludovicích. Od nás posléze odjeli na další turné po
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Evropě. V době posledních tři měsíců naše Zvonky Dobré zprávy
vystupovaly v Ratiboři (13.4.) v Kateřinicích (20.4.), v Domově
důchodců v Podlesí (7.5.), pětkrát v Brně (17-18.5.), ve Vsetíně
(31.5.) a naposled spolu s americkými hosty (18 - 20.6.).

(NEJEN) SBOROVÉ POZVÁNKY
Letní akce pro děti zahrnují:
o tábor pro děti ze Základní školy na konec školního roku ve
dnech 27. - 30.6.
o stanový tábor v indiánských stanech pro děti a dorost ve
Střítěži nad Bečvou ve dnech 19. - 26.7. (spolu se sborem z
Ostravy)
o čtvrtý mezinárodní tábor mládeže, kde se kromě zvonkohry
vyučuje na biblických příbězích angličtina a pantomima –17. 23.8. v Kateřinicích
Přihlášky na tyto tábory je možné vyzvednout na faře v
Ratiboři a v Kateřinicích (případně zasláním požadavku mailem
na adresu: wiera.jelinek@evangnet.cz).
Farní sbor v Kateřinicích i letos zve všechny na slavnost k
památce Mistra Jana Husa. Uskuteční se v neděli 6. července
v 17.00 hodin, podle počasí buď na kopci Snoz nebo v kostele.
Součástí programu bude pobožnost a připomenutí díla Mistra
Jana Husa, které přislíbila f. Jana Kadlecová z Růžďky.
V neděli 24. srpna – koncert Zvonků dobré zprávy spolu s
hosty z USA v 15.00 hodin.
Další neděli 31. srpna, s počátkem nového školního roku,
zveme na bohoslužby se svátosti Večeře Páně.
V průběhu měsíce září začneme s výukou dětí v Nedělní škole,
která probíhá souběžně s bohoslužbami.
Ve dnech 5. - 12.9. vyrazí Zvonky Dobré zprávy na turné po
západních Čechách a do Německa.
V neděli 14. září se u pomníčku Jana Maniše v Kobelném ve
spolupráci s obecním úřadem bude konat vzpomínková slavnost.
Účast přislíbili f. Jiří Gruber z Brna a dr. Jana Grollová z
Ostravské univerzity. V případě deštivého počasí se shromáždění
bude konat v ratibořském kostele. Začátek akce od 14.30 hodin.
Ve středu 17. září je plánován další veřejný program pro
děti ze základní školy, na základě kterého bude pokračovat
výuka náboženství (přihlášky jsou k mání ve škole a na faře).
Zveme všechny děti a dorost jak do hodin náboženství, tak i ke
konfirmačnímu cvičení.
Na vaši účast se těší farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru
Jan Jurášek.
Ochotným dárcům také 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.
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Katastrofa, kterou prožili před 100 lety naši předkové
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Srbsku válku, konflikt
se brzy rozšířil po celém světě a tak vznikla 1. světová válka.Nejenže byla postižena naše vlast, ale také drobní lidé na Valašsku.
Připomeneme si Ratiboř, valašskou vesnici, kde lidé nikdy neměli
dostatek prostředků na živobytí. Většina z nich pracovala daleko
v horách na svých polích a to mnohdy dlouho do noci.
Po vypuknutí 1.světové války se situace dramatický zhoršila.
Dobrovolníci odešli na frontu, jejich rodiny dostávaly dost peněz.
Kromě toho museli odejít i otcové rodin a synové, kteří dovršili
17 let. Za ty se peníze nedostávaly.Ve vsi neměl kdo pracovat na
polích. Zůstaly ženy,malé děti a starci. Pravidelně musely odcházet do války další kontingenty. Mnoho lidí tam zahynulo.Mnozí
se vrátili jako váleční invalidé. Někteří dostali potom třeba trafiku.Tato hrůza se nevyhnula ani rodině faráře Čeňka Dvořáka.
Nejstarší syn Bohumil, který studoval medicínu na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, musel nastoupit na frontu jako
jednoročák. Dostal se do Haliče. Po roce se vrátil dokončit studia.
Potom nastoupil k posádce do Přerova a od roku l926 je nezvěstný. Synovec faráře Karel Sýkora, který byl synem jeho sestry Cecilie a řídícího učitele Karla Hynka Sýkory, se po návratu z vojny
stal plukovníkem dělostřelectva a prožil tak i 2. světovou válku.
Plukovníkem byl až do odchodu do důchodu.
Další pohroma byla i v dalších letech, kdy byly sebrány zvony
v kostele a také cínové píšťaly od varhan pro válečné účely.

Tři čtyřky Miroslava Janebystaršího
V současné době si připomeneme 100.výročí jeho narození.
Miroslav Janeba byl osmým ratibořským farářem. Narodil se
14.května 1914 v Timkovici, gubernie Minks Rusko.Byl ordinován 6.listopadu 1938. Od 16. října 1938 do 31. prosince 1943
působil jako vikář ve Velké Lhotě u Dačic pro Strmilov. Od 1.
ledna 1944 se stal farářem v Ratiboři u Vsetína, kde sloužil na vinici Páně až do své smrti. Zemřel 1.října 1979. Je pochován, jako
všichni jeho předchůdci, na vinici Páně na ratibořském horském
hřbitově. Během svého působení intenzivně pracoval všude, kde
bylo potřeba. Pomáhal lidem při jejich každodenní dřině i jako
nádeník. Zasadil se o to, že byl postaven kostel a fara v Kateřinicích, aby nemuseli věřící chodit z Kateřinic a Lázů do Ratiboře na bohoslužby. Provedl přestavbu nové fary, která se zvedla o

jedno poschodí a kde se zbudoval velký a pohodlný byt. Ze stávajícího bytu v přízemí byly zbudovány sborové místnosti. Také
byla jeho přičiněním provedena generální oprava staré toleranční
fary, kde byl zbudován byt. Ten měl sloužit pro faráře, kteří odešli
do důchodu. Velice dobré řešení. Také se tam vystřídalo několik
důchodců farářů. Škoda, že se v tom již nepokračuje. Manželka
Milada působila v Ratiboři jako velmi obětavá sborová sestra. Vychovali spolu dvě děti –Miladku a staršího Mika. Tedy Miroslava
Janebu mladšího, který působil celý život rovněž jako farář. Byl a
dosud je to můj dobrý kamarád.

Letos se nám konečně podařilo udělat pro Olomouc
První ekumenický zájezd, nazvali jsme jej Valašsko –
toleranční kostely
Pro letošní akci jsem si vybrala vynikajícího a spolehlivého
spolupracovníka faráře CČSH Olomouc U Husova sboru. Zájem
byl veliký a já jsem jim nabídla následující program, který jsme
s velkým nadšením účastníků absolvovali: Ratiboř u Vsetína,prohlídka novorománského kostela, nejstarší památka – schránka na
bibli a kalich, krátkou bohoslužbu složila farářka sboru Wiera Jelínková, na varhany doprovázela varhanice Růženka Hříbková,
vybrala jsem jí písně Krásná je modrá obloha a Tvé požehnání
dobrý Otče.Potom jsem povídala o historii sboru a obce a také
o všech farářích sboru.Starostka obce povídala o současné obci.
Sestry presbyterky připravily bohaté občerstvení pro účastníky.
Dále jsme se odebrali na Vsetín, kde jsme navštívili IRISU, výrobní družstvo, kde se ručně foukají a malují vánoční ozdoby.
Naše cesta pokračovala návštěvou vsetínských kostelů. Navštívili
jsme Dolní sbor, kde se nám věnoval farář Bronislav Czudek a
také připravil pohoštění. Potom jsme šli ještě na Horní sbor, kde
nás provázel svým výkladem farář Pavel Čmelík. Zakončení na
Vsetíně bylo u židovské pohřební kaple. Poslední cesta vedla na
Velkou (Hrubou) Lhotu, kde jsem účastníky seznámila s historií
kostela i těžkém údělu farářů v době potoleranční. Pověděla jsem
i o Janu Karafiátovi a jeho Broučcích. Udělali jsme si krátkou bohoslužbu. Všichni účastníci, kterých bylo 43, byli moc spokojeni
a přímo nadšeni. Navrhují, aby se v budoucnu takové ekumenické
zájezdy konaly.
Naděžda Zdeňka Dvořáková

