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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem volebního období Vás chci pozdravit a poděkovat Vám za projevenou důvěru. Zastupitelům,
aktivistům a pracovníkům obecního úřadu děkuji za spolupráci. Všem přeji do dalších let hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti ve Vašich rodinách.
Všechny voliče, kterým není lhostejný další osud naší obce zvu k volbám do obecního zastupitelstva, které se konají ve dnech 10. - 11. 10. 2014. Přijďte a odevzdejte svých 11 hlasů, které každý ze zákona máte, těm, jenž jsou
připraveni a odhodláni udělat kus záslužné práce pro rozvoj naší obce. Vybírat si můžete ze čtyř stran a sdružení.
Jsem potěšena zájmem kandidátů o samosprávnou demokracii a aktuální dění v naší obci. Věřím, že do zastupitelstva obce budou zvoleni odborně fundováni lidé, kteří jsou ochotni a schopni přispět k rozvoji obce a budou tak
činit bez ohledu na svůj osobní prospěch a volný čas. Těm, kteří budou prosazovat rozvoj obce a budou pokračovat
v nastoupené cestě odevzdejte svůj hlas. 							
Vaše starostka

Stručný průřez volebním obdobím 2010 - 2014
Po zvolení stávajícího zastupitelstva v roce 2010 bylo nutné pokračovat v eliminaci zadlužení obce, což se podařilo. Zastupitelstvu se podařilo řádně a v termínu zaplatit veškeré splatné půjčky
a úvěry. Obecní majetek byl očištěn od veškerých zástavních práv
třetích osob. Lze konstatovat, že na majetku obce již žádná zástavní práva neváznou. Obec Ratiboř patří ke skupině mála obcí,
které nejsou zadluženy. Majetek obce byl naopak rozšířen investiční činností i nákupem dalších nemovitostí. K využití v následujících létech byla do majetku obce zakoupena a profinancována
nemovitost č.p. 89, bezprostředně sousedící s budovou obecního
úřadu. Vozový park obce byl rozšířen. V realizaci je nový traktor
s příslušenstvím, bylo zakoupeno hasičské vozidlo, rypadlonakladač, travní sekačky a další. Rozpočet obce byl v důsledku nového
propočtu přerozdělování daňové výtěžnosti průběžně naplňován a
nebyly zaznamenány prudké propady příjmové stránky. I tak jsme
se během volebního období potýkali s důsledky hospodářské krize, která zasáhla ekonomiku státu Obec byla v uplynulých létech
opakovaně zasažena přívalovými dešti, které způsobily značné
škody na majetku obce i občanů. Obec se se svou technikou a
zaměstnanci podílela na odstraňování povodňových škod.

Rozvoj obce

Rozvojová strategie obce a mikroregionů Střední Vsetínsko a
Vsetínsko, do kterých je obec začleněna, koresponduje s cílovými tématy, jako je zlepšením kvality života na venkově, vycházející z předpokladu zajištění co nejlepšího klimatu pro spokojený vesnický život v moderní valašské obci. V současné době je
zpracováván nový územní plán obce, na jeho realizaci se podařilo
získat dotaci od MMR ČR ve výši 353 tis. Kč.

Připravené akce
Zateplení OÚ Ratiboř získána dotace od SFŽP ČR 2 854 tis. Kč,
v realizaci výběr zhotovitele.
Zakoupení nového víceúčelového traktoru, akce v realizaci, pro-

bíhá výběr dodavatele.
Oprava MK Na Kosiska po přívalových deštích - získána dotace
od SZIF ČR, T: do 30. 6. 2015.
Rekonstrukce MŠ - požádáno o dotaci u MŠTV ČR.
Oprava části koryta toku Kobelanky - žádost o dotaci MMR ČR
Oprava místních komunikací - žádost o dotaci MMR ČR.
Oprava pomníků a válečných hrobů - žádost o dotaci MO ČR
Rozšíření veřejného osvětlení do stavebního obvodu Hološín
a další akce z rozpočtu obce.

Kanalizace, vodovod
Podařilo se dokončit rozestavěnou kanalizaci zahrnující přípojky občanů. Téměř veškeré splaškové vody jsou odváděny k čištění na funkční čističku odpadních vod. Nadále probíhá realizace
přípojek nových domů. Půjčka na vybudování kanalizace byla i s
úroky řádně a včas zaplacena. S využitím vlastních sil a prostředků obce, pracovníků i mechanizace byla vybudována kanalizace
s pokládkou více než 1 km vodovodu ve stavebním obvodě Hološín. Na vodovodní síť v obci jsou připojovány další domácnosti.
Průběžně je prováděna záchovná údržba vodojemu, výměna hydrantů a uzavíracích ventilů. Operativně jsou řešeny opravy tras.

Cyklostezka Ratiboř
Realizací cyklostezky 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 firma TM Stav spol s.r.o. ze Vsetína, která nejlépe vyhověla
podmínkám veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách. V letošním roce byla cyklostezka zkolaudována
a 3. května 2014 slavnostně otevřena. Obec zaznamenává kladné
reakce cyklistů a to i přespolních.
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Místní komunikace,
chodníky, koryta toků
S využitím dotačních titulů byla živičným povrchem opravena
místní komunikace Holíkův vrch, Na Nivku, v Červených, komunikace, mostek v Hološíně a další. Byly provedeny opravy cest
Na Migalku, U Kovářů, nová příjezdová komunikace v areálu
MŠ. Nově byly vybudovány přístupové místní komunikace k rodinným domkům ve stavebním obvodě Hološín, upraveny vstupy
na chodníky ve středu obce.. V letošním roce byly zrealizovány
opravy místních komunikací Pod obcí, a u hasičského domu. Na
opravu místní komunikace Pod obcí se podařilo získat dotací ve
výši 688 tis. Kč z MMR ČR. Průběžně probíhala sanace výtluků
a terénní nerovnosti na místních komunikacích i chodnících. Jsou
opravovány a nově instalovány horské mříže a čištěny příkopy.
Systémem turbo byly opraveny komunikace a vyspraveny živičné
nátěry u kostela i v dalších částech obce. Na opravu přívalovými
dešti opakovaně zdevastované komunikaci Na Kosiska se podařilo získat dotaci ze SZIF ČR ve výši 1 105 tis. Kč s termínem
realizace do 30.6.2015. Opraveny a novým nátěrem opatřeny byly
mostky a zábradlí kolem potoka. Byly upraveny příjezdové cesty a svážnice dřeva v obecních lesích. Pravidelná zimní údržba
místních komunikací a chodníků vyžaduje ročně částku převyšující 200 tis. Nově byl vybudován nájezd na parkoviště u dolní
autobusové zastávky. Pravidelně jsou prováděny výseky křovin a
vzrostlých trav v okolí místních komunikací, je doplňováno dopravní značení. Bylo opraveno koryta toku Kateřinky. Podařilo se
docílit opravy břehů Ratibořky v úseku u Ponorky. Obec provedla
terénní úpravy na obou břehu koryta toku. V rámci protipovodňových opatření jsou průběžně odtěžovány náplavy, nánosy i vzrostlá zeleň v korytech toků.

Oprava oplocení hřbitova
Oprava oplocení hřbitova byla v letošním roce podpořena dotací MMR ČR ve výši 139 tis. Kč. Část již byla zrealizována, další
opravy probíhají. Ke schodům byl umístěn kontejner.

Hřiště a šatny na hřišti
Hřiště a přilehlé plochy jsou pravidelně koseny. Obec financuje autobus k dopravě hráčů na zápasy, přispěla na nákup branek
i dresů. S přispěním obce byly realizovány upravy hřiště a jeho
okolí. V objektu šaten byly zhotoveny nové dveře.

Rekonstrukce MŠ Ratiboř
Ve stávajícím školním roce se podařilo umístit do naší mateřské
školy téměř všechny tříleté a starší děti. V budově MŠ se uskutečnily stavební úpravy interiéru směřující ke zlepšení podmínek
provozu předškolních zařízení, zejména v oblasti dodržení všech
hygienických podmínek a šaten zaměstnanců. Do kuchyně byl
nákladem 135 tisíc Kč zakoupen v souladu s projektem renovace kuchyně nový sporák. Přestěhováním prádelny byla rozšíšena
plocha oddělení dětí umístěného v přízemí budovy.
K realizaci je připraven projekt celkové rekonstrukce budovy
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MŠ. Na akci je již vydáno platné stavební povolení. V uplynulých
létech nebyl vhodný obsáhlý dotační titul vyhlášen, pouhá dotace
na zateplení, naše požadavky neřešila. V létě vyhlásilo MŠTV ČR
dotační titul na rozšíření a stavební úpravy MŠ. Dne 28.8.2014
jsme se s žádostí o podporu ve výši 27 mil. Kč obrátili na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem je celkové
přestavění objektu a jeho uzpůsobení soudobým požadavkům a
nárokům na provoz předškolních zařízení.

Bytové domy, nemovitosti
V uplynulém období se obci podařilo rozšířit bytový fond na 20
bytových jednotek I. kategorie. Všechny obecní byty jsou obsazeny nájemníky, kteří dodržují domovní řád a řádně platí nájemné.
Do majetku obce byl zakoupen rodinný dům č.p. 89, bezprostředně sousedící s budovou úřadu. Zchátralá nemovitost č.p. 84 u Ponorky, kterou se podařilo obci získat z majetku státu od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, byla zdemolována, což
byla jedna z podmínek převodu této nemovitosti na obec.

Rekonstrukce ZŠ Ratiboř
V uplynulém období byly s využím dotace z SFŽP ČR - Úspory
energie ve veřejných budovách vyměněny okna a dveře, budova
byla opatřena novou fasádou se zateplením. S podporou dotace
od MMR ČR za umístění obce v soutěži vesnice roku, byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí školy. Postupně jsou vyměňovány podlahy tříd, je upravován interiér školy. Během letních
prázdnin byly dokončeny nátěry střešní krytiny. Průběžně probíhá
záchovná údržba plotu, byly vybudovány přístupové chodníky v
zadní části objektu a terénní úpravy okolí.

Hasičská zbrojnice
S využitím dotace SFŽP ČR bylo realizováno zateplení objektu
a instalováno tepelné čerpadlo. 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 p. Javoříka se aktivně podílela na
odvracení škod na majetku obce i občanů při přívalových deštích
a vzestupu hladin vod. Akceschopnost prokázala i při nočním požáru motorového vozidla a dalších ostrých výjezdech. Repasované hasičské vozidlo Liaz 101.860 CAS 25 s vybavením slouží
potřebám zásahové jednotky. Stará hasičská cisterna z roku 1984
byla odprodána hasičům z družební obce Považská Teplá, kde je
nadále využívána ke svému účelu.

Oprava budovy Obecního
úřadu v Ratiboři
Obec obdržela ve druhém pololetí letošního roku dotaci ve
výši 2 854 tis. Kč na zateplení budovy úřadu v rámci programu
snižování energetické náročnosti budov. Jedná se o účelovou dotaci taxativně určenou na zateplení objektu, výměnu dveřních a
okenních výplní objektu. Případné další úpravy budovy nejsou
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předmětem dotační podpory. Ve výběrovém řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., je vybírán zhotovitel díla.

Zakoupení nového
víceúčelového stroje - traktoru
Obci Ratiboř se v uplynulých dnech podařilo získat dotaci od
SFŽP ČR na zakoupení nového traktoru, víceúčelového stroje určeného k údržbě místních komunikací a snížení jejich prašnosti.
Probíhá výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zakoupení
stroje přispěje k další obměně vozového parku obce.

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.

Objekt dílen v Červených
Je prováděna záchovná údržba objektu, opravy omítek, oplocení a rozšíření veřejného osvětlení v areálu.