XIII. ročník mezinárodního festivalu
„O gulášového krále“
Tato již tradiční ratibořská akce se konala v sobotu 31. května
2014. Po sedmé hodině ranní se sešlo 21 soutěžních dvojic
kuchařů k zápisu do soutěže a převzetí potřebných surovin a
ingrediencí k vaření. Na pokyn starostky obce byly v 8.00 hodin
symbolicky zapáleny kotle.
K dopolednímu hudebnímu programu přispěli Miklovci –
dechová krojovaná hudba ze Zlína. K samostatnému hodnocení

soutěžních gulášů zasedly dvě nezávislé poroty od 12.30 hod.
Mezitím přišel hudební průvod mladých ZUŠ Zlín s mažoretkami,
zároveň zde vystupovala skupina historického šermu Alternus. V
pestrém programu zde také vystoupil mistr republiky v práskání
bičem Marcel Regmund. Tento předvedený program byl velmi
kladně hodnocen přítomnými diváky.
Asi ve 14 hodin byly starostkou obce vyhlášeny výsledky
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hodnocení Festivalu o gulášového krále 2014.
1. místo získala Zlata Rožnovjáková a Vladana Telíšková
2. místo Vít Gorej a Jakub Mocek
3. místo Petr Jurásek a Martin Jurásek
4. místo Marie Smutná a David Smutný
5. místo Ladislav Chmelík nejmladší a Yveta Chmelíková
6. místo Radim Jarošek a Lukáš Machálek
7. místo Ladislav Chmelík mladší a Ladislav Chmelík nejstarší
Vítězové obdrželi poháry, čepice a každý z účastníků si k
přiděleným kuchařským zástěrám vybral hodnotnou věcnou cenu.
V dalším zábavném programu pokračovala ve svém vystoupení
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dechová hudba Miklovci. V 16 hodin byli vystřídáni skupinou
Mini Kosovci, večer proběhla taneční zábava s Kosovci.
Areálem hasičského domu prošlo asi 2.700 návštěvníků.
Prodalo se cca 1.500 gulášů. Již dopoledne byly v prodeji
nesoutěžní guláše, hovězí vařil Martin Žabčík a maďarský Jitka
Trungerová.
Tato akce byla velmi zdařilá, kladně hodnocena veřejností.
Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli a
také všem přítomným účastníkům této akce.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Slavnostní otevření cyklostezky
Na začátku května se slavnostně otevřela cyklostezka Ratiboř,
která se napojila na již stávající úsek směrem ke Vsetínu. Slavnostního otevření se zúčastnili jak zastupitelé obce v čele s paní
starostkou, tak zástupci firmy TM stav, kteří stavbu realizovali.
Vše začalo přestřižením pásky a pak už se na trať vydali první
cyklisté. Byl pro ně připraven bohatý program.
Počasí nám však moc nepřálo, ale
i tak se s nadšením a odhodláním
pustilo dozávodu testujícího cyklistické dovednosti i znalosti několik
desítek dospělých i dětí na kolech,
bruslích nebo po svých. U startu si
děti vyzkoušelycyklo STK a policejní preventista zkontroloval jak
povinnou výbavu, tak bezpečnostní
prvky kol našich nejmenších i nás.
Prvním kopečkem a jízdou do vrchu se závodníci rozehřáli, jízda na
přesnost a přes překážky ukázala,
zda jsou schopni se udržet v sedle.
Děti také prověřil test, ve kterém si
vyzkoušely, jak ovládají bezpečnost
silničního provozu. V cíli nás čekalo překvapení: ukázky výcviku psů,
prohlídka nového hasičského auta
SDH Ratiboř a vystoupení šermířů
skupiny Valmont. Pan Vrba uvařil
jako vždy výborný zvěřinový guláš,
který také slavil nemalý úspěch.
Do této akce se povedlo zapojit
sportovce, hasiče, myslivce a cvičitele psů, čehož si velmi vážím a
všem těmto složkám patří poděkování. Je dobré vědět, že zastupitelé

nejsou na pořádání obecních akcí sami, ale rády a ochotně se do
organizace zapojují i místní spolky.
Díky patří také zastupitelům a zaměstnancům obce, kteří se na
pořádání také podíleli.			
					
Martin Žabčík

Naše cyklostezka – ozvěny
Mám radost, že otevíráte chodník pro kola. Myslím si ale, že
už ho moc nevyužiju. Kde sů ty časy, co jsme s Josefem Macháčkovým jezdili na Vsetín do školy! A na jakých kolách! Duša
sadycky zalepila, ale ďůravý plášť, to bylo horší. Dal sa na to kus

jiného plášťa a převázalo sa to všecko provázkem.
Kdysi jsme jeli, když Američani „bombardovali“ Bobrky. To
jsme jeli přes spadlé dráty a pěkně to jiskřilo.
Všeckým všecko dobré – zdraví Mirek Frydrych
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Ratibořští chovatelé v 2013 – 2014
Chci vás, přátelé, krátce seznámit s děním v naší Zo ČSCH
Ratiboř.
Členská základna čítá k dnešnímu dni 14 chovatelů. Z tohoto
počtu jsou tři mladí chovatelé. Z obnovujících chovatelů ZO
v roce 1997 jsou stále členy M. Zgabajová, V. Zbranek, M.
Zbranková, F. Makyčová a M. Všetička. Okresní organizace čítá
200 členů.
Výstavy v minulém období obeslali svými zvířaty V. Zbranek
a M. Všetička. V. Zbranek vystavoval na výstavách v Kelči,
Ostravě Polance, Týništi a Vsetíně. V Polance a Vsetíně získal
Čestnou cenu. Vystavuje králíky Činčila velká. Má velkou
úspěšnost prodeje. M. Všetička v roce 2013 vystavoval na
Vsetíně a v Přerově. Na obou výstavách dostal Čestnou cenu
a všechny nabídnuté králíky k prodeji prodal. V letošním roce
vystavoval v Hutisku a také zde získal Čc. Vystavuje králíky
Velké světlé stříbřité.
Velmi pěkných výsledků dosáhly mladé chovatelky Mátlová
Jana, Veronika Kovářová a Renáta Adámková v mládežnických
soutěžích, když se umístily na pomyslných stupních vítězů.
Velmi vydařenou akcí byla účast M. Zbrankové, A. Gáškové,
R. Adámkové a M. Všetičky na akci školky a základní školy
v Kateřinicích. Všechny děti měly ze školy za úkol udělat
velikonoční vajíčka. Renata Adámková měla s sebou psa a ceny,

Klub seniorek B – B
Jaro rychle uběhlo a léto je v plném proudu. Jezdí se na
dovolené, k vodě, do přírody a na výlety. Náš klub B–B měl toto
čtvrtletí bohatý program. Stále využíváme ke schůzkám starou faru,
scházíme se pravidelně jednou za čtrnáct dní. Mimo to jezdíme na
pobyty, výlety, chodíme na návštěvy apod. Například v dubnu nás
pozvala jedna kamarádka z B–B k nim domů do sauny. Bylo to moc
vydařené odpoledne. Probíraly jsme tam i návštěvu muzikálu „Mata
Hari“ v Praze. Muzikál se všem moc líbil a procházka Prahou s
průvodcem byla též nezapomenutelným zážitkem.
Další akcí byl výšlap na horskou chatu Kohútka. Byli jsme
i na Portáši, kde nás pohostili výborným zázvorovým čajem. V
infocentru jsme shlédly výstavu obrazů rodiny Hartingrů a také
sochy vyřezané ze dřeva. Na stěně infocentra byl citát
Johna Lenona, který se nám velmi líbil:
„Utrhl jsem květinu – zvadla, chytil jsem motýla –
zemřel mi v dlani.
Pochopil jsem, že krásy se mohu dotknout jedině
srdcem.“
Když jsme se rozhlédly kolem po těch našich valašských
horách, daly jsme mu za pravdu.
V květnu se jelo na wellness pobyt do Luhačovic. Nejen
procedury jako jsou masáže, rašelina a bazén se nám
líbily a pomáhaly tělu, ale i bohatý kulturní program byl
též léčivý na duši. Např. Saxofonistky – 21 dívek hrálo
na saxofon, to byl zážitek. Koncert židovských písní s
účinkujícími
z Opavy, jarmark, auta veteráni, focení ve starodávných
róbách – to byly rovněž velmi pěkné zážitky.

které získala na soutěžích. Alexandra Gášková měla na ukázku
Teddy králíka, který se velmi líbil. M. Všetička zapůjčil popisky
králíků s fotografiemi, dále literaturu o chovech drobného
zvířectva a králíky. Dále udělal krátkou přednášku o chovu
domácích zvířat a odpověděl na spoustu dotazů. Dotazy byly
velmi zajímavé a různorodé včetně dotazu, zda může být králík
postižen mozkovou mrtvicí. Cca 80 procent dětí odpovědělo, že
mají doma nějaká zvířata.
Chovatelé i v roce 2014 uspořádají již osmou výstavu králíků
u hasičského domu. Výstava se bude konat ve dnech 6. a 7. září.
Otevřeno bude v sobotu od 13 do 18 hodin, v neděli od 8 do 15
hodin.
I při této výstavě proběhne soutěž dětí školek a základních
škol z Ratiboře a Kateřinic v malování obrázků zejména na téma
domácí zvířata. Doufáme, že výstavu navštíví i mnozí účastníci
podzimního pochodu, který se koná ve stejný den.
Další výstavy drobného zvířectva v okrese Vsetín v roce 2014.
Kelč 28.– 29.6.2014 K, H, D
Zašová 5.– 6.7.2014
Všeobecná
Ratiboř 6.– 7.9.2014
K
Vsetín 26.– 28.9.2014 Okresní K, H, D
Za ZO připravil M. Všetička
Výlet do Valašské Bystřice se i přes nepřízeň počasí zdařil.
Prohlédly jsme si výstavu místních turistických oddílů. Bylo
pozoruhodné, co všechno turisté udělali pro obec, pro cizí oddíly i
pro sebe. Výstava byla velmi přehledná, udělaná precizně a výklad
průvodce byl vyčerpávající. Navštívily jsme i hroby portášů, hroby
radistů z II. Světové války a také galerii akademické malířky Marie
Bognerové. Skončily jsme v Mraveništi, což je tábořiště místních
turistických oddílů.
Teď nám začne prázdninový režim. Kdo bude chtít a bude
moct, přijde posedět, povykládat a zasmát se. Smích je koření
života a příroda dobrý léčitel. Proto je prima, když máte kolem
sebe kamarády, se kterými je vám dobře, mají pochopení pro vaše
starosti, bolesti, ale i radosti. Proto přejeme všem pohodové léto v
kruhu svých nejbližších a přátel. Dětem přejeme pěkné a vydařené
prázdniny.		
Za klub B–B J. Martinková
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MEDVĚD
Medvěd je velmi plachým a ostražitým obyvatelem rozsáhlých
lesních komplexů a na našem území se již prakticky nevyskytuje.
Medvědi byli totiž v dávné minulosti nemilosrdně pronásledováni,
loveni na štvanicích se psy, později stříleni a chytáni do
speciálních mohutných pastí. Díky tomu byli původně do začátku
dvacátého století vyhubeni. Dnes jsou ve většině zemí přísně
chráněni a díky tomu jejich stavy na mnoha místech rostou.
V některých oblastech Evropy již medvědi dokonce začínají
zabíjet hospodářská zvířata na pastvě, ničit včelíny a v krajních
případech také ohrožují lidi. Především medvědice cítící ohrožení
svých mláďat může být velmi nebezpečná.
Jednou ze zemí, která má dobré stavy medvědů, je i sousední
Slovensko. Z něj se čas od času vydávají někteří jedinci na toulky
i do našich pohraničních hor – Moravskoslezských Beskyd.
Medvěd je obrovským zvířetem, které může dosáhnout
hmotnosti přes 400 kg. Takoví staří jedinci žijí samotářsky ve
svých teritoriích, která si na hranicích označují strháváním kůry
ze stromů a močí. Tím ostatním demonstrují svoji sílu, vyspělost
a obsazení daného území. Přestože se medvěd jeví na první
pohled jako nemotorné a neohrabané zvíře, je ve skutečnosti
velmi rychlý běžec i plavec a v mládí dokáže šplhat také po
stromech.
Medvědí námluvy probíhají v letním období a po více než
půlroce se v teple a bezpečí zimního brlohu rodí maličká
medvíďata. Představte si, že také obrovské mámě se narodí
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mláďata vážící méně než kilogram! Po narození jsou navíc zcela
nemohoucí a asi jeden měsíc slepá. Z brlohu poprvé vycházejí
teprve ve věku přes tři měsíce.
Brloh je pro medvěda úkrytem přes období nouze, které zde
přespává. To mu umožní především silná zásoba podkožního
tuku, nashromážděná v průběhu léta a podzimu. Brloh může být
v jeskyni, pod vývratem, nebo má podobu hromady strhaných,
ulámaných a shrnutých větví, které si medvěd na začátku zimy
upravuje pro svoji potřebu. Přestože uléhá k zimnímu spánku,
jedná se o spánek nespavý, při kterém mu neklesá tělesná teplota,
ani se mu nezpomaluje srdeční činnost. Medvěd během zimy čas
od času také vychází na krátkou dobu z brlohu ven.
Alois Musil
lesní hospodář

Z XIII. ročníku soutěže o „Gulášového krále“ a Jarního turistického pochodu
v Ratiboři 31. května 2014
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Kuchařka pro zaměstnaného muže
Vaříme a grilujeme na chatě nebo v přírodě

Léto, léto kouzelné…
Již tu máme krásné léto
v svitu slunce všechno září
zůstaň u nás dlouhý čas
všem na sluníčku se daří.

Dědkovská bašta

75 dkg kabanosu (nejlépe krakovský) ale může být i jiný, 3 větší
cibule, plnotučnou hořčici,30 dkg sýra na strouhání, 5 - 7 vajec
Postup: Kabanos nakrájíme na kolečka a vložíme do zapékací
mísy. Potřeme hořčicí. Přidáme cibuli nakrájenou na tenké
půlkolečka a posypeme strouhaným sýrem. Celý postup
opakujeme dvakrát. Pokud bude víc hladových, tak můžeme i
třikrát. Takto připravenou pochoutku dáme do trouby a pečeme asi
50 minut při 250 stupních Celsia. Po padesáti minutách zalijeme
směsí rozšlehaných vajíček a čtvrtiny dávky strouhaného sýra a
necháme v troubě ještě zhruba 10-15 minut dopéct. Podáváme
s čerstvým pečivem a nemá to chybu. Je to skvělá, jednoduchá
kalorická bomba pro všechny milovníky obyčejných jídel.

Vepřové na kmíně

50 dkg ramínka, 3 dkg sádla, 2 cibule, kmín, sůl, 1 lžíce hladké
mouky
Postup: Drobně nakrájenou cibuli osmahneme na sádle, přidáme
nakrájené maso, kmín a osolíme. Vše promícháme, podlijeme
horkou vodou a do měkka dusíme. Je-li třeba, podléváme horkou
vodou. Až je maso měkké, vyjmeme jej. Šťávu zahustíme moukou,
osmahneme, zředíme studenou vodou a ještě chvíli vaříme.
Přílohy: vařené brambory, rýže a může být i houskový knedlík.

Pivovarský tokáň

60 dkg vepřového bůčku, 2 cibule, olej, česnek, sůl, pepř, nové
koření, 2 dkg strouhanky, 2 dcl piva, 4 dkg uzeného sýra
Postup: Maso nakrájíme na silnější nudle a osmahneme společně
s drobně nakrájenou cibulí na oleji. Přidáme utřený česnek se solí,
pepř, nové koření, podlijeme a dusíme. Podle potřeby podléváme.
Poloměkké maso zasypeme strouhankou, zalijeme pivem a
dusíme do měkka. Při podávání posypeme nastrouhaným sýrem
a petrželkou.
Přílohy: vařené brambory nebo chleba.