Protipovodňová opatření,
Veřejný rozhlas, VO
Potřeba včasného varování obyvatelstva pro případ mimořádných událostí je stále aktuální. Bezdrátový rozhlas napojený na
integrovaný varovný systém zajišťuje poslech na většině území
obce. Obec má zpracován digitální povodňový plán i funkční varovné protipovodňové hlásiče, systém byl podpořen dotací SFŽP
ČR. Ve stavebním obvodě Hološín byly nově položeny rozvody
kabelové televize. Rozšířena byla i nabídka televizních programů
v programových balíčcích i nabídka vysokorychlostního internetu.
Byly instalovány další světelné body, částečně byly vyměněny svítidla veřejného osvětlení se zvýšenou svítivostí na frekventovaných
místech v obci. V obydleném extravilánu obce byly instalovány solární lampy doplněné bezdrátovými rozhlasovými hlásiči.. S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná údržba a zajištění
provozuschopnosti VO, ořez větví a další práce. K lepší orientaci
návštěvníků obce a turistů byly před budovu OÚ umístěny nové
mapy. Veřejné osvětlení je doplňováno o další světelné body.

Komunální odpad
Týdně je odváženo z obce zhruba 6 tun pevných domovních
odpadů a plně naložené nákladní auto plastů. Kontejnery k recyklaci vybraných komodit skla a papíru jsou pravidelně vyváženy
smluvním partnerem. Obec ve spolupráci se SITOU Valašské Meziříčí a.s. zajišťuje sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ve vestibulu obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na
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vyřazené drobné elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru. Občané mají v zahradách instalovány kompostéry k ukládání odpadu
biologického původu zakoupené s podporou SFŽP ČR. Tradiční
humanitární sbírka oděvů a šatstva je pořádaná Obecním úřadem ve
spolupráci s Diakonií ČCE Broumov každoročně v místním kině.

Veřejné plochy, zeleň
Pracovníci obce spolu s pracovníky zařazenými na VPP vykonali
velký kus práce při údržbě a vylepšení vzhledu obce. Podle ročních
dob je pravidelně kosena tráva, shrabováno listí či odklízen sníh.
Značná pozornost je věnována údržbě čistoty veřejných ploch, autobusových zastávek, včetně výseku křovin. Obec pečuje o zahradu
u MŠ. Pravidelně je prováděna údržba hřbitova a jeho okolí.

Knihovna
S podporou obce je průběžně doplňován knihovní fond. Byly
provedeny úpravy interiéru a rozvodů kabelové televize. Na zahradě je postaven domeček určený k dětským hrám.

Družba s obcí Považská Teplá
V letošním roce uplynulo 42 let od podpisu družební smlouvy.
Družba obou obci je stále aktivní. Občané obou stran se zúčastňují významných akcí v družebních obcích, aktivní je i družba
hasičstva a základních škol obou obcí.

Kultura a sport
V návaznosti na pestrý kalendář akcí byly v uplynulých létech
pořádány jednotlivé události v oblasti kultury a sportu. Mezi akce
s věhlasem v širokém okolí patří, Gulášový festival, Hodový jarmark, Pochody okolo Ratiboře, obecní ples, výstavy a koncerty v
místním kostele. Ve sportu se největší popularitě těší fotbal, zejména ten mládežnický. Obecní knihovna a ZŠ uspořádala řadu
úspěšných akcí, např. Noc s Andersenem, lampiónový pochod
Broučků. a další. Děti ZŠ a MŠ pod vedením učitelských sborů
připravují pro maminky krásné pásmo v kině, klub rodičů cestu
pohádkovým lesem. V rámci předplatného jsou pořádány pravidelné zájezdy do divadla ve Zlíně. Pro zájemce o pochod Jilemnického 25 se uskutečňuje zájezd do Považské Teplé. V sokolovně
se konají různá pohybová a taneční cvičení a bojové sporty. Byly
uspořádány cyklistické závody, turnaje v šachu a stolním tenise.
Tradičně vydařenou akcí jsou „Vatry“ k výročí osvobození obce.
K výročí 115 let SDH se konal Hasičský den pro děti.. Farní sbor
českobratrské církve evangelické uspořádal pro veřejnost celou
řadu koncertů a dalších aktivit. S nostalgií vzpomínáme na výstavy gladiol v místním kostele. Proběhl Jarní a podzimní výšlap. V
areálu hasičského domu se uskutečnila úspěšná výstava králíků i
několik tanečních zábav. Na kynologickém cvičišti proběhla řada
ukázek práce se psy. Děkuji všem, kteří se na organizaci a zdaru
konaných akcí podíleli. I když jsme se v letošním roce nezúčastnili žádné soutěže obcí, domnívám se, že naše obec je moderní
rozvinutou valašskou vesnicí s více než sedmisetletou historií,
žijící bohatým spolkovým a společenským životem a vesnickou
pospolitostí obyvatel.
		
Vaše starostka
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Výpis z Usnesení XXX. řádného jednání Zastupitelstva obce Ratiboř ze dne 1. září 2014
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
■ rozpočtovou změnu č. 4/2014
■ vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ“ a vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele akce „Snížení prašnosti v obci Ratiboř“ – nákup
traktoru
■ prodloužení nájemních smluv obyvatelům domu čp. 337 do
30. 9. 2016
■ zařazení žádostí P. Grobelného (R. 559) a D. Žabčíka (R. 417)
do seznamu uchazečů o byt
■ žádost manželů Nogolových (R. 571) o připojení RD na kabelovou televizi
■ projednání žádosti manželů Ministrových (R. 495) o připojení
RD na kanalizaci po vyřešení technické realizace
■ uplatnění žádostí o dotaci na povodňové škody v obci v roce 2014
■ finanční příspěvek ve výši 18.000 Kč na podporu Zvonků dobré
zprávy

■ žádost p. Filáka o vybudování příjezdové cesty k RD čp. 104 s
realizací v příštím roce
■ odkoupení cca 20 m² z p.č. 2841/3 do majetku obce dle GP
■ proplacení travnatých pásů pro hrací plochu hřiště TJ Sokol
Ratiboř ve výši 15.000 Kč + DPH
■ žádost o dotaci na válečné hroby
Zastupitelstvo obce Ratiboř vzalo na vědomí:
■ informaci o dotacích obce Ratiboř v roce 2014 a jejich
realizaci
■ informaci o návrhu ÚP obce Ratiboř
■ informaci o nedoplatcích za pronájem nebytových prostor
■ informaci o přípravě akcí Podzimní pochod, Ratibořský
hodový jarmark, Kalendář obce na rok 2015
■ nabídku odkupu rodinného domu čp. 266 do majetku obce
Mgr. Oldřich Bělíček, tajemník obec. úřadu

Ohlédnutí místostarosty

Moje ohlédnutí sahá až k roku 1964, kdy jsem byl poprvé
zvolen poslancem národního výboru. Předsedou byl tehdy Gustav
Zbranek. Všichni poslanci byli kandidáty Národní fronty. Já jsem
kandidoval za hasiče, tehdy svaz požární ochrany.
Poslanci v té době byli ještě Josef Čablík, Antonín Gabryš,
Jan Machala, František Sošťák, Jan Zápalka, Bohumil Žabčík,
Karel Vítek, Karel Háša, František Gerlík, za ženy to byly např.
paní Marečková, Zbranková, Kovářová a další. Dnes už všichni
odpočívají na místním hřbitově. Z mladších ročníků byli tehdy
poslanci Jan Mrlina, později Jan Mynařík a Vlastimil Adámek. Tito
tehdejší poslanci a funkcionáři měli životní zkušenosti, znalosti,
byli to prozíraví a moudří lidé. Moc jsme se toho museli učit.
Žili mezi námi např. pan ředitel školy Josef Frydrych, osobnosti,
kterými byli Josef Kraus, Martin Kelárek, Jan Pařenica a další.
Skutečností však i v této době bylo, že mnozí představitelé
obce byli kritizováni, ale především od lidí, kteří toho pro obec
nejmíň udělali. To platí i dnes. Mnozí představitelé obce již bez
funkcí mezi námi žili, jako např. Jan Škrla, Jan Pařenica, Florián
Mynařík, Antonín Mareček, Bohumil Šťastný, Ludvík Hynek a
další. S odstupem času jsem získal mnoho informací, seriózních
a pravdivých, něco jsem mohl posoudit sám pro dlouholeté
hodnocení všech představitelů, kteří obec vedli, budovali a
společensky zde působili. Jde o zásluhy, které nelze žádnou
kritikou upřít. Podmínky byly na vývojových stupních různé. Byla
doba předválečná, válečná, bylo období nové obnovy, období
rozvoje a budování nové vesnice.
Dnes mohu hrdě prohlásit, že naši představitelé byli moudří a
prozíraví lidé. Rekapitulujme jejich období – některé známe jen
z doslechu.
1919 - 1924 starosta Josef Kraus - Období po I. světové válce.
Na Valašsku byla bída a chudoba. Snaha všech byla pomáhat

potřebným.
1924 - 1927 starosta August Sedláček - Na chudém a zbídačeném
Valašsku se začínají budovat silnice, mosty a hospodářství. Ratiboř
se zapojuje svou vlastní 			
výstavbou.
1927 - 1938 starosta Jan Škrla - Nezaměstnanost, období světové
krize. Jezdil s panem farářem Kantorkem žádat o pomoc. Zavedeno
mnoho pozitivního v řízení a správě obce.
1938 - 1945 starosta Jan Pařenica - Období II. světové války.
Starosta uměl dobře německy. Dovedl usměrňovat proněmecké a
také odbojářské vášně. Moudře vedl obec a zachránil mnoho.
1945 starosta Josef Hrbáč - řídící místní školy. Krátké období, ve
kterém umírněně řešil poválečné vztahy.
1945 - 1946 starosta Florián Mynařík - Za jeho působení
nastalo období poválečné obnovy a rozvoje Ratiboře. Měl značné
podnikatelské a stavitelské zkušenosti.
1946 - 1950 předseda národního výboru Jan Novosád Byl předsedou ve složitém období února 1948, kdy nastalo
znárodňování a likvidace soukromého sektoru. Ratiboř obstála bez
negativních jevů.
1950 - 1960 předseda národního výboru Josef Čablík - Období
kolektivizace zemědělství a drobných živností. Moudře a prozíravě
řešil situace v obci. Započala se výstavba budov MNV, Hasičského
domu, zřizovány provozovny služeb a obchody Jednoty.
1960 - 1964 předseda národního výboru Miroslav Tomanec
- Další rozvoj výstavby a složek Národní fronty. Otevřeno první
širokoúhlé kino v okrese. Bylo období stability.
1964 - 1971 předseda národního výboru Gustav Zbranek
- Rozvoj výstavby, stability a dlouhodobá příprava rozvoje a
budování obce. Stagnace v roce 1968 - 1969.
1971 - 1986 předseda národního výboru Josef Zubíček - Za jeho
vedení nastal největší rozvoj obce. Postaven obecní úřad, Svazarm,
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mateřská škola, Červené, vodovodní hospodářství, komunikace a
zřizovány obecní provozovny služeb.
1986 - 1990 starosta Vlastimil Adámek - Období „sametové revoluce“. Za jeho působení byly dokončovány a dofinancovány akce „Z“
výstavby. V obci v tomto bouřlivém období nedocházelo k negativním
vlivům.
1990 - 1998 starosta Ing. Jiří Mynařík - Poprvé řešeny v období,
kdy probíhala privatizace, oblasti jako např. bezpečnost silničního provozu, budovány nové chodníky, hlavní zásluhou starosty je zajištění
přívodu vody ze Stanovnice do Ratiboře. Začátek budování čističky
odpadních vod a plynofikace.
1998 - 2002 starosta Ing. Josef Hříbek - Opět začátek obnovy a
rekonstrukce obecního majetku. Dobudování vodovodní sítě obce. Začátek budování obecní kanalizace a dokončení čističky odpadních vod.
2002 - dosud starostka Bc. Jiřina Sklenská - viz. samostatná pasáž
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pod názvem „Co se nám podařilo“.
Skutečností zůstává, že díky předsedům MNV, starostům a funkcionářům se z naší obce stává „moderní valašská dědina“. Nebyli na
to tito výše jmenovaní sami, měli v poslancích a zastupitelích mnoho
obětavých a poctivých pomocníků.
Já osobně vzdávám hold všem svým jmenovaným i bezejmenným
předchůdcům, kteří Ratiboř vybudovali. Jsem vděčen, že jsem několik
desetiletí mohl pracovat a budovat Ratiboř s nimi.
Vám, spoluobčanům, v závěru svého funkčního působení jako
poslanec a zastupitel děkuji za podporu, spolupráci a pomoc. Mým
odkazem a přáním zůstává víra v další rozvoj Ratiboře v pokoji a míru,
společenské shodě, požehnání a svobodě.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Příprava na zimní období
Zimní období se začne pomalu hlásit a s ním, jako každoročně,
také zimní údržba v naší obci. Bude opět prováděna pracovníky
obecního úřadu a jeho technikou a i nadále využijeme spolupráce s panem Bohumilem Zbrankem ml. Organizace zimní údržby
bude probíhat dle Plánu zimní údržby obce Ratiboř.
Odklízení sněhu bude zajištěno dle významu důležitosti místních komunikací, dále chodníků, parkovišť a ostatních veřejných
prostor obce. Odklízení sněhu na hřbitově provedou pracovníci
obecního úřadu jen v případě pohřbu. Obecní technika vyjede při
spadu sněhu 5 cm a více a bude se řídit Plánem zimní údržby
naší obce. Jako posypový materiál bude použita výhradně jemná
posypová drť a to jak na místní komunikace, tak i na chodníky a
ostatní prostory obce. Jen výjimečně bude v některých obtížných
lokalitách použita plavená škvára.