Perkelt z párků

50 dkg párků, 4 dkg sádla, 2 cibule, 2 rajčata, 2 dkg mleté
papriky,1 zelená paprika, sůl
Postup: Nakrájíme cibuli a osmahneme ji na rozpáleném sádle.
Oloupané párky nakrájíme na tenká kolečka, dáme na osmahnutou
cibuli a chvilku opékáme. Pak je zaprášíme mletou paprikou.
Když paprika zpění, přidáme zelenou papriku nakrájenou na
nudličky a rajčata nakrájená na kolečka. Je-li třeba, podlijeme
vodou. Dusíme asi 20 minut a pak dochutíme.
Přílohy: vařené brambory nebo chleba.

Živánská

1 díl hovězího masa, 1 díl vepřového masa. cibule, česnek, sůl,
pepř, slanina
Postup: Maso nakrájíme na menší řízky, česnek rozetřeme se solí
a vetřeme do řízků. Popepříme a ještě trochu posolíme. Jeden den
necháme uležet, nejvhodnější je v kameninovém hrnci. Střídavě
napichujeme na rožeň vepřové, slaninu, hovězí, cibuli. Opékáme
zvolna nad dřevěným uhlím. Také je možno opékat zabalené do
alobalu.

Lanšmítový rožeň

1 lanšmítová konzerva, 3 cibule, 10 dkg slaniny, 10-15 dkg
hlaviček hub (pevných), 6 dkg tvrdého sýra, olej
Postup: Konzervu otevřeme na obou stranách, aby se dal lanšmít
vytlačit. Lanšmít, slaninu, sýr a hlavičky hub nakrájíme na plátky,
cibuli na kolečka. Střídavě napichujeme na jehlu a opékáme na
pánvi s olejem nebo na grilu.

Párky zapečené s jablky

Na každé 2 nožičky párků jedno velké jablko a 5 dkg mozzarelly, 1
lžička oleje, 1 lžička másla, křen. Násobíme podle hladu a počtu
strávníků.
Postup: Do olejem vymazané zapékací misky, naklademe vrstvu
nakrájených jablek, na ni položíme párky, přidáme další jablka
a na ně kousky másla. Dáme péct nebo grilovat. Podle potřeby
můžeme mírně podlít vodou. Když jablka změknou, zasypeme
vše nastrouhanou mozzarellou a necháme ji rozpustit. Podáváme
s nastrouhaným křenem a toasty.

Letní recepty
Zapečené papriky se sýrem a salámem

Bílé papriky, rajčata, libové párky nebo točený salám, sýr eidam,
anglická slanina
Postup: Z paprik seřízneme vršek a vydlábneme vnitřky. Po omytí
je dáme na talíř a vložíme na 5 minut do mikrovlnky, aby trošku
změkly, poté se nemusí dělat tak dlouho. Mezitím si nakrájíme
na špalíčky salám nebo párky a také sýr. Vyndáme papriky z
mikrovlnky a začneme do nich vkládat špalíky eidamu a salámu,
až jsou zcela vycpané. Naplněné papriky naskládáme do pekáčku
nebo zapékací misky a překryjeme plátky anglické slaniny.
Navrch nakrájíme rajčata na plátky. Troubu zahřejeme na 250
stupňů a dáme zapéct asi na 1/2 hodiny. Jsou dobré s tmavým
pečivem.

Zelný prejt

25 dkg hlávkového zelí, 20 dkg měkkého salámu, 2 vejce, 1-2
housky, 1,5 dcl mléka, 1 menší cibule, sůl, česnek, majoránka,
mletý pepř, zázvor. nové koření, 1 lžička sádla nebo oleje,
strouhanka
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Postup: Zelí očistíme, nakrájíme na drobné nudličky a spaříme
vroucí vodou. Necháme okapat, vsypeme do mísy, přidáme
nadrobno nakrájený salám, housku namočenou v mléce, vejce,
nadrobno nakrájenou cibuli, sůl, česnek a s ostatním kořením dobře
promícháme. Zapékací misku nebo pekáček vytřeme sádlem nebo
olejem, vysypeme strouhankou, rozložíme připravenou směs a v
troubě do křupava zapečeme. Můžeme podávat s brambory nebo
jen tak samotné.

Mlsoňova tvarůžková omeleta

1 porce: 1 větší cibule, 1 balení tvarůžků, 3 vajíčka, sůl, pálivá
paprika dle chuti, trochu tuku na smažení
Postup: Cibuli nakrájíme na kolečka a v hrnku rozkvedláme
vajíčka se solí. Na rozpálenou pánvičku v rychlém sledu
rozklademe dokola tvarůžky a přesně po celé ploše i cibuli. Ihned
zalijeme vejci a shora opaprikujeme. Po upečení rozkrojíme na
trojúhelníky a klademe na chleba s hořčicí.

Různé koláče
Koláč lenivé ženy

1 hrníček celého máku, 2 hrníčky polohrubé mouky, 1 hrníček
mléka, 1 hrníček oleje, 2 hrníčky krystalového cukru, 3 celá vejce
Postup: Suroviny spolu dobře vyšleháme. Připravené těsto dáme
na vymazaný a moukou vysypaný plech. Vložíme do vyhřáté
trouby a upečeme. Hotový moučník potřeme jahodovým džemem,
ozdobíme šlehačkou nebo bílkovou polevou.

Babské rady

-
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Jablkový rychlý koláč

40 dkg polohrubé mouky, 40 dkg krystalového cukru, 60 dkg
nastrouhaných jablek i se šťávou, 3 celá vejce, 1 lžička mleté
skořice, 1 lžička jedlé sody bikarbona, 2 dcl oleje
Postup: Utřeme vejce s cukrem a olejem, postupně přidáváme
mouku promíchanou se sodou a jablka se skořicí. Těsto vylejeme
na vymazaný a moukou vysypaný plech. Pečeme ve vyhřáté
troubě při teplotě 200 stupňů asi 20 - 30 minut. Koláč po upečení
a vychladnutí potřeme meruňkovou marmeládou a posypeme
drobným kokosem nebo mletými ořechy.

Moravské vlny

1 dcl mléka, 6 žloutků, 25 dkg mletého cukru, 1 kypřící prášek do
pečiva, 25 dkg polohrubé mouky, sníh z bílků, 25 dkg ramy, 2 lžíce
kakaa, meruňka
Náplň: 2 dcl mléka, 2 lžíce hladké mouky, 3 žloutky, 1 máslo, cukr
dle chuti
Postup: Mléko, cukr a hladkou mouku vaříme na slabém ohni.
Po uvaření necháme vychladnout, přidáme máslo a spolu utřeme.
Žloutky utřeme s cukrem a ramou. Přidáme mléko, kypřící prášek
zamíchaný v mouce, tuhý sníh z bílků. Smícháme a rozdělíme
na dvě části. Do jedné přidáme kakao. Bílé těsto dáme na plech
a na něj dáme tmavé těsto. Na to poklademe meruňky otočené
spodkem slupky. Slupku obalíme v hrubé mouce, aby ovoce
nekleslo na dno. Upečeme ve vyhřáté troubě. Po vychladnutí
natřeme koláč náplní a ozdobíme čokoládou.
Přejeme všem příjemné prožití dovolené!
				
Marie a Josef Šedí

Bílé ponožky
Určitě znáte, že bílé ponožky se snadno zaperou a barva už není
bílá. Stačí, když v drogerii koupíte borax (tetraboritan sodný)
a nasypete několik lžic do teplé vody. Tam ponožky odmočte a
vyperte běžným způsobem.

Na posílení imunity
Kdykoliv cítíte, že na vás „něco leze“, přiložte láhev s horkou
vodou k vašemu hrudníku. Přesně pod hrudní kostí se nachází
brzlík, který vytváří T-lymfocyty, buňky, jež jsou základem
obranných funkcí organismu. Teplem jejich činnost posílíte.

Bezpečně na hřebík
Pokud máte obavy, že se při zatloukání hřebíku zraníte, použijte
obyčejný hřeben. Hřebík zasuňte mezi zoubky a držte za rukojeť.
Pak už přitloukejte bez obav o svůj palec či ukazováček.

Studené nohy
Jeden z nejjednodušších způsobů, jak se zbavit studených nohou,
je masáž válečkem. Jezděte jím po chodidlech po dobu 3 minut.
Váleček má ještě jeden blahodárný vliv. Pomůže vám natáhnout
šlachy, takže se vám bude snáze chodit.

Koště opřené o zeď
Stává se vám, stejně jako většině z nás, že při úklidu potřebujete
opřít koště či smeták o zeď a ono se skácí na zem? Zabráníte
tomu velmi jednoduše. Použijte prst ze staré gumové rukavice a z
něho odstřihněte asi třícentimetrový proužek. Ten navlékněte na
násadu a pak už smeták vydrží u každé stěny.

Citron zažene pachy
Především dřevěná nebo umělohmotná prkénka na maso,
ale také plastové nádobí snadno a dlouhodobě přejímá pach
ryb, cibule a jiných aromatických surovin, které používáte v
kuchyni. Nepříjemné vůně se zbavíte, když je několikrát potřete
rozpůleným citronem.
Zamotané řetízky
Uložené řetízky se často zamotají a uzel na nich nejde rozvázat,
jednotlivá očka totiž o sebe zadrhávají. Proto vezměte obyčejný
olej a na uzlík trošku kápněte. Chvilku počkejte a pak už řetízek
snadno rozvážete.

Čištění odpadu ve dřezu
Do dřezu nasypejte jedlou sodu (nebo kypřící prášek do pečiva)
a zalijte octem. Chvíli to bublá a krásně to rozpustí mastnotu v
odpadu.
Voňavá mikrovlnka
Mikrovlnou troubu po každém použití vytřete vlhkým hadříkem.
Nežádoucích pachů uvnitř se zbavíte tím, když do přístroje
postavíte talíř s horkou vodou a plátkem citrónu. Troubu zapněte
a ohřívejte do té doby, než se utvoří pára. Pak vnitřek vytřete do
sucha.
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LIDOVÁ MOUDRA
Kdo mlčí, nemusí vždy souhlasit. Možná jen nemá chuť
diskutovat s blbcem!

-
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Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí.
Chceš realizovat své sny? PROBUĎ SE!
Pivo, k tomu děvče hezké, to jsou dary země české.

Bez ženy a tabáku, bývá smutno v baráku.

Kam tě nezvou, tam se nehrň.

Někdo má rád holky, jiný zase vdolky.

Jaký pán, taký krám.

Vykouřená cigareta zkracuje život o 2 minuty, vypitá lahev rumu
o 4 minuty, pracovní den o 8 hodin.

Líná huba, holé neštěstí.

Pokud položíš otázku, na kterou nechceš dostat odpověď,
očekávej odpověď, kterou nebudeš chtít slyšet.

Ráda bych vám všem popřála krásné léto plné úsměvů, sluníčka,
pohody a stále dobré nálady! 
Jana Horníčková

JUBILANTI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V dubnu až červnu 2014 oslavilo svá výročí 25 jubilantů,
kterým jsme opět přišli poblahopřát. Alespoň tímto způsobem se
setkáváme s našimi staršími spoluobčany. Mnozí z nich se pro
nemoc nebo pokročilý věk již nemohou účastnit našich různých
společenských a kulturních akcí, tak máme takto příležitost je
informovat, co je zajímá, přiblížit dění a novinky v naší obci.
Naopak zase od nich vyslechneme jejich vyprávění, zajímavé
životní příběhy, přání a tužby, mnohdy i stížnosti. Všem našim
jubilantům, se kterými jsem se nesetkala, ale i dalším občanům
přeji jménem svým i jménem sociální komise pevné zdraví,
jasnou mysl, hodně lásky a dny plné štěstí, pochopení jednoho
k druhému, dny pohodové a prosluněné.

V sobotu 12. dubna 2014 odpoledne se konala slavnost v obřadní
síni obecního úřadu u příležitosti vítání občánků se zápisem do
pamětní knihy. Zúčastnili se 4 naši nejmenší občánci, krásná miminka.
Děti z mateřské školy je přivítaly velmi pěkným pásmem písniček
a básniček. Slavnostní projev přednesl místostarosta PhDr. Juráň.
Všechny děti se fotografovaly v kolébce a další společnou fotografii i
s rodiči budou mít jako upomínku na tento den.
Závěrem obdržely maminky kytičky a finanční dar pro děťátko.
Stále tuto tradici udržujeme, protože alespoň tímto způsobem se
seznámíme s našimi nejmladšími občánky.
Tato velmi milá malá slavnost je vždy zpestřena vystoupením
dětiček v krásných krojích a proto chci poděkovat za přípravu a
nacvičení náročného programu s dětmi paní učitelkám z mateřské
školy. 				
Miroslava Slováčková

Mateřská škola
Ve spolupráci rodičů MŠ Ratiboř a rodičů ZŠ Ratiboř, OÚ
Ratiboř, přátel a učitelek MŠ Ratiboř se nám podařilo uskutečnit
v sobotu 7. června organizačně náročnou akci „Pohádkovou
cestu“. Obloha bez mráčků a teplé sluníčko, které svítilo celý
den, vylákalo na pohádkový pochod 146 malých turistů (1/3 dětí
do 3 let, 1/3 dětí 3-6 let a 1/3 dětí školního věku) v doprovodu
rodičů, příbuzných a známých. Ti úplně nejmladší účastníci mohli
trasu absolvovat i v kočárcích, neboť tentokrát vedla po cestách
naší krásné obce. Perfektní připravenost akce a nové nápadité
disciplíny na sedmi stanovištích - víly, rytíři s katapultem,
Červená Karkulka a vlk v posteli, námořníci, místní dobrovolní
hasiči a hasičky, Dlouhý, Široký a Bystrozraký i loupežníci
si pro děti přichystali plno netradičních úkolů se sladkými
dobrotami a odměnami. V cíli obdržely děti diplom, odměnu,

párek v rohlíku a občerstvení. A to nebylo všechno. Do večera
se o jejich zábavu při hudbě starali dva neúnavní klauni, kteří
měli v zásobě nevyčerpatelné množství soutěží, her a odměn.
Dále bylo pro děti připraveno vystoupení skupiny místních
děvčat v hip hopu pod vedením paní Gabriely Rožnovjákové,
následovala ukázka sebeobrany v provedení členů Sebeobrany
Ratiboř pod vedením pana Petra Zubíčka. A pokud to někomu
ještě nestačilo, mohl si zaskákat v nafukovacím hradu nebo
zajezdit na konících. Pořadatelům této akce byla v cíli opakovaně
vyslovována pochvala za výborně odvedenou organizaci a navíc
jednou i s velkou poklonou za překrásný zážitek. Pohádkové
cesty se zúčastnili i přespolní z Hošťálkové, Kateřinic, Pržna,
Ústí, Vsetína, Poličné, Zlína a dokonce až z Brna a Krnova.
Ve 2. čtvrtletí tohoto roku jsme připravili a zrealizovali s dětmi:
•
Divadelní představení pohádky „Kulda Kulíšek“
•
Vítání občánků
•
Vystoupení v kinosále pro maminky k jejich svátku ve
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spolupráci se ZŠ Ratiboř a OÚ Ratiboř
•
Besídku v jednotlivých třídách pro maminky v mateřské
škole
•
Ukázka práce s opeřenými dravci - sokolnictví ve spolupráci se ZŠ Ratiboř
•
Výlet do ZOO Lešná s jízdou vláčkem, na kolotoči a v
autíčkách
•
Opékání špekáčků, hry a soutěže k MDD s nanukem a
sladkostmi od Ratibořské chasy
•
Tradiční a netradiční olympiádu s odměnami z klubu
rodičů
•
Slavnostní ukončení kurzu výuky anglického jazyka