Co se nám podařilo?
Rok 2000 byl pro obce mezníkem pro hodnocení rozvoje a stanovení perspektivních plánů pro budoucnost. Tyto prognózy měly různé
názvy, různá pojetí. Vytyčovaly však cesty těm, kteří se ujali v novém
tisíciletí funkcí, jak dál.
Podobně tomu bylo i v Ratiboři. Laťka vývoje byla nasazena vysoko. Program rozvoje byl zpracován formou jakési prognózy, jak by se
měla naše obec ubírat dál, aby „šla s dobou“. Při vydání knihy Ratiboř
– valašská dědina byl zveřejněn s názvem „Náš program pro budoucí
pokolení“ na straně 244. Tento program byl přizpůsoben vývojovému
trendu, který nastoupili naši předchůdci. V roce 2006 byl jako pokračování podepsán starostkou obce Bc. Jiřinou Sklenskou, místostarostou
obce PhDr. Josefem Juráněm a tajemníkem Mgr. Oldřichem Bělíčkem.
Co se nám v průběhu tří volebních období podařilo uskutečnit, to si
dnes dovolíme bilancovat. Na tomto programu spolupracoval celý kolektiv spoluobčanů, pracovníci obecního úřadu, zastupitelé a aktivisté.
Plnění záměrů:
■ Zaplatit půjčku za kanalizaci.
■ Dokončit hlavní trasy kanalizace.
■ Napojit hlavní trasy rozšířením údolí o Kobelný a Hološín.
■ Celkem napojeno 540 nových přípojek na kanalizaci.
■ Zmodernizovat a zrekonstruovat šatny na hřišti.
■ Dobudovat po celé délce trasy silnice 437, jednostranný a ve středu

Ve spolupráci se svozovou firmou domovního odpadu Daniel
Žabčík bude zabezpečen pravidelný svoz odpadu jen v případě, že
bude Vámi, spoluobčany naší obce, zabezpečena před zimním obdobím PRŮJEZDNOST místních komunikací, odstavných ploch
a chodníků (zaparkovaná auta, skladování stavebního materiálu,
dřeva apod.). Rovněž Vás žádáme, abyste ve vegetativním klidu
zajistili ořezání větví stromů, které přes ploty zasahují do komunikací a chodníků, čímž brání průjezdu technice zabezpečující
uvedené služby.
Děkujeme za pochopení a věříme, že společně zvládneme případné nástrahy nadcházející zimy.
Mgr. Oldřich Bělíček
tajemník obec. úřadu
obce oboustranný chodník.
■ Obnoveny povrchy všech místních komunikací včetně údolí Kobelný, Borčí, Hološín, Červené, Kosiska.
■ Nově vybudovány komunikace Holíkův vrch – Semetín, Kosiska,
u Malinů.
■ Nově vybudovaná trasa kabelové televize v polovině části obce (dolní konec po obecní úřad).
■ Rekonstrukce Sokolovny, vybudování hřiště s nočním osvětlením, s
umělým povrchem a 8 nájemních bytů.
■ Odkoupení domu u Kašparů a vybudování 10 nájemních bytů.
■ Zpracována projektová příprava Stolárny na nájemní obecní byty.
■ Opravy všech pomníků a památníků v obci.
■ Pronájem staré fary, zřízení knihovny, centra pro důchodce a skauty.
■ Realizace projektu HO-KA-RA a napojení kabelové sítě na internet.
■ Obnova a modernizace autoparku vozidel pro technickou potřebu a
údržbu obce.
■ Zpracování pasportizace místních komunikací a umístění nových
dopravních značek.
■ Areál hasičského domu rozšířen o novou nadstřešenou část.
■ Pro zimní údržbu pořízeno nové strojové zařízení.
■ Nově vyměněna všechna tělesa veřejného osvětlení.
■ Instalace varovného a dorozumívacího systému v obci, bezdrátový
rozhlas.
■ Do vodních zdrojů namontovány samostatné povodňové hlásiče.
■ Oprava a modernizace spodní části plotu hřbitova.
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■ Společnými obecnými tradicemi se stávají: Gulášový festival, Ratibořský hodový jarmark, Obecní ples, pochody kolem Ratiboře, Rozsvícení vánočního stromku, výstavy květin a chovatelů.
■ Vybudování 60 hnízd systému samonabíjecího rozhlasu.
■ Na odlehlých místech Hološín a Holíkův vrch zřízeno nové noční
solární osvětlení.
■ Oprava břehů potoka Kateřinka, Hološínka a Kobelanka.
■ Stavba nového mostu v Hološíně.
■ Instalace odpočinkového turistického posezení u pomníku Jana Maniše v Kobelném.
■ Obnova zaniklé spolupráce s družební obcí Považská Teplá (smlouva z roku 1972).
■ Uspořádány oslavy 700 let Ratiboře, napsána kniha Ratiboř – valašská dědina.
■ K 70. jubileu tělovýchovy byla vydána kniha 70 let tělovýchovy v
Ratiboři.
■ Na oslavu naší valašské krajiny byly vydány 2 díly publikace Ratibořské krajiny.
■ Pravidelně je vydáván ratibořský stolní a kapesní kalendář.
■ K 65. výročí osvobození obce byl v Borčí samostatně otevřen památník partyzána a hasiče Ludvíka Hynka.
■ Obcí jsou každoročně finančně podporovány: ČCE v Ratiboři, Kynologický klub, sportovci, chovatelé, zahrádkáři a charita.
■ Každoročně je organizován sběr nebezpečného odpadu.
■ Každoročně je organizován sběr nepotřebných oděvů, textilu, bot,
kuchyňského nádobí pro Charitu.
■ Každoročně se Ratiboř zúčastňuje Tříkrálové sbírky pro potřeby
Charity.
■ Pravidelně čtvrtletně je vydáván Ratibořský zpravodaj.
■ Byla provedena rekonstrukce a modernizace zateplení základní školy včetně nově vybudovaného sociálního zařízení.
■ Pravidelně každoročně jsou svoláváni k besedě senioři a jsou navštěvováni jubilanti.
■ Byla provedena rekonstrukce přístrojů kina a pravidelně čtvrtletně
nebo dle potřeb školy se promítá.
■ Byly vydány dva druhy nových pohledů obce.
■ Byla uspořádána oficiální vědomostní soutěž pro občany o ceny –
„Co víš o Ratiboři“ v kinosále.
■ Byly uspořádány jubilea školy, hasičů a tělovýchovy formou oslav
a vydáním brožur.
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■ Vybudování nové trasy vodovodu Hološín a k zemědělskému družstvu.
■ Z vodovodní sítě provedeno zokruhování na úseky.
■ Zřízen infokanál obce Ratiboř.
■ Zřízeny nové www stránky obce.
■ Nová lesní cesta na Nivku – přístup do lesních obecních pozemků.
■ Kompostéry 700 l pro 300 rodinných domků.
■ 2 byty v čp. 572.
■ Nově zpracován Územní plán obce.
■ Vybudována nová cyklostezka, napojení na trasu Vsetína.
■ Připravena realizace zateplení budovy obecního úřadu.
■ Zpracován projekt bezpečnosti silničního provozu řešící oboustranné chodníky, parkování, autobusové zastávky na průjezdní komunikaci
obcí.
■ Obměna a nové pořízení vozového parku služeb, jako např. nakladače, traktoru, plošiny, posypového traktoru na chodníky, motorových
sekaček pro hřiště a obecní plochy.
■ Projekčně je připravena výstavba rozhledny na Křížovém, rekonstrukce a modernizace mateřské školy, přestavba stolárny na byty,
osvětlení v údolí Hološín.
■ Provedena modernizace a zateplení budovy Svazarmu.
■ Pořízena po GO hasičská autocisterna.
■ Pro budoucí použití obce odkoupen vedlejší dům čp. 89 od p. Zubíčka.
Závěr
Program obnovy vesnice není program volební, je programem, kterým by se mělo zabývat vedení a zastupitelé obce s cílem, aby občané
žili spokojeně v moderní valašské vesnici. O to jsme se snažili jako
zastupitelé obce a v tom nám pomáhali aktivisté. Vycházeli jsme z potřeb a také možností, které nám v rámci volebního období byly dány.
Děkujeme všem, kteří nám dle svých možností pomáhali, spoluobčanům za to, že sdíleli tento program rozvoje moderní valašské vesnice, která „šla vždy s dobou“. Ratibořanům se mnohdy říkalo „valašští
vlastenci“. Děkujeme všem za podporu a přízeň. Věříme, že cesta rozvoje naší vesnice byla nastoupena a bude pokračovat. To bude jistě přání všech občanů i přáním pro všechny, kteří budou v příštích obdobích
naši obec jako zastupitelé a funkcionáři zastupovat.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

Příprava obecního kalendáře na rok 2015
Jako každoročně, tak i pro rok 2015 se připravuje do tisku
kapesní a stolní kalendář. Kapesní kalendář nám již několik let
zpracovává z fotografií ratibořské krajiny známý fotogram Zdeněk Hartinger. Stolní kalendář bude pro rok 2015 již dvanáctý v
pořadí. Každý rok volíme jinou tématiku. Dřívější kalendáře měly
tématiku např. Výběr fotografií, Proměny času, Ratibořané, 700.
výročí, Přírodní krásy, Ve 4. ročních obdobích a jiné. Pro rok 2015
bude následující téma: Ratiboř – mládí, naše budoucnost.

Co zde bude zobrazeno? Především mladí lidé. A to vítání
občánků, děti mateřské školy, děti základní školy, mladí hasiči,
mladí sportovci, farní škola, chovatelé a další. Závěr bude patřit
seniorům.
Kalendář bude možné koupit na Ratibořském hodovém jarmarku 18. října 2014.
PhDr. Josef Juráň
místostarosta obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE RATIBOŘ
Termín:
Pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
Volební místnost: Budova Sokolovny čp. 21
Vezměte si s sebou platný občanský průkaz.

Sobota 11. října 2014 od 08.00 do 14.00 hodin
Obecní úřad
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Lesnická činnost v obecních lesích
Letošní zima a jaro byly velmi slabé na srážky, proto byly velmi
příznivé podmínky na práci v lese. Od začátku roku jsme prováděli mýtní těžby v Kobelném s následným čištěním holoseče od
klestu a postupným zalesňováním. Loňské holiny jsme již měli
připravené k zalesnění, takže jsme už březnu začali zalesňovat.
Bylo připraveno 8000 ks smrku, 4000 ks buku, 2000 ks dubu a
350 ks lípy. Meliorační a zpevňující dřeviny, tj. buk, dub a lípa
jsme sázeli ve sponu 1x1m a kromě dubu byly všechny vysázeny
do oplocenek. Zde bych se chtěl zastavit u názvu meliorační a vysvětlit jeho význam. Meliorační znamená, že se tyto dřeviny svým
opadem listí významně podílí na chemickém složení půdy, tedy
hlavně na kyselosti půdy. Zejména u buku je tento význam markantní, neboť dodává půdě důležitý vápník, kterého je v oblasti
Dvorců velmi málo. Tento deficit vznikl pravděpodobně dlouholetým pěstováním monokultury smrku v této lokalitě. Meliorační proces je však běh na dlouhou trať a bude ještě dlouho trvat,
než nastanou patrné změny ve složení půdy. Důležité však je, že
jsme s tím začali a i nadále v tom budeme pokračovat. Částečně
jsme k tomu nuceni zákonem o lesích, který nám ukládá povin-

nost zalesňovat nové holiny nejméně na 1/4 plochy melioračními
dřevinami.
Po zalesňovacích pracích jsme chtěli pokračovat hlavně s prořezávkami a probírkami, avšak v polovině května došlo ke vzniku
větrné kalamity v oblasti zadních Dvorců. Severní prudký vítr
se přehnal v noci a způsobil kalamitu na ploše téměř 1 ha. Byli
jsme nuceni ze strachu před kůrovcem ihned začít na zpracovávání takto padlého dřeva. To se nám podařilo vytěžit a připravit
na odvozní místo do konce měsíce července. Celkem bylo takto
zpracováno přes 800 m3 dřeva. Nyní zbývá tuto plochu dočistit od
těžebních zbytků a klestu a připravit tak k jarnímu zalesňování.
Během letních měsíců bylo prováděna ochrana kultur proti buřeni ožínáním a nyní pokračujeme v již zmíněných prořezávkách
a probírkách v mladých porostech. Do konce roku musíme stihnout ještě ochranu kultur proti zvěři zakapáním, výseky nežádoucích dřevin a dočištění ploch určených k zalesnění.
Alois Musil
lesní hospodář

Výstava 2014 je za námi
Vážení přátelé,
jak jste mnozí zaregistrovali, proběhla ve dnech 6. a 7. září osmá
místní výstava králíků. Chceme vás stejně jako v minulých letech
informovat několika údaji o průběhu výstavy.
Na výstavu bylo přihlášeno 163 králíků, což je ve srovnání s
výstavou v roce 2012 nárůst a to i přes mnohé další výstavy ve stejném
termínu, např. výstava ve Slušovicích a zejména celostátní výstava
mladých králíků v Litovli.
Celkově bylo dodáno a provedeno posouzení u 151 kusů králíků.
Byly zastoupeny všechny kategorie plemen. Nejvzdálenější chovatel
byl p. Málek ze Zdounek, který dovezl pestrou kolekci zakrslých
králíčků. Posouzení provedli k celkové spokojenosti posuzovatelé
okresu Vsetín a to přítel Ing. Jurečka, Koláček a Ulrych.
Na výstavě bylo po posouzení uděleno celkem 24 pohárů a tyto
získali následující chovatelé:
Šampioni výstavy:
1,0 Činčila velká
96,0 bodů Šťastný M.
ZO Hošťálková
0,1 Český červený 95,0 bodů Zbranková M. ZO Ratiboř
Vítězná kolekce:
Velký světlý stříbřitý 378,5 bodů Všetička M.
ZO Ratiboř
Nejlepší mladý chovatel:
Stříbřitý žlutý
95,5 bodů Mitáš J. Mch ZO Hutisko
Čestné ceny jednotlivci:
Fr. beran str.
94,0 bodů Blažková J.
ZO Seninka
Hermelín červenooký 96,0 bodů Ing. Jurečka J. ZO Vsetín 1
Castorex
94,5 bodů Mátlová J. Mch ZO Ratiboř
Hermelín modrook.
95,0 bodů Pavelka C.
ZO Kelč
Kalifornský
95,0 bodů Vaňková B. Mch ZO Hutisko
Hermelín modrook.
94,5 bodů Mátlová J. Mch ZO Ratiboř
Čestné ceny kolekce:
Belgický obr bílý
282,5 bodů Vaněk J.
ZO Hutisko
Moravský modrý
283,5 bodů Pařenica C.
ZO Hutisko
Velký světlý stř.
377,0 bodů Ulrych J.
ZO Rožnov 4

Činčila velká
Činčila velká
Maklenburdský str.
Novozélandský bílý
Bugundský
Vídeňský šedý
Malý beran div.
Český červený
Hermelín červenooký
Stříbřitý žlutý
Zakrslý Dal. Str.

377,5 bodů
377,0 bodů
378,0 bodů
377,0 bodů
378,0 bodů
283,0bodů
284,0 bodů
377,5 bodů
377,5 bodů
375,5 bodů
280,5 bodů

Zbranek V.
ZO Ratiboř
Pavelka C.
ZO Kelč
Šťastný L.
ZO Vsetín
Urban M. Ing. ZO Zašová
Klíma M.
ZO Vsetín
Reková V.
ZO Malhotice
Švachová L.
ZO Vsetín 1
Rek S.
ZO Malhotice
Tomková N. Mch ZO Rožnov 4
Koláček P.
ZO Hutisko
Rypárová H.
ZO Kelč

Výčet je možná pro někoho trochu nudný, ale vystavovatelé si toto
zaslouží.
Potěšitelné je, že se mezi špičkovými chovateli okresu prosadilo i
pět mladých chovatelů. Z přehledu je vidět, že výstavy mají ustálený
počet vystavovatelů a tito vystavují kvalitní zvířata, za které získávají
čestné ceny. Toto se týká i chovatelů naší ZO Ratiboř, kteří všichni
získali Čestné ceny a titul Šampion.
Z výše uvedeného přehledu je rovněž vidět, že na výstavu byla
dodána kvalitní zvířata. Pouze čtyři zvířata nebyla ohodnocena body.
Celkem vystavilo svoje králíky 29 chovatelů, z nichž bylo pět mladých
chovatelů.
Potěšitelná byla návštěvnost výstavy, která byla přibližně stejná
jako v roce 2012. Celkově navštívilo výstavu cca 200 platících
dospělých návštěvníků. Pokud se podařilo zjistit, tak asi nejvzdálenější
návštěvník byl z Kežmaroku ze Slovenska. Jinak to byli návštěvníci
od Rožnova až po Velké Karlovice.
Celkově bylo prodáno cca 15 králíků, což dokazuje zvýšený zájem
o chov králíků.
Novinkou na výstavě byla ukázková expozice králíčků Zakrslý
lvíček od chovatele Ing. J. Jurečky. Součástí výstavy byla i soutěž
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v kreslení domácích zvířat. Byly vypsány dvě kategorie a to školky
a školy první až pátá třída odděleně pro děti z Ratiboře a Kateřinic.
Bylo dodáno 135 obrázků, které byly během výstavy vystaveny.
Vyhodnocení provedly členky ZO ČSCH s následujícími výsledky.

-
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První jmenovaní obdrželi pohár a další knížky.
Zde je nutné poděkovat učitelkám za zorganizování kreslení. Tolik
krátce ze statistických údajů o výstavě.

Závěrem je nutno opětovně poděkovat všem, kteří různou formou
pomohli a umožnili uspořádání této výstavy. Tito spolupořadatelé byli
uvedeni v katalogu. Zejména je nutno poděkovat zastupitelům obce
Ratiboř, kteří podpořili a umožnili uspořádání výstavy. Je nutno taky
poděkovat členům ZO ČSCH Hošťálková za pomoc při stavbě klecí.
Taky chceme poděkovat všem návštěvníkům za návštěvu výstavy.
Rovněž děkujeme všem chovatelům, kteří dodali zvířata, poněvadž
počtem vystavených zvířat patří naše výstav k těm nadprůměrným.
Rovněž bylo výborné, že nám přálo počasí, což je vždy první
předpoklad k úspěšnosti při pořádání akcí pod širým nebem.
Závěrem snad lze konstatovat, že výstava byla úspěšná a
předpokládáme, že další výstava se uskuteční v roce 2016.
za členy ZO ČSCH Ratiboř Miroslav Všetička

Podzim už nám zase zkracuje
dny a prodlužuje večery. Venku toho
sice stihneme méně, ale o to nám
zbývá více času na příjemné posezení
nad knížkou, kdy nás může fantazie
přenést třeba někam do slunných
krajů, kde nás bude pod azurovým nebem ovívat vlahý vánek a
hřát sluníčko, protože letos už nám počasí něco podobného asi
nechystá. Ale dost už snění a vzhůru ke zprávám z naší knihovny.
V červenci letošního roku proběhla v naší knihovně revize
knižního fondu a vlastně pokračuje ještě nyní, protože jí musí
projít i knihy, které byly v době revize vypůjčené. Prosím tedy mé
milé čtenáře, zda by mohli vrátit déle vypůjčené knihy z našeho
fondu, které už mají přečtené. Při každé revizi (v naší knihovně
je to vždy po pěti letech) se rovněž vyřazují opotřebené knihy a
tyto knihy je možno až do poloviny října v knihovně zakoupit za
5 Kč za kus.
Pravidelní návštěvníci knihovny již také zjistili, že uspořádání
knížek v knihovně je trochu jiné, než bylo. Omlouvám se tedy
všem, kteří nemají rádi změny, ale není to jen z mé hlavy, spíše

to vyplynulo během revize. I to zlé však bývá k něčemu dobré
a možná se teď podaří čtenářům objevit knihy, které by jinak
zůstaly nepřečtené.
Na nákup nových knih nám letos obec přidělila 15 000 Kč, za
které za sebe i své čtenáře velmi děkuji. Snažily jsme se s paní
Zdenkou Haplovou z Masarykovy knihovny ve Vsetíně vybrat
knihy pro všechny čtenáře od těch nejmenších až po ty nejstarší
a pro žáky a studenty dokoupit povinnou četbu, s jejímž pracným
sháněním jsme se setkali asi všichni. I když se seznam knih
doporučených dětem k četbě téměř nemění již desítky let, jejich
nabídka v knihkupectví není příliš široká a některé se bohužel ani
nedají sehnat.
A aby těch novinek nebylo ještě dost, další změnou je
přebalování poškozených obalů knih, které už neprovádí knihovna
na Vsetíně, ale naše knihovna. Pokud se vám tedy nějaký obal na
vypůjčené knize roztrhne, nespravujte ho doma, knihu znovu
obalím v knihovně.
Na závěr přeji všem žákům a studentům úspěšný školní rok a
nám, „školou nepovinným“, alespoň pěkný podzim.
Ester Miniariková

MŠ Ratiboř:
ZŠ Ratiboř:
MŠ Kateřinice:
ZŠ Kateřinice:

Vadel Martin, Bujoková Katynka, Šulák Jakub
Mikula Vojtěch, Hurta Filip, Zubíček Petr
Zubíčková Pavla, Janírková Natálie
Zubíčková Markéta, Valůšek Vojtěch, Klepáč