Základní škola
V pátek 27. června jsme slavnostně ukončili školní rok a
rozloučili se se žáky 5. ročníku. Byl to další rok plný snah, úsilí
a svědomité práce nejen dětí, ale i pedagogů.
Poslední čtvrtletí školního roku bylo bohaté na akce s různým
zaměřením:
- v dubnu jsme zavítali do |Panské zahrady ve Vsetíně, kde jsme
oslavili Den Země
- naši malí fotbalisté získali 3. místo ve skupině na turnaji
v minifotbalu McDonald´s CUP
- květen byl ve znamení sportu – poprvé jsme se zúčastnili
soutěže „Kašavský běh“ a
naši běžci přivezli i cenné trofeje, Vojta Mikula 2. místo a David
Cmerek 3. místo,
blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme
- v měsíci květnu jsme zhlédli ukázku výcviku dravců
- 4. třída byla na školním výletě v Brně
- v červnu si žáci 5. ročníku mohli prohlédnout oblohu, Slunce a
vesmírná tělesa ve vsetínské hvězdárně
- prvňáčci si prošli pekárnu u Karolů a ochutnali čerstvě upečený
chléb
- celá škola navštívila vystoupení ZUŠ Vsetín pod názvem
„Kouzlo tance“
- 11. června jsme se vydali na školní výlet do skanzenu v Rožnově

-
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pro 15 dětí ve školním roce 2013/2014 s paní učitelkou Mgr.
Jitkou Kretovou
•
Turistický týden s poznáváním místní přírody a krás
•
Noc v mateřské škole pro nastávající školáky s podvečerním pochodem, hledáním pokladu a diskotékou zpestřili rodiče
dárečky a dobrotami
•
Pasování předškoláků na školáky s patřičným
ceremoniálem
Ředitelství mateřské školy děkuje všem, kteří se podíleli
na zkvalitnění a zpestření tradičních akcí pro děti a přeje všem
krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.
Zdeňka Březovjáková, ředitelka školy

pod Radhoštěm
- nezapomněli jsme ani na Den dětí, který byl spojen s terénním
během a s opékáním špekáčků
- žáci 4. a 5. ročníku se vydali po nové cyklostezce na Bobrky do
areálu technických služeb,
aby se přesvědčili o náročnosti práce v třídičce odpadních hmot
- rovněž čtvrťáci otestovali cyklostezku na dopravní hřiště do
Vsetína
- 20. června se ve spolupráci s obecní knihovnou a obecním
úřadem uskutečnila NOC V
KNIHOVNĚ, součástí této akce byla turistická vycházka na
Polana, kde si páťáci vystavili
na nástěnce připravené pověsti z blízkého okolí a opekli si
špekáčky. Celou akci finančně podpořila Obec Ratiboř.
- konec června patřil přírodě, kdy jsme společně navštívili
myslivecký areál Červené, celou
akci i s pohoštěním zajistil a sponzoroval Ing. Michal Zubíček
Řada dětí je velmi nadaných a talentovaných, což dokazují
při veřejných vystoupeních, na nichž vzorně reprezentují sebe i
školu.
Rády bychom využily této příležitosti a poděkovaly všem
rodičům a sponzorům za dary, které poskytli dětem a škole ve
školním roce 20013/2014.
Hezké, slunečné a pohodové prázdniny všem dětem, jejich
rodičům a všem spoluobčanům přeje za všechny pracovníky ZŠ
Ratiboř Milada Valová.

Historie vzniku zahrádkářů v Ratiboři
Vzpomínky Josefa Nosálka 2. část

V 80. letech se celostátně rozjelo nové pojetí ochrany přírody
a zkrášlení životního prostředí pro obyvatelstvo. Při národních
výborech měst a obcí se tvořily komise stálého aktivu pro zeleň
se zkratkou v názvu SAZ centrálně vedené u nás SAZ ONV
Vsetín. Taky při MNV v Ratiboři byla ustanovena
pětičlenná
Medvídci
komise složená ze zástupců ČZS a JZD, jejímž vedením jsem
byl pověřen já. A tak nastala spousta práce. Bylo to v době, kdy
v obci probíhaly veliké stavební úpravy související s úpravou
potoka Ratibořky a jejím novým přemostěním. Staré dlouhověké
lípy, olše a topoly, které musely ustoupit stavebním úpravám, byly

podmíněny výsadbou nové zeleně. Tomu měla přispět i činnost
SAZu. O každé kácení stromu v obci, rostoucím mimo les, musel
občan žádat naši komisi s udáním náhradní výsadby.
Roku 1984 po dokončení úprav břehu potoka s novým
přemostěním vznikly nové velké prostory k ozelenění. Komise
řešila tyto úkoly, návrhy z pohledu lidí, kteří v těchto lokalitách
žili. Jiný byl však pohled zahradního architekta, který vytvořil
plán ozelenění a to doslova od zeleného stolu. Projekt například
obsahoval výsadbu stromořadí okolo potoka sazenicemi jeřábu.
S tím jsem nesouhlasil s ohledem na vysoké pořizovací náklady.
Prosadil jsem vysadit v této části obce náš národní strom-lípu.
Jejich sazenice jsem získal z lesní školky Semetín docela zdarma.
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Výsadbu jsme brigádnicky uskutečnili v roce 1985 zasazením 40
kusů stromků lípy na počest 40. výročí osvobození. Následovaly
další výsadby: na počátku obce u pomníku partyzánů, velká
výsadba na břehu potoka před i za novým mostem, ozelenění
okolo obecního úřadu, svah pod šumperáky směrem do Kateřinic,
farský kopec pod hřbitovem, břeh potoka naproti soutoku
Kateřinky až po lávku přes potok, břeh potoka před školou, parčík
před sokolovnou, prostory před nákupním střediskem, prostory
v areálu mateřské školy, břeh pod cestou do Kobelného. Bylo
vysázeno 200 ks růží okolo chodníku nad nákupním střediskem,
výsadba drobné zeleně kolem chodníku od Šťastných až po
Heryány. Toto byly akce, kterých se zúčastňovali zahrádkáři
v rámci brigád pod vedením SAZu. Nebyly to jednorázové akce,
ale celoroční činnost. V zimním období probíhal pod vedením ČZS
cyklus přednášek ovocnářských, zelinářských, ochrana rostlin
a podobně. Tématikou pěstování okrasných
rostlin jsem se v přednáškách zabýval já. Měl
jsem je rozdělené na drobné jarní cibuloviny,
cibuloviny a hlíznaté okrasné rostliny,
pěstování velkokvětých kosatců, pěstování
letniček, dvouletek a trvalek. Ke všem těmto
přednáškám jsem měl spoustu diapozitivů
z vlastní výsadby. Díky rozsáhlému styku
s mnoha přáteli, specialisty jsem získal hodně
zkušeností a poznatků, ale i spoustu vzácného
sadbového materiálu. Byli to především pan
Jan Kaňák, kamarád ze sousední vesnice,
ředitel podniku Květena Opava, pan Jan Pítr,
mečíkář z organizace Gladiris Nový Jičín, kde
jsem byl i já členem od jeho založení, mečíkář
pan Igor Adamovič z Bratislavy z klubu Narcis
Kladno, pan Krupička a další. Z nejbližších
to byl přítel Vladimír Krumpoch z Liptálu,
spolupracovník ze Zbrojovky Vsetín. A další
nejmenovaní, o kterých bych popsal ještě
mnoho řádků. Vzpomínám na tu dobu před 30 40 lety rád, neboť jsme obeslali mnoho výstav,
krásné byly ty ve vsetínském „Kremlu“, odkud
mám několik diplomů za vystavované květy.
V roce 1975 jsem byl členem posuzovatelské
komise úspěšné výstavy v Karolince, v Liptáli
a v Zubří. V Liptále získala moje manželka
1. cenu v soutěži růží za černý exponát
Norita. V SAZu v Ratiboři jsme každoročně
vyhodnocovali soutěž o nejpěknější zahrádku,
květinovou výzdobu balkonů a teras. Lidé se
předbíhali, kdo bude lepší. Jako zahrádkář
jsem z toho snažení míval dobrý pocit, že i já
na tom mám nějaký podíl.
V pozdější době to nějak už nebylo ono.
Nebo je to jen zdání? Po revoluci jsem zažil
jedno veliké zklamání a prohru ve svém životě
a dodnes se s tím nemohu smířit. Nejde jen
o to, že zanikla funkce SAZ a byla nahrazena
komisí životního prostředí. Po šesti letech od
vysazení jubilejních 40 lipek, které krásně
rostly, rozhodl někdo na obecní radnici o jejich
likvidaci. V poslední chvíli zachránil jeden
občan, který byl svědkem tohoto běsnění,
poslední dvě. Stojí tam již 20 let jako „němé
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VYKŘIČNÍKY“.
Jsou momenty v našem životě, na které si jistě všichni
pamatujeme. Na louky plné vůně a pestrých květin, na moudré
kantory, kteří nám s trpělivostí přibližovali život rostlin a
usměrňovali naše projevy zmocnit se kdejaké květiny, která svou
barevností a vůní poutala naši pozornost. Jak nám bránili zbytečně
trhat či dokonce ničit rostliny, jak se nám snažili vysvětlit, že
i květina, tak jako každý živý organismus, reaguje na špatné
zacházení a má svůj zvláštní projev, jímž naznačuje člověku svou
bolest. Květina zpříjemňuje životní prostředí člověka, umocňuje
jeho odpočinek v přírodě či v obydlí, přispívá tak ke zpevnění
zdraví a regeneraci jeho sil. Na naší mládeži bude záležet, aby
v přetechnizované době naše vesnice a města kvetla a voněla
růžemi, zelenaly se lesy a všichni žili ve zdravé přírodě.
Josef Nosálek