Srdečný pozdrav posílá všem milým občanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Jsi hrdý, jsi hrdá na českou reformaci?
Pokud ne, tak si i tento článeček přečti do
konce.
Milí Ratibořané, září s sebou přináší návrat k učení se. A tak máme pro Vás vzdělávací četbu na pokračování. V letním čísle
Zpravodaje 2/2014 jsme se mohli začíst do
úvodu o myšlenkovém hnutí známém jako
česká reformace. Rozvíjelo se dvě stě let až
do Bílé hory a přineslo některé pozoruhodné plody. Tehdy jsme
se mohli dočíst o přínosu Mistra Jana Husa a čtyřech pražských
artikulů. Nyní spolu s autory tohoto zamyšlení půjdeme o kousek
dál a při každém bodu chceme zjistit, jak důležité hodnoty dědíme
po svých věřících předcích.
Pokud by při tom někdo dospěl k závěru, že stojí za to se při-

znávat k reformačním hodnotám, ze srdce Vám blahopřeji.
Jménem sboru se těším na setkání, farářka J. Wiera Jelinek
„V programu husitství můžeme najít prvky, které ukazují
také k modernímu demokratickému uspořádání společnosti. Tomu odpovídá i důraz na
vzdělání pro všechny. Aeneáš Sylvius Piccolomini, budoucí papež
Pius II., byl odpůrce husitství. Přesto konstatoval, že kdejaká husitská žena zná Písmo svaté lépe než mnohý římský kněz. Touha
po obecné znalosti Písma vedla husity a později Jednotu ke snaze opatřit moderní překlad Bible do národního jazyka i s vysvětlivkami pro laiky (Bible Kralická) a k pozoruhodnému rozvoji
vzdělání. Vedle základního školství vznikaly v české reformaci i
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střední školy (školu v Praze u Salvátora např. financoval Petr Vok
z Rožmberka).
Vrcholem myšlenkového úsilí české reformace je Komenský.
Jeho všenápravné snahy o lepší uspořádání lidských věcí budí respekt dodnes.
Unikátní v české reformaci byly mírové snahy a náboženská
tolerance. Jejich předchůdcem byl už Petr Chelčický, který uprostřed husitských válek brojil proti násilí. (Od Chelčického se odvíjí zajímavá cesta nenásilné myšlenky dějinami: Chelčický průkazně ovlivnil Tolstého, ten Gándhího, ten M. L. Kinga.)
Jiří z Poděbrad od roku 1462 usiloval o mírové sjednocení Evropy – o unii, která by vnitřní spory řešila jednáním, nikoli válkou. Doma Jiří donutil bojující strany k míru a po jeho smrti se
usnesení, že rozdíly ve víře se nesmějí rozhodovat bojem, stalo
zemským zákonem (Kutnohorský náboženský mír 1485). Tento
zákon vedl k zrovnoprávnění katolíků a kališníků v zemi dříve,
než v Evropě vůbec začala reformace a s ní náboženské války.
Zcela mimořádné je i společné vyznání dvou církevních organizací; církev podobojí a Jednota bratrská vytvořily roku 1575
společnou Českou konfesi.
Konečně Rudolfův majestát z roku 1609 potvrdil svobodu vyznání i pro poddané. Bylo to něco naprosto převratného, když
všude kolem platila zásada cuius regio, eius religio, což znamenalo, že poddaní se museli přizpůsobit víře pána.
Česká reformace byla po Bílé hoře mocí potlačena, přesto její
vliv zůstal silný. Dál zněly bratrské písně, které už v 17. století
přebíraly katolické kancionály. O duchovní obsah české reformace se opírali obrozenci i moderní česká společnost, jmenovitě T. G. Masaryk. Ale nakolik tyto ideály zůstávají platné dnes?
Všechny vize české reformace – důraz na společenskou rovnost,
na vzdělání, na svobodu svědomí, toleranci i mírové snahy – se
během staletí staly v euroamerické civilizaci samozřejmou součástí jejího myšlenkového světa.
Přesto se o jejich uskutečňování v praxi musí stále znovu svádět zápas.
V české reformaci však bylo ještě něco podstatného, co dnes,
jak se zdá, postupně ztrácíme. Byl to důraz na věrnost poznané
pravdě (dosvědčený nejvýrazněji Husem, navzdory koncilu, který
ho umlčel a odsoudil k smrti). Tato pravda ovšem nebyla chápána
v duchu současných úvah o tom, že „každý má svou pravdu“. Hus
měl na mysli pravdu Páně, kterou nevlastníme, která je nade všemi, je vyšším principem, který je závazný pro svědomí a nakonec
zvítězí. Tuto pravdu Páně smíme poznávat, nebo lépe: tato pravda
Páně se nám dává poznávat, když ji pokorně hledáme. A pak stojí
za to vyznávat ji, žít ji a bránit až do smrti. A to i tehdy, když „někdy na čas poražena bývá“ (jak prý říkal Jiří z Poděbrad).
Současná euroamerická civilizace je v nebezpečí, protože ztrácí
jednotící ideály. Když chybí vyšší princip, který by byl nad jednotlivcem, relativizují se morální hodnoty a rozmělňují se cíle.
Stará moudrost však učí, že kdo rezignuje na vyšší cíle, neuspěje
ani v malých. Česká reformace, vedená ideálem svrchované pravdy, dokázala vidět daleko dopředu. Za pokusy uskutečnit něco z
těchto ideálů se obvykle platí krutá daň, jak ukazují i dějiny české
reformace. Přesto se jich nelze vzdávat, protože rozpad společných hodnot nebo rezignace na ně ohrožují samu existenci společenství.
prosinec 2013; na textu pracovali Miloš Calda, Jan Čapek,
Gerhard Frey-Reininghaus, Jindřich Halama, Daniela Hamrová,
Miloš Hübner, Ladislav Pokorný, Daniel Ženatý a Tomáš Růžička
za předsednictví Zdeňka Susy.
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Milí spoluobčané, čtenáři Zpravodaje,
přání do podzimních měsíců Vám posíláme
slovy požehnání:
Těžko říct, jaké dny nás čekají:
ale ať vám v nich určitě neschází Kristova milost,
vždyť bez ní by náš život stál pevně leda jako dům na písku.
Těžko říct, čeho se kdy lekneme a co nás rozesmutní:
ať vás při tom vždycky podrží Boží láska, díky které nejsme sami
ani ve smutku a trápeních.
Těžko říct, jaké úkoly nás kde čekají, kdo nás bude potřebovat a
co je třeba udělat:
ať vás vždycky vede přítomnost Ducha svatého – abyste neklesali
pod tíhou zbytečných úkolů ani neúnosných břemen, ale abyste
poznali a našli, co je dobré, Bohu milé, dokonalé, a obnovili tím
svou mysl. Amen.

Sborová sdělení
Za minulé letní měsíce se na faře, na návrh ženské části staršovstva, předělala sborová kuchyně. Bratři nově zpracovali podlahu
a následně – podle skvělého projektu – byla pořízena celá sestava, hodně úprav, oprav, úklidu a plánů do budoucna. Nesmírně
obětaví členové staršovstva sboru jsou velice schopní, zkušení a
prozíraví. Skvěle dovedou zaopatřit působení našeho společenství. A vědí, že na to všechno nejsou sami. Kdykoli je vyhlášena
vetší akce nebo brigáda, věcí se rádi ujímají další členové sboru.
V srpnu se v Kateřinicích konal už čtvrtý tábor pro mladé lidi,
kteří projevili zájem o práci v souboru „Zvonky Dobré zprávy“.
Výuku zvonkohry na tomto táboře vedli zase členové sboru Alumni Ringers z Pittsburghu (USA) se svým dirigentem panem Richardem Pinkertonem, dva mladí členové sboru zvonkohry „Angels Bells“ z Berlína spolu s farářkou naší církve z Ostravy Ewou
Jelinek a Matějem Mrlinou. V poslední den tábora, neděli 24.8.,
jsme se mohli zúčastnit v našem kostele v Ratiboři galakoncertu.
Svou hrou na zvonky nás potěšily dva soubory, které už dobře
známe, a hosté. V poslední srpnovou neděli, jenž byla posledním
dnem prázdnin, se v kostele konaly bohoslužby se svatostí Večeře
Páně a uvedením do služby učitelů Nedělní školy. Shromáždění
na těchto bohoslužbách jsme se přimlouvali za mladou generaci
a učitelský sbor.
Vzpomínková slavnost Jana Maniše z Ratiboře se poprvé v
dějinách této slavnosti kvůli nepříznivému počasí konala druhou
zářijovou neděli ve sborovém domě a ne v Ratiboři – Kobelném.
Biblickou úvahu tentokrát přednesl f. Jiří Gruber z Brna a zároveň předseda synodu naší církve. Vycházel z biblického oddílu
ze Skutků Apoštolů 20,17-28 a zaměřil se na životy dvou osobností významných pro dějiny církve: ap. Pavla a v místním měřítku Jana Maniše. Historickou přednášku přednesla Mgr. Jana
Grollová, Ph.D z Ostravy. Ve své řeči se zamyslela nad vznikem,
významem a vývojem dogmatu o eucharistii v dějinách církve, o
podávání chleba a kalicha s vínem při vysluhování Večeře Páně,
a to při významném 600. výročí zahájení vysluhování Večeře pod
obojí. Náš pěvecký sbor pod vedením Mgr. Růženy Hříbkové
zazpíval dvě písně. Paní starostka Jiřina Sklenská ve svém projevu vyjádřila zármutek nad vývojem situace ve světě, přičemž
zdůraznila potřebu zamýšlení se a připomenutí si nezastupitelné
úlohy i oběti zdejších prostých věřících, kteří trpěli pro svou víru.

11

Z p r a v o d a j

Je třeba vážit si lidí, kteří i dnes dávají v sázku své životy pro
správnou věc.
Se začátkem školního roku dne 6. září se na faře sešly děti ze
sdružení Broučci. Schůzky se budou konat zase každou druhou
sobotu od 9.00 do 11.00 dopoledne. Dozvídáme se o životě Karafiátových Broučků, povídáme si, hrajeme si a cestujeme. Sestry
Anička Kulhánková a Martina Děckuláčková spolu s Tomášem
Halmazňou dávají dětem nejenom svůj čas a službu, ale i své srdce.
V době od 6. do 13. září 12 mladých zvoníků z Ratiboře a Kateřinic vyjelo na turné po západních Čechách a Německu. Doprovázeli je a svá auta zprostředkovali manželé Mrlinovi, Adámkovi a Jelinkovi. Koncerty Zvonků Dobré zprávy se uskutečnily v
kostele Církve československé husitské v Duchcově, v domově
důchodců v Ambergu (N) na kolonádě v Mariánských Lázních a
v evangelických kostelích v Kynšperku, Karlových Varech, Plzni,
v Rieden a v Sulzbach-Rosenbergu v Německu. Odevšad jsme
slyšeli a také četli slova povzbuzení. Cituji: „Moc vám děkujeme
za váš koncert v našem sboru v Kyšperku; vaší službou jsme byli
nadšeni: jak hudbou, tak slovem. Dnes mi přišel od jedné rodiny
z Kyšperka e-mail, který vám přeposílám. Chci vás tím povzbudit, abyste věděli, že děláte dobrou službu! Pán vám žehnej!“ A
jmenovaný e-mail: „Ještě dnes jsem dojat z nedělního koncertu
„Zvonků Dobré zprávy“ (jak Božskou hudbou hranou anděly z
Ratiboře a Kateřinic, tak láskyplnou evangelizací průvodním slovem sestry-vedoucí sboru)“. Odevšad jsme také přivezli srdečný
pozdrav. Věřím, že i Vás potěší pozdrav od např. f. Miroslava
Hamariho z Plzně!
Ve středu 24. září zve sestra farářka J. Wiera Jelinek děti ze
základní školy na faru, kde spolu s učitelkou p. Uhrinovou připravuje ukázkovou hodinu náboženství pro dvě věkové skupiny dětí.
Poslední zářijovou neděli se uskuteční sborový zájezd do Brna
a sboru ČCE Brno I. V programu zájezdu budou společné bohoslužby s kázáním f. Jelinkové, společný oběd i rozhovory s členy
brněnského sboru a prohlídka města.

(Nejen) sborové pozvánky
Banka pomoci
Dokud jsme mladí a zdraví, většinou si neuvědomujeme, že
také jednou zestárneme (či onemocníme) a budeme potřebovat
pomoc bližních. Pomoc – to je služba bližnímu – jak po fyzické,
tak i po psychické stránce. A že to není služba lehká, to ví ti, co už
někomu ze svého blízkého okolí či rodiny pomáhali či pomáhají.
Banka pomoci by tu měla být od toho, aby pomohla jak potřebným (starým či nemohoucím), ale především ulevila bližním v
jejich službě. Aby nabídla úlevu a pochopení a dodala sílu a elán
v často nelehké situaci. Využijte ji… !
Hledáme dobrovolníky pro Banku pomoci – služba by obnášela
např. dozor nad nemocným, donášku oběda, společnost a četbu u
lůžka, pomoc s oblékáním, atd.
Hlaste se u p. farářky Jelinkové, nebo u lékárnice p. Pavlíny
Zubíčkové …
Biblické hodiny a jiná setkání s rodilým mluvčím v angličtině
Po dobu letošního školního roku bude v Kateřinicích a v Ratiboři mladý Američan Ross Brown, se kterým se v našem sboru
pro zájemce uskuteční hodiny konverzace. Můžete se na ně těšit
každý čtvrtek odpoledne a večer. Jsou zváni všichni, kteří si chtějí
procvičit svou angličtinu (děti a mládež od 17.00 hodin, maturanti
od 18.30 hodin a dospělí od 19.30 hodin). Případné zájemce farářka prosí o brzký kontakt!
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Bohoslužby s Večeří Páně a díkuvzdáním za dary
Třetí neděli v říjnu (19.10.) jste zváni do ratibořského kostela
na bohoslužby s Večeří Páně a díkuvzdáním za dary.
Koncert a ostatní shromáždění v prosinci
Advent letos začíná poslední listopadovou neděli 30.11. A v
něm (kromě nedělních bohoslužeb) Vás zveme v úterý (2., 9. a
16.12.) od 18.00 hodin na tři adventní večerní setkání, kdy nám
poslouží faráři z okolních sborů.
V neděli 7. prosince sbor spolu s obcí zve všechny na Adventní
koncert souborů z Umělecké hudební školy ve Valašském Meziříčí.
V kostele se sejdeme také na Štědrovečerní slavnost (děti spolu se svými učitelkami připraví Vánoční pásmo, básně a písně).
Ostatní bohoslužby se budou konat ve sborovém domě – a to jak
bohoslužby s pozváním ke Stolu Páně na první svátek – Boží Hod
Vánoční v 10.00 hodin, stejně tak bohoslužby na druhý svátek
vánoční v 10.00 hodin, kde nám poslouží f. Miroslaw Jelinek.
V poslední sobotu občanského roku (27.12.) se bude v kostele
konat koncert „Urbi et orbi“ (městu a světu) v podání Zvonků
Dobré zprávy.
Za končící rok 2014 budeme společně děkovat Bohu při (nejen)
sborové besedě ve středu 31.12. v 17.00 hodin.
Každodenní program sborového života zahrnuje nedělní bohoslužby – ty se konají v 10.00 hodin do října v kostele, od listopadu
ve sborovém domě. Nedělní škola pro děti se koná v neděli v
10.00 hodin souběžně s bohoslužbami. Přijďte s dětmi do kostela!
Výuka náboženství pro dvě věkové skupiny dětí bude probíhat
v Základní škole ve čtvrtek. Tentokrát se zpočátku zaměříme na
výklad Modlitby Páně a v druhém pololetí na rozbor
Desatera přikázání. Mladí lidé, kteří se už učí mimo Ratiboř,
jsou zváni k účasti na životě sboru a svých shromážděních. Pro
dorost (žáky 6., 7. a 8. třídy) se budou konat setkání v rámci konfirmační přípravy. Pro mládež po konfirmaci v rámci víceméně
samostatného sdružení mládeže. K modlitebnímu setkání je zván
každý modlitebník a také ten, kdo modlitbu potřebuje, zatím v
úterý od 17.00 hodin. Změna nastane v druhé polovině října, od
kdy se tato setkávání budou uskutečňovat každou středu v měsíci
v 10.00 hodin.
Každý, kdo se rád zamyslí nad Písmem Svatým, ať se cítí srdečně zván na biblickou hodinu – po letní přestávce začneme v
úterý 21.10. v 17.00 hodin. Společně zpíváme, modlíme se a studujeme novozákonní knihu Skutky apoštolů. Pěvecký sbor zkouší
v úterý od 18.00 hodin a srdečně zve každého, kdo je obdarován
dobrým hlasem a rád zpívá!
Maminky na mateřské dovolené spolu s dětmi se v rámci sdružení Budníček setkávají v sokolovně každý pátek od 9.00 do
11.00 hodin.
Děti ze sdružení Broučci se schází každou druhou sobotu od
9.00 do 11.00 dopoledne.
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 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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Obec Ratiboř Vás srdečně zve na

konaný v sobotu 18. října 2014
od 8 do 17 hodin v centru obce Ratiboř
OPĚT VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA RATIBOŘSKÝ HODOVÝ JARMARK!
NABÍDKA SORTIMENTU ZBOŽÍ:
→
→
→
→
→

pouťové zboží, srdce, perníky, oplatky
cukrovinky a cukrářské výrobky
textil, boty, galanterie
slovenské ovčí speciality
hračky všeho druhu

→ včelí speciality a zdravá výživa
→ sklářské a keramické výrobky
→ košíkářské a proutěné zboží
→ pekárenské výrobky
→ hospodářské potřeby

INFORMACE:
→
→
→
→

živá hudba po celý den
bohatá tombola
pořádek a bezpečnost zajistí místní policajt, Portáši a Valach
parkování vozidel zdarma

K OBČERSTVENÍ NABÍZÍME:
→
→
→
→

zabijačkové speciality
speciality myslivecké kuchyně
guláš, dršťková polévka
pivo, víno, lihoviny, burčák, punč, medovinu a další alko i nealko nápoje

Těšíme se na Vaši účast!
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Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
Již tradičně, v podzimním vydání zpravodaje, si dovoluji pozvat všechny na rozsvícení vánočního stromu.
Tato akce se uskuteční jako vždy na návsi před prodejnou paní Halmazňové. Čeká nás vystoupení dětí ze základní školy pod vedením paní ředitelky a také zazpívá sbor ČCE
v Ratiboři. Podvečer pak zpříjemní svařené víno, které připraví zaměstnanci OÚ.
Na tuto akci v předvánočním čase zve zastupitelstvo obce.
Martin Žabčík

Klub seniorek B – B
Podzim klepe na dveře, den se zkracuje a večery začínají být
dlouhé. Na zahrádkách pomalu sklízíme úrodu a zelenina i ovoce
se zpracovává na různé šťávy, džemy, kompoty, kečupy apod.
Také musíme vzpomenout letošní velkou úrodu hřibů. Naše
seniorky z klubu B–B jsou nadšené hřibařky.
I když prázdninové schůzky byly krátké, tak hřiby byly na
programu vždy. Recepty na různé hřibové pochoutky, na dobroty
z jablek, čaje z bylin apod. – to byl a stále ještě je program našich
sešlostí. Též péče o květiny, zahrádkářské znalosti a různé ruční
práce jsou další náplní schůzek.
Scházíme se kromě klubovny na staré faře též u pěstování
mečíků (Gladiol Klub), na koncertech, na divadelních
představeních, akcích obecního úřadu a církve. Každý máme
nějaké ty zdravotní potíže – to jde s věkem, ale příroda pomáhá
léčit. Takový pohled z kopce do krajiny nebo na hříbek v mechu
je balzám pro duši. Modrá obloha a zpěv ptáků zlepšuje náladu

Vlk
Mezi naší faunou snad
neexistují zvířata, která
by byla opředená tolika
pověstmi, strašidelnými
historkami a pověrami,
jako jsou vlci. Protože
člověku v krajině vždy
významně konkurovali,
byli všude nemilosrdně pronásledováni a hubeni všemi dostupnými
prostředky.
I když dokáží zkonzumovat velké množství volně žijící zvěře a
často si vybírají krutou daň na nedostatečně střežených pastvinách,
není opodstatněné tvrzení o krvelačnosti a častých útocích vlků na
člověka. Mnohem nebezpečnější jsou kříženci zdivočelých psů s
vlky, kteří se mohou také někdy v přírodě narodit. Takoví jedinci pak
mají sílu i dravost divoké šelmy a od psů zdědili tu vlastnost, že mají
mnohem menší respekt před člověkem.
Čistokrevní vlci jsou naopak neobyčejně plachá zvířata, která se
lidem v drtivé většině případů z dálky vyhýbají. Obývají rozsáhlé lesní
komplexy, které se střídají s pasekami a horskými loukami. V tomto

a také pomáhá léčit. Do konce roku máme před sebou výlety,
přednášky a schůzky v klubovně na staré faře.
Říká se, že senioři rádi pracují pro radost a podle svých
možností chtějí být užiteční. Stárnutí není sice příjemné, ale
zvládnout jej je jediná možnost jak žít dlouho.
Hezký, slunný, krásně zbarvený podzim a ve zdraví prožitý
každý den přeje všem spoluobčanům klub B–B.
J. Martinková

prostředí loví převážně srnčí, jelení a černou zvěř. Nepohrdnou však
ani menšími živočichy, vejci nebo lesními plodinami.
Od pozdního jara, kdy vlčice přivádí na svět ve vlčím brlohu pod
převislými skalami či vývraty kolem pěti mláďat, žijí vlci v rodinné
smečce. Od konce léta v ní společně s rodiči loví už i mladí vlci.
Lov vlků je vrcholem organizovanosti. Část smečky vyhlédnutou
kořist dlouze štve a když se pronásledovaná zvěř unaví, nastupuje do
závěrečného dějství odpočinutá skupina číhající na svou příležitost. V
tuhých zimách se spojuje dohromady více rodin a taková smečka pak
dokáže ulovit i silnou a zdravou zvěř v dobré tělesné kondici.
Poznat vlka od urostlého psa – ovčáka představuje někdy pořádný
oříšek. Vlk má především šikmo postavené oči, mohutnější, protáhlejší
a širší hlavu. Rozdíly jsou patrné také v celkovém postoji i držení
oháňky. Hlavu nosí vlk spíše vysunutou dopředu a svěšenou. Celkový
postoj tak odpovídá vždy ostražitému lovci připravenému stejně
zaútočit na kořist, jako zmizet v bezpečí lesního přítmí. Oháňku má
vlk svěšenou kolmo nebo šikmo dolů, zatímco ovčák ji nosí spíš mírně
zvednutou a vychýlenou trošku stranou.
„Velký pes se lesem plíží,
nebojte se, neublíží,
vždyť i u tří kůzlátek,
vyhnali ho od vrátek!“

Alois Musil, lesní hospodář
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Z turistického pochodu Po ratibořských hrboch 6. září 2014

Z výstavy králíků v Ratiboři 6. a 7. 2014
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Brambory a zelé, toť živobytí celé
Podzim – vítr fouká ze strnišť
Je tu podzim nádherný
to je krása – barvami vše hýří,
vlaštovičky se houfují
na jih všechny míří.

Karbanátky z brambor a zelí
7 brambor, 700 ml kysaného zelí, 4 vejce, olej na smažení, 1 lžičku
kmínu, sůl, pepř, chléb
Postup: Brambory uvaříme ve slupce, ještě teplé oloupeme a
nastrouháme. Nadrobno nakrájené zelí osmažíme na lžíci oleje a
přidáme k bramborám. Do směsi přidáme 2 vejce, pepř, kmín, sůl
a dobře promícháme. Z připravené hmoty tvarujeme karbanátky,
obalíme v rozšlehaných vejcích a strouhance. Karbanátky
smažíme v rozpáleném oleji. Podáváme s chlebem.

vařené brambory, cibuli, osmaženou strouhanku, strouhaný sýr a
opět brambory. Každou vrstvu osolíme a maličko opepříme. Po
zapečení polijeme smetanou s rozšlehaným vejcem a dopečeme.
Podáváme se salátem z čínského zelí nebo s jiným salátem.

Zelné čevabčiči
Půl malé hlávky červeného zelí, 1 mrkev, 1 cibule, 25 dkg
strouhanky, 25 dkg hladké mouky, 10 stroužků česneku, 2 vejce, 20
dkg uzeného sýra, sůl, pepř, majoránku, koření do mletých mas,
olej na smažení
Postup: Zelí a mrkev postrouháme na jemném struhadle a dáme
do mísy. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, rozmačkaný
česnek, strouhanku, mouku, vejce, nastrouhaný sýr, koření a sůl.
Dobře promícháme, případně zahustíme ještě trochou strouhanky
tak, abychom mohli tvořit malé válečky. Válečky obalujeme ve
strouhance a smažíme. Podáváme s bramborami a pikantním
jogurtem, na talíři dozdobíme zeleninou.

Sýr v zelných listech
Poměr pro 4 osoby: 8 zelných listů, 10 dkg tvrdého sýra typu
eidam, 10 dkg brynzy, 10 dkg roztíratelného taveného sýra,
1 cibuli, 1 lžičku petrželové natě, olej, sůl, na trojobal 2 vejce,
hladkou mouku a strouhanku dle potřeby
Postup: Zelné listy důkladně umyjte a spařte ve vroucí vodě.
Silnější části jemně naklepejte, aby se nelámaly. Tvrdý sýr
nastrouhejte a petrželovou nať nasekejte nadrobno. Cibuli
nakrájejte a osmažte na oleji. Brynzu, tavený sýr a nastrouhaný
sýr smíchejte s petrželovou natí a s cibulí. Na okraj každého listu
dejte asi 2 lžíce náplně a srolujte. Okraje zadělejte párátkem.
Závitky obalujte v hladké mouce, v rozšlehaných vejcích a ve
strouhance. Pak usmažte v rozpáleném oleji do zlatova.