18

Z p r a v o d a j

-

č e r v e n

2 0 1 4

19

Z p r a v o d a j

-

č e r v e n

2 0 1 4

Sběr úsporných žárovek
Od ledna 2010 máme všichni možnost odevzdávat
úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky
do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami (viz. přiložený
obrázek). Obec Ratiboř spolupracuje od uvedeného termínu
s firmou KS EKOLAMP, s.r.o. a proto připomínám, že máte
možnost odkládat tyto malé nefunkční zdroje do světle modré
sběrné nádoby, která je umístěna ve vestibulu budovy obecního
úřadu. Nefunkční, nerozbité světelné zdroje odkládejte:
Pondělí, středa			
7.00 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek		
7.00 – 13.30 hodin
Do nádoby nedávejte!!!!!
- klasické, reflektorové, halogenové žárovky a zářivky delší než 40 cm
Věříme, že při návštěvě budovy obecního úřadu (úřad, pošta,
lékaři, lékárna) využijete malé sběrné nádoby EKOLAMP a
odložíte do ní vysloužilé uvedené světelné zdroje. Zapojením co
největšího počtu občanů do zpětného odběru se nám společně
podaří snižovat množství komunálního odpadu.
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

		

			

Valašský pohár horských kol MTB-XC 2014
V areálu hasičského domu a jeho okolí se uskutečnil v neděli 8.
června v Ratiboři již 15. ročník závodu horských kol. Tento závod
je v naší obci považován za nejtěžší a nejoblíbenější v rámci celého
poháru. Za Cyklo team Ratiboř, který byl vytvořen 31. května
2014, startovalo celkem 6 závodníků. V kategorii mladších Jiří
Zubíček, Štěpán Mareček a Martin Vaculík. V dalších kategoriích
pak Miroslav Vaculík a Jakub Zubíček. V kategorii nad 35 let
startoval Jiří Vaculík, roč. 1955, který jezdil celý závod s otcem

mistra světa a českého reprezentanta Romanem Paprstkou z
Jablůnky. Všichni v tomto závodě obstáli na čestných místech,
urputně bojovali s tratí a zkušenějšími soupeři. Děkujeme jim za
reprezentaci naší obce a čestný sportovní boj.
Na závěr uvedených poznatků informuji, že byl ustaven
organizační výbor pro cyklistiku v Ratiboři.
Z poznatků Jiřího Vaculíka
napsal PhDr. Josef Juráň

POCHOD „JARNÍ VÝŠLAP 2014“
Letošní XIII. ročník jarního pochodu proběhl v sobotu 31. května
2014. V lesích byla půda po květnových srážkách hodně promáčená a
někde i popadané stromy, což nám potvrdili skalní turisté, kteří se vydali
na dlouhou trasu. Ta vedla po turistických značkách - Pod Křížový –
Poruba – Hošťálková – Končiny – Ratiboř. Kratší trasu jsme volili
spíše po cestě, protože na tu se často vydávají celé rodiny i s miminky

v kočárcích. Důkazem toho je i to, že nejmladším účastníkem byla Linda
Hlavicová ze Zlína, která se narodila v únoru letošního roku. Nejstarším
pochodujícím byl pan Jaroslav Vaculík ze Vsetína, kterému je 77 let.
Celkem se zaevidovalo 365 turistů.. Všem moc děkujeme za účast.
Ještě bychom touto cestou chtěli poprosit majitele psů, aby na těchto
společných akcích z důvodu bezpečnosti dávali psům náhubky.

PODZIMNÍ POCHOD „PO RATIBOŘSKÝCH HRBOCH 2014“
Tento pochod je naplánován na sobotu 6. září 2014. Start i cíl bude u hasičského domu. Trasy zatím nejsou naplánovány, ty se
budou připravovat až podle předpovědi počasí. Zveme všechny, kteří se rádi prochází po okolí naší obce a pozorují každoroční
změny ve výhledu z jednotlivých míst.
Olga Škarpová
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Rodinný den – děti si hrají

V rámci uvedené akce se v sobotu 14. června uskutečnilo od
14.00 do 19.30 hodin „Šachové odpoledne“ v prostorech zahrady
staré fary. Po celý den se střídalo proměnlivé počasí s dešťovými
přeháňkami, proto se osvědčily mobilní stany s posezením obce
Ratiboř, které nás chránily před občasným deštěm. V rámci
šachového odpoledne proběhla simultánka s bratry Vaculíkovými
z Ratiboře na 14 šachovnicích. Jediný protihráč z Ratiboře byl
Jiří Halmazňa s výsledkem 10:4 pro Ratiboř. Ze 14 hráčů bylo 12
registrovaných. V bleskovém turnaji hraném na 7 kol tempem 5
min. na partii zvítězil Pepa Bednařík – kandidát mistra (17 let),
2. místo Karel Vraj – účastník přeborníka republiky (13 let), 3.
místo František Veselský – trenér, 4. místo Ondřej Vraj (11 let) a
5. místo Vojta Valůšek (9 let). Rovněž se hrály zábavné šachy na