Bramborové klouzáky
1 kg syrových brambor, sůl, 1 vejce, 10 dkg hrubé mouky, 6 dkg
strouhanky, sádlo na omaštění, cibuli na posypání
Postup: Brambory oloupeme, nastrouháme a vodu zčásti
slijeme. Vmícháme vejce, sůl, mouku, strouhanku a vše dobře
propracujeme. Lžící namáčenou do vařící vody vykrajujeme
noky, které na okraji mísy zaoblíme a zavařujeme do osolené
vroucí vody. Podle velikosti vaříme 8 až 10 minut. Pak ocedíme
a mastíme sádlem s osmaženou cibulkou. Podáváme s kysaným
zelím, popřípadě také s uzeným masem.

Brambory zapečené s kysanou smetanou
1 kg brambor, 2 velké cibule, 8 dkg másla, 4 dkg strouhanky, 5 dkg
sýra, 1 vejce, 1/4 l kysané smetany, sůl, pepř
Postup: Na části tuku osmažíme nakrájenou cibuli. Do
vymaštěného pekáčku vrstvíme postupně na plátky nakrájené

Sladkosti pro milovníky dobrot
Makové šátečky bez kynutí
3 dkg droždí, 100 ml mléka, 50 dkg hladké mouky, 25 dkg hery, 1
vejce do těsta, 1 vejce na potření, 1 prášek do pečiva, špetka soli,
1 lžička cukru, moučkový cukr na posypání
Maková náplň: 20 dkg mletého máku, 250 ml mléka, 10 dkg
mletých piškotů, 1 - 2 lžíce rumu, menší vejce, cukr, špetka skořice
Postup: Z vlažného mléka, droždí a cukru necháme vzejít kvásek,
který vlijeme do mísy s připravenými surovinami na kynuté těsto.
Zpracujeme těsto, hned ho rozdělíme na tři díly a na pomoučeném
válu vyválíme tenký plát, který rádylkem rozdělíme na menší
čtverce. Na ně naklademe připravenou makovou náplň a balíme
do šátečků. Pokládáme je na plech s pečícím papírem kousek od
sebe a každý potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme 15 - 20 minut
při 200 °C. Upečené posypeme cukrem.

Bábovka s pudinkem
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek mléka, 1 hrnek moučkového
cukru, 1 prášek do pečiva, 2 vejce, půl hrnku oleje, kakao,
1 vanilkový pudink, 500 ml mléka, 2 lžíce cukru
Postup: Nejprve si z 500 ml mléka, vanilkového pudinku a 2 lžic
cukru uvaříme pudink. V míse smícháme mouku, prášek do
pečiva, moučkový cukr a přidáme mléko, olej a celá vejce. Vše
smícháme na těsto. Polovinu těsta dáme stranou a obarvíme
kakaem. Do vymazané a vysypané bábovkové formy nalijeme
polovinu světlého těsta, na něj polovinu tmavého, pudink, zbytek
tmavého těsta a nakonec světlé těsto. Pečeme v dobře vyhřáté
troubě při 180 °C asi 45 minut.
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Jablečný koláč s kokosem
10 dkg hery, 10 dkg cukru, 12 dkg polohrubé mouky, 2 vejce, 5
jablek, šťáva z citronu, cukr dle chuti, mletý kokos
Postup: Nejdříve očistíme jablka a nakrájíme na měsíčky.
Vložíme do vody s citronovou šťávou, cukrem a krátce povaříme.
Vychladíme a necháme okapat. Potom vyšleháme heru s cukrem
do pěny, do které postupně zašleháme žloutky. Přidáme předem
vyšlehané bílky a nakonec mouku. Vymažeme kulatou dortovou
formu, nalijeme těsto, na které rozprostřeme podušená jablka a
posypeme kokosem. Vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme
při 180 °C asi 40 minut.

Linecký koláč s malinami
14 dkg hladké mouky, 11 dkg másla, 7 dkg cukru, 1 vanilkový cukr,
5 dkg mletých mandlí, 2 žloutky, citronová kůra, 25 dkg malinové
zavařeniny, 10 dkg malin, tuk a hrubá mouka na formu
Postup: Do mísy prosejeme hladkou mouku, přidáme 1 žloutek,
na kousky nakrájené změklé máslo, vanilkový cukr, jemně
mleté mandle a nastrouhanou citronovou kůru. Všechny přísady
důkladně promícháme, vyklopíme na vál a vypracujeme hladké
těsto, které přikryjeme utěrkou a necháme přibližně 30 minut v
chladu odpočinout. Kulatou formu vymažeme tukem a vysypeme
hrubou moukou. Ze dvou třetin těsta vyválíme plát asi 3 mm
silný a vyložíme jím vymazanou koláčovou formu. Vytvoříme
okraj vysoký asi 1 cm a zbytek těsta odřízneme. Malinovou
zavařeninu vidličkou rozšleháme, nalijeme na těsto a dobře ji
po celé ploše rozetřeme. Na koláč můžeme ještě přidat čerstvé
nebo mražené maliny. Ze zbylého těsta vyválíme tenké válečky,
které naskládáme na koláč jako mřížky. Potřeme je rozšlehaným
žloutkem. Koláč vložíme do rozehřáté trouby a pečeme při
180 °C asi 30 minut.

Sušenky z ovesných vloček
10 dkg hladké mouky, 8 dkg ovesných vloček, 8 dkg mletých
vlašských ořechů, 8 dkg krupicového cukru. 8 dkg másla nebo

BABSKÉ RADY
Hranolky v mléce:
Jestliže připravujete doma hranolky, zkuste je před fritováním namočit
do mléka. Stačí nakrájené brambory ponořit na 20 minut. Tahle finta
zabrání při smažení absorbovat tolik oleje jako při běžné přípravě a
hranolky tak budou méně tučné.
Lesklé zrcadlo:
Abyste s jeho leštěním měli méně práce, namočte hadr do silného
černého čaje (neslazeného), vyždímejte ho a zrcadlo přeleštěte. Nejenže
zmizí všechny nečistoty, ale zrcadlo se bude blýskat jako nové.

Medvídci

Solamyl na skvrny:
Pokud se vám objeví skvrna od kávy na ubruse, ihned ji hojně posypte
Solamylem. Škrobová moučka do sebe nasákne všechnu špínu. Ubrus
pak vyperte běžným způsobem
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hery, 1 vejce
Postup: Ze všech uvedených surovin vypracujeme těsto a rukou
z něho tvarujeme kolečka. Ty položíme na plech pokrytý pečícím
papírem a pečeme v předem vyhřáté troubě. Upečené sušenky
můžeme potřít rozpuštěnou čokoládou nastavenou kouskem
másla nebo také stoprocentním tukem.

Lidové pokrmy z našich krajů
Jemné kroupy s mlékem (moravské Slovácko)
1/2 kg krup, 1 litr mléka, sůl
Postup: Jemné kroupy se uvaří ve slané vodě. Uvařené se vyberou
na misku, polijí syrovým mlékem a hned pojídají.

Zahýbanec (Horácko, Velké Meziříčí)
3/4 kg brambor, 15 dkg mouky, sůl, 1/2 kg jablek
Postup: Z mouky a uvařených brambor se vypracuje osolené
těsto, ze kterého se rozválí placky. Polovina placky se pokryje
rozkrájenými jablky nebo rozstrouhanou mrkví smíchanou s
mákem. Přes ně se přiklopí druhá polovina, okraje se přitlačí,
placka se v troubě upeče. Po upečení se po obou stranách pomastí.

Metilo (Slovensko)
80 dkg brambor, 20 dkg kvašeného zelí, sůl, paprika, 5 dkg sádla,
1 cibule
Postup: Oloupané brambory se uvaří a ocedí, rozmačkají, přidá se
osmažená cibulka, paprika a ještě jedna drobně pokrájená syrová
cibule a syrové zelí. Vše se dobře promíchá a teplé nese na stůl.
Podává se nejčastěji k večeři.
Dovolená všem skončila, ale hřiby stále rostou. Přejeme dobré
pořízení v lese a nádherný čas ať ještě chvíli vydrží!

Vosk na nábytku:
Když vám kápne vosk na nábytek, neseškrabujte ho nožem, mohli
byste nábytek poškodit. Zahřejte skvrnu fénem a pak setřete hadříkem.
Potom navlhčete jiný hadr octem a místo, kde byl vosk, přetřete.
Nábytek bude úplně v pořádku.
Noviny do dřezu:
Zašlé a špinavé nerezové dřezy lze dobře vyčistit, pokud je ještě vlhké
vydrhnete zmačkaným novinovým papírem, nezůstane na nich ani
skvrnka.
Vrzající panty:
Čas od času se všechny panty na dveřích i skříních mají promazávat.
Když právě nemáte po ruce příslušné mazivo ani vazelínu ve spreji,
použijte obyčejný lak na vlasy. Závěsné panty lehce nastříkejte, stačí
velmi slabě. A je po problému.
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
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společně i rozmixovat. Tento koktejl má osvědčený účinek, ale jen v
tom případě, že do něj nebudete přidávat cukr.
Co ještě umí aviváž:
Pokud si dáte pár kapek na hadřík a otřete s ním obrazovku televize
nebo monitor počítače, nebude vám na něj sedat prach. Když s aviváží
potřete staré tapety, půjdou snadno odstranit. Do výrazně připálených
hrnců nalijete trochu na dno a nechte hodinu odmočit. Pokud ji
smícháte s vodou, můžete v případě nouze použít i jako kondicionér
na vlasy.
Posolené svíčky:
Než zapálíte knot, nejprve svíčky dejte na několik hodin do hodně
osolené vody. Potom je nechte oschnout, neotírat! Nebude z nich
kapat vosk. A pokud navíc rozehřátý vosk okolo knotu na hořící svíčce
posolíte, vydrží svítit dvakrát tak dlouho.
Tkaničky se třepí:
Pokud máte tento problém, smotejte konce tkaniček k sobě a potřete je
lakem na nehty. Budou se pak navlékat jako nové.

Citáty a přísloví
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“
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plní pochybností.“
„Chce-li být žena šťastná s mužem, musí mít pro něho spoustu
pochopení a trochu lásky. Chce-li být muž šťastný se ženou, musí ji
zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o to ji pochopit.“
„Nejhorší je, když myslíš, že víš…“
„Láska není jenom brát, ale i dávat. To není jenom vodit za ruku, ale
především umět podat tu ruku jeden druhému v pravou chvíli.“
„Ve škole miluj studování, za školou studuj milování.“
„Život je krásný, když najdeš jeho smysl. Pokud jsi ho ještě nenašel,
tak ho hledej dál
s přesvědčením, že ho brzy najdeš. A pokud jsi ho už našel, tak žij s
potěšením, že už ho máš.“
„Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu,
kdo ji neprožil, to nevysvětlíte.“
„Žijem jenom jednou – tak žijme naplno!“
„Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“

„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy

„Manželství z lásky je svazek dvou lidí, kteří jsou si souzeni od počátku
světa. Všechny překážky hravě odstraní, neboť jsou to lidé, kteří se k
sobě ideálně hodí a žádný z nich by nemohl žít ve šťastném manželství
s někým jiným.“
Jana Horníčková

Jubilanti

Vítání občánků

„Važme si toho, co máme, protože je pozdě vážit si toho, co jsme měli.“

Od července do září 2014 se oslavovalo. 15 našich občanů
oslavilo svá kulatá výročí 70, 75, 80 a více let. Moc rádi jsme
jim poblahopřáli s kytičkou, malým dárečkem a hlavně jsme měli
možnost se s nimi setkat a popovídat. A se kterými jsme neměli
možnost se vidět nebo je navštívit, tyto všechny ostatní od 70
let až po nejvyšší věk, kteří se dobře cítí, jsou plně vitální a rádi
se baví se svými vrstevníky, přáteli a kamarády srdečně zvu na
Setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 12. října 2014 ve 14
hod.v restauraci PONORKA.
Přijďte nebo se nechejte příbuznými dovézt, budeme se na vás
všechny moc těšit.