třech šachovnicích a dále hra s velkými venkovními ozdobnými
figurkami, které zůstanou na dobu neurčitou zabudovány na
zahradě staré fary. Symbolické ceny pro účastníky předala paní
farářka Wiera Jelínek. Akce byla úspěšná, zábavná, veselá a
především pro děti. Jediným nedostatkem bylo deštivé počasí.
Rovněž v rámci Rodinného dne – děti si hrají probíhaly v
sokolovně od 14.30 hodin pingpongové hry dětí a od 19.00 hodin
4. ročník ratibořského Jarního pingpongového turnaje a zábavné
hry o 17 účastnících, z toho 2 ženy a 5 dětí. Hlavní turnaj vyhrál
a 1. místo získal Ing. Martin Čevela z Valašského Meziříčí (hráč
krajské soutěže), 2. místo Jiří Vaculík (klub stolního tenisu v
Ratiboři), 3. místo Petr Barvík (klub stolního tenisu v Ratiboři) –
všichni veteráni.
Za pořadatele Jiří Vaculík, Gustav Zubík
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Ohlédnutí za uplynulou fotbalovou sezónou
Muži „A“ skončili v letošní tabulce I.B. třídy na konečném 11.
místě čtrnáctičlenné skupiny. Tým v sezóně nasbíral 30 bodů za 9
vítězství, 14 porážek a 3 remízy, celkové skóre 47:67. Nejlepšími
střelci týmu jsou: Olšák Stanislav 11 branek, Blizňák Zdeněk 8
branek, Barčák David a Gargulák Michal s 6 brankami.
Muži „B“ obsadili v konečném bilancování v tabulce 9. příčku.
V sezóně získali 18 bodů za 5 vítěztví, 10 porážek a 3 remízy.
Nejlepšími střelci jsou: Uhrin Marián 7 branek, Žabčík David
5 branek, Musil Vlastimil, Děckuláček Jiří, Navrátil Lukáš, Válek
Patrik a Krampota Radek, kteří nastříleli po třech brankách.
Dorostenci pod vedením trenéra Petra Špačka ve své
premiérové sezóně v Krajské soutěži skončili na 9. místě tabulky.
Jejich bilance byla 34 bodů za 9 vítězství, 7 remíz a 10 porážek.
Nejlepšími střelci jsou: Ostřanský Jakub 13 branek, Mikula
Josef 9 branek a Hrabovský David 8 branek.
Starší a mladší žáci pod vedením Josefa Mikuly a Michala
Čablíka ukončili své působení v těžkém krajském přeboru. Přebor
jsme hráli převážně se svými odchovanci.
I přesto, že starší žáci po zlepšených jarních výkonech skončili
na desátém místě a soutěž zachránili, jsme se rozhodli kluky z
téhle těžké skupiny dobrovolně odhlásit a pro nadcházející sezónu
budou žáci hrát Krajskou soutěž. Bilance starších žáků byla 15
bodů za 5 vítězství a 10 porážek.
Nejlepšími střelci se stali: Macík Tomáš 8 branek, Černík
Daniel 7 branek a Daněk Štěpán 6 branek.

Mladší žáci taktéž na jaře zabojovali a skončili v tabulce se 3
vítězstvími, 1 remízou a 18 porážkami na 10 místě.
Nejlepšími střelci jsou: Machala Roman 9 branek, Mika Filip 6
branek a Březovják David 4 branky.
Starší přípravka pod vedením trenéra Jaroslava Kaňáka se stala
vítězem tabulky sk. A v „OP“. Na svém kontě kluci měli 49 bodů
za 16 vítězství, 1 remízu a 1 porážku. Skóre 218:62.
Nejlepšími střelci týmu jsou: Hastík Jan 66 branek, Kořenek
Aleš 39 branek a Čablík Jan 25 branek. Starší přípravka si
vítězstvím ve své skupině zajistila postup do finále o přeborníka
OFS Vsetín, které se uskutečnilo na našem hřišti (viz. níže).
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 15 turnajů
„OP“. V turnajích svou bojovností dokázali, že se chtějí
přinejmenším vyrovnat svým starším vrstevníkům.
Do listiny střelců se zapsali: Václav Macháček 11 branek, Hollý
Marián 8 branek, Děckuláček Michal 5 branek, Adam Hynek 3
branky, Švagera Ondřej 2 branky, Cmérek David 2 branky, Nogol
Marek 1 branka, Růžička Tadeáš 1 branka, Hastík Jakub 1 branka,
Horák Jakub 1 branka.
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.
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Finálový turnaj St. přípravek o přeborníka
OFS Vsetín - RATIBOŘ 15. 6. 2014
V Ratiboři se na dobře připravených hřištích konal FINÁLOVÝ
TURNAJ O PŘEBORNÍKA OFS VSETÍN STARŠÍCH
PŘÍPRAVEK. Turnaj se uskutečnil pod záštitou OFS Vsetín a
zúčastnili se jej vítězové a druhé týmy ze třech skupin okresu. Vítěz
sk. «C» Dolní Bečva účast na turnaji odřekla kvůli pouti, proto ji
nahradil tým třetí v pořadí V. Karlovice + Karolínka «červení».
Hrálo se dle pravidel minikopané 2x 20min. Turnaj s přehledem
odřídila mladá rozhodcovská dvojice Marek Frňka a Martin Jiříček.
Předkolo
Valašská Polanka – V. Karlovice + Karolínka „červení“
5:3
Vidče – Valašské Meziříčí
			
3:4
Semifinále
Ratiboř – Valašské Meziříčí
			
4:1
Branky: Aleš Kořenek 3, Filip Barbořák
Valašská Polanka – Juřinka
			
2:5
O 5. a 6. místo
Vidče – V. Karlovice + Karolínka «červení» 		

O 3. a 4. místo
Valašská Polanka – Valašské Meziříčí

		

FINÁLE
Ratiboř – Juřinka
				
Branky: Filip Barbořák 3, Aleš Kořenek

5:4
4:10

Finále se odehrálo ve skvělé atmosféře za hlasitého
fandění obou fanouškovských táborů. Do vedení se dostali
domácí hned v 1. minutě. Juřinka v 15. minutě otočila na
1:2 a do poločasu ještě domácí srovnali z penalty. Do 2.
poločasu lépe vstoupila Juřinka a svůj náskok udržovala až
do závěru utkání. Pro domácí byla porážka až příliš krutá.
Pochvalu si za předvedené výkony a píli zaslouží všechny týmy,
které se zúčastnily turnaje!
Michal Mrlina
Oddíl kopané

3:8

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SEZÓNA 2013 – 2014
V téhle sezóně jsme odehráli 15 turnajů, z toho jsme jich 11
vyhráli a 4 krát skončili na druhém místě při celkovém skóre
243:50.
Mezi nejlepší střelce se zařadili:
Filip Adam 55 branek, Filip Barbořák 48 branek, Ondřej
Švagera 31 branek, David Žabčík 28 branek, Metoděj Černý 25
branek, Marek Nogol 14 branek, Karel Říha 13 branek, Stanislav
Olšák 12 branek, Michal Gajdoš 6 branek, Štěpán Mrlina 3
branky, David Kovář 3 branky, Martin Vaculík 1 branka, Michal

Děckuláček 1 branka, Jakub Horák 1 branka, Adam Hynek 1
branka, Adam Nogol 1 branka.
Musím připomenout, že kluci nebyli na všech turnajích,
hlavně ročník 2005, proto vím, že na jejich kontě mohlo být gólů
mnohem víc.
Všem za jejich předvedené výkony děkuji a přeji, ať se stále
zlepšují a dělají nám i sobě fotbalem radost.
Petr Nogol a Ondřej Velas, trenéři

Jilemnického jarná 25-ka – hodnocení
38. ročníku turistického pochodu v Považské Teplé jsme
se opět zúčastnili. Tentokrát se zájezd uskutečnil již v neděli
6. dubna 2014. Měli jsme obavy, zda nám bude přát počasí.
Přálo. Další obava byla, zda naplníme autobus. Z Ratiboře jsme
vyjížděli v 7.00 hodin s počtem 35 účastníků. Ve Vsetíně naše
řady doplnilo 6 cestujících. Ovšem v Považské Teplé se to lidmi
jen hemžilo. Dozvěděli jsme se, že na startu se přihlásilo 4.483
účastníků pochodu a dalších bezmála 2.000 již šlo přímo na trať.
Neuvěřitelné davy turistů!
Turistický oddíl měl vše dobře připraveno a zajištěno i pro
tak velký počet účastníků. Dokonce i při pochodu měli turisté

možnost zakoupit si občerstvení u připravených stánků.
Naši turisté si zvolili tratě buď 10 nebo 15 km. Po návratu z
pochodu si mohli ještě odpočinout na přichystaných lávkách a
poslechnout si hudební produkci.
Naši turističtí přátelé z Považské Teplé nás podarovali
občerstvením, které se rozdávalo na zpáteční cestě v autobusu.
Odjezd byl v 16.00 hodin.
Byla to příjemně prožitá neděle v krásné, malebné přírodě v
okolí Manínské úžiny a s našimi milými přáteli z družební obce.
Miroslava Slováčková
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Nabízím Vám:
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Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou firmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Radek Navrátil: 725 675 601

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

11 x

v České republice

16
let
na trhu
36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
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trvale skladem
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Pohodové prázdniny
a
příjemnou dovolenou

přejeme Vám všem

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