Také tímto zvu naše nejmenší občánky, kteří se nám letos narodili
a které ještě neznáme, aby je rodiče přinesli do obřadní síně
obce Ratiboř v sobotu 11. října 2014 ve 14 hodin, abychom je
slavnostně přivítali do svazku naší obce a zapsali do pamětní
knihy.
Prosíme rodiče, aby se nejpozději do 8. října 2014 přihlásili
na obecním úřadě a podepsali souhlas, abychom pro ně mohli
připravit finanční příspěvek pro dítě a na vítání je pozvat.
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 v letošním roce a má trvalý pobyt v

Ratiboři, dostavte se do 8. října 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 nebudeme mít podepsaný
souhlas, nemůžeme vás na vítání občánků pozvat.
Olga Škarpová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Také v naší škole slavnostně začal první den nového školního
roku. Rozzářené oči, radost, úsměv, ale i rozpaky, nejistota a
bázlivost – to jsou naši prvňáčci. Dvaadvacet malých dětí prožilo
svůj první den ve své útulné a pěkně vyzdobené třídě. Přivítat je a
poblahopřát hodně štěstí a úspěchů přišli představitelé naší obce v
čele s paní starostkou Bc. Jiřinou Sklenskou a místostarostou obce
PhDr. Josefem Juráněm. Od nich zákonní zástupci novopečených
školáků obdrželi již tradičně finanční příspěvek na školní
pomůcky.
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Během letních prázdnin byly ve škole provedeny tyto práce a
úpravy:
o
rekonstrukce podlahy ve 3. třídě
o
nátěry střech a okapů
o
úprava obrubníků na školním dvoře
o
oprava olejových nátěrů na chodbách
V tomto školním roce přejeme našim žákům radostné chvíle ve
škole, učitelům hodně trpělivosti a rodičům málo vrásek na čele.
Krásné podzimní dny všem přeje Milada Valová

Třídy a vyučující ve školním roce 2014/2015
Počet
žáků

Chlapci Dívky

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

22
18
25
13
13

12
11
14
8
6

10
7
11
5
7

Celkem

91

51

40

Školní družina

25

13

12

Mgr. Milada Valová
Mgr. Jana Divišová
Mgr. Tamara Juchelková
Mgr. Jitka Vítková
Mgr. Bohdana Uhrinová

Jana Liškutínová

Uvádíme pověsti loňských páťáků.
Přejeme hodně úspěchů v ZŠ Hošťálková.

Drastihlavský poklad
Říká sa, že za starých časů jeden bohatý sedlák ukrýl svoje
dukáty ze strachu před zlodějama do drastihlavské jeskyně.
Protože byl známý šizuňk a brzo sa roznéslo, že dukáty schoval
kdesi do skal, každý sa dovtípil, že je ukrýl právě do tej jeskyně.
Ludé sa snažili poklad vyňůrat, ale marně. Sedlák brzo natáhl
bačkory. Roky utékly a dukáty stále nikdo nenašél. Jednoho dňa
sa Francek s Bohušem rozhodli zakůsiť štěstí poklad najít. Bylo
to o úplňku, protože sa říká, že hory svoje poklady vydávajů
právě o úplňku. Přišli ke skalám a potkali stařečka. Stařeček sa
jich vyptával, kdeže idů s týma lopatama. Francek mu všechno
vyzvóníl s tým, aby jim poradil. Stařeček sa poškrábal za uchem
a řekl, až příjdete do jeskyně, začněte kopat přesně uprostřed. Ale
nesmíte u toho pověděť ani jediné slůvko. Francek s Bohušem
udělali přesně tak, jak jim stařík řekl. Začali kopat a skutečně
po chvíli narazili na hrnec plný dukátů. V tom okamžiku Bohuš
nevydržál a zařvál: ,,Pane jo, to je ale peněz!“ Než to však
dopověděl, zjevíl sa ohnivý rarach s velkým bičem. Drapl hrnec s
dukátama a Francka s Bohušem přetáhl svojím bičem po frňákoch
a jak sa objevíl, tak sa aj ztratíl. Ogaři si čůrli do gatí a s řevem
utekli do dědiny. Dlůho sa schovávali v chalupách, protože
namísto pokladu si donésli enom opůchlé frňáky.
Autor: Lukáš Válek

Červánková obloha
Za dávných časů v jedné vesnici na konci světa žil ve své
myslivecké hájence řemeslník Tonda. Žena mu brzy zemřela a děti
neměl žádné. Chudák Tonda byl z toho dočista zoufalý, nevěděl,
co si počít. Život ho omrzel a práce ho přestala bavit. On totiž v
tom lese, který se jmenoval Červený, byl i krásný rybník. Jednou
takhle k večeru, když už se za kopcem schovávala červánková
obloha, se Tonda rozhodl skoncovat s životem. Vydal se po
kamenné cestě přímo k rybníku. A když si usedl na břeh rybníka,
srdce mu lítostí a smutkem málem puklo, slzy se mu valily z očí
jako miska plná perel. Když už se tak nakláněl nad hladinu, že svůj
život ukončí, najednou zahlédl na hladině jakoby odraz stříbrného
zrcadla, na kterém tancovaly čtyři víly. Tak nádherně tancovaly
za doprovodu cvrkotu cvrčků a kvákání žab, že si Tonda sedl na
zem a pozoroval líbezné víly. Tu najednou spatřil svoji milovanou
Marušku. A když už se chystal natáhnout po ní ruce, promluvila
na něj lidským hlasem: „Můj milovaný, zda si přeješ, abychom
se každý den vídávali u našeho rybníka, přestože už nejsem mezi
živými, musíš vzít práci, která se ti jako první po cestě domů
naskytne.“ A Tonda se na Marušku usmál a lehounkým vánkem jí
pohladil tvář. A jak slíbil, tak splnil. Po cestě domů potkal několik
hladových a osamělých zvířátek, s láskou v srdci se jich ujal a
přivedl je domů. Zvířátka za odplatu hodnému Tondovi pomáhala
a on zase zjistil, že už není na světě sám. Rok s rokem se sešel a
z hodného Tondy se stal myslivec jaksepatří. Od té doby chodí
hajný Tonda se svými zvířátky každého dne k rybníku navštívit
Marušku do Červených pod červánkovou oblohu.
Autor: Lukáš Hromada
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Z činnosti hasičů
V sobotu 9. srpna od 12.00 hodin se uskutečnila akce na počest
125. výročí SDH Ratiboř, kterou jsme nazvali Hasičský den s
dětmi a konala se v areálu hasičského domu.
Naši mladí hasiči a hasičky se rozhodli uskutečnit akci, která
se zalíbí dětem i dospělým. Všichni se zapojili do organizování
a povedlo se. Byl přizván i Hasičský záchranný sbor, který
předvedl ukázku vyprošťování zraněných osob při autohavárii,
opodál byla sanitka záchranné služby, kde si mohli přítomni
prohlédnout vybavení tohoto vozu a nechat si změřit tep i krevní
tlak. Nechyběla ani asistence policie a okolní hasičské sbory
přistavili svá hasičská vozidla včetně hasičské techniky. Největší
zájem byl o prohlídku nablýskaných vozidel veteránů – Tatra 603
a Rolls Royce (mimochodem jsou jen takové čtyři vozy v České
republice).
Dále po celé odpoledne probíhaly soutěže dětí v různých
zábavných disciplinách a soutěž v počítačové hře RBR – Richard
Burns Rallye o ceny. Pro dospělé byla připravena „Opičí dráha“
o bečku piva. Završením odpoledního programu byla také ukázka
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požárního útoku, kterou předvedli malí hasiči.
Konferenciérem byl po celé odpoledne br. Jan Kovář a hudební
doprovod zajistil pan Urbánek, který vše vtipně komentoval.
Akce byla přítomnými velmi kladně hodnocena, počasí přálo
celé odpoledne, až navečer se obloha zatáhla a spustil se déšť,
který zmařil pokračování akce. Večerní zábava se skupinou
FOCUS byla proto odvolána. I tak byli pořadatelé, mladí hasiči,
naplněni dobrým pocitem z úspěšné akce.
V minulém čísle Zpravodaje jsem poděkovala TJ Sokol
Ratiboř za vstřícnost, kterou nám projevili k našemu problému
sehnat vhodné prostory pro výcvik malých hasičů. Je pravdou, že
nám bylo vyhověno a vyhrazeno cvičit na obecním hřišti jeden
den v týdnu, v pondělí od 16.00 do 17.30 hod. Tuto nabídku
jsme nemohli přijmout z důvodu, že tento čas je velmi krátký
pro přípravu techniky a následný výcvik. Nakonec vyšel vstříc
zástupce zásahové jednotky Rosťa Javořík, který dal k dispozici
celou louku v Kobelném. Tam nyní mohou i víckrát do týdne
cvičit jak mladí hasiči, tak zásahová jednotka. Jménem všech
hasičů mu velmi děkuji.
Miroslava Slováčková
jednatelka SDH

POZVÁNKA
MŠ a ZŠ Ratiboř pořádá pro všechny děti a rodiče na LAMPIONÁDU, která
se uskuteční ve spolupráci s OÚ Ratiboř v pátek 7. listopadu.
K účasti srdečně zvou pořadatelé.

Mateřská škola
První den nového školního roku přišla pozdravit děti
i zaměstnance paní starostka Bc. Jiřina Sklenská s panem
tajemníkem Mgr. Oldřichem Bělíčkem.
Do mateřské školy dochází 66 dětí, z toho 21 nových, které
vyučují paní učitelky dle jednotlivých tříd:
Berušky –Bc. Jana Wollerová
Medvídci –Zdeňka Březovjáková, Pavlína Ferdicsová
Koťátka –Dana Barvíková, Vladimíra Staňková
O přípravu jídla a úklid se starají zaměstnanci školní jídelny
a provozní zaměstnanci: Petra Frydrychová, Dagmar Trčková,
Irena Barvíková, Lukáš Špaček, Jarmila Macečková a Edita
Uhříková.
Třetím rokem organizujeme pro 15 přihlášených dětí celoroční

výuku angličtiny ve spolupráci s Mgr. Jitkou Kretovou. V září
jsme zahájili již tradičně předplavecký kurz v Městských lázních
Vsetín pro 21 nejstarších předškoláků ve spolupráci s Plaveckou
školou Valašské Meziříčí a ZŠ Ratiboř.
V září se děti zapojily do výtvarné soutěže, kterou zorganizovala
místní ZO ČSCH v rámci výstavy domácího zvířectva. Jakub
Šulák byl odměněn knihou zakrásnou výtvarnou práci.
Během hlavních prázdnin jsme vymalovali prostory školní
kuchyně, opravili nevyhovující průlezky, cvičební nářadí a velké
dřevěné stavebnice.
S rodiči jsme naplánovali i na tento školní rok bohatý program
pro děti dle již osvědčených tradičních akcí – karneval, rejmasek,
výlet do ZOO, pochod pohádkovým lesem, noc v MŠ, divadelní
představení, sportovní olympiádu.
Pohodový školní rok přejí všem dětem i rodičům zaměstnanci
mateřské školy.
Zdeňka Březovjáková
ředitelka MŠ
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Nová fotbalová sezona 2014 - 15 začala

Před začátkem nové sezóny a v průběhu prvních dvou kol měl tým
mužů „A“ problémy se složením a ustálením kádru, ale vše se časem
vyřešilo a tým podává v I.B třídě dobré výkony. Po 6. kole je áčko
s 10 body na 6. místě tabulky, což před sezónou asi nikdo nečekal.
Před sezónou odešli na půlroční hostování Daňa Petr – Hošťálková,
Rafaj Petr – Kateřinice. Své účinkování v Ratiboři ukončili Barčák
David a Pařenica Roman, kteří se vrátili zpět do Hošťálkové. Naopak
kádr doplnili na hostování Koleník Viktor (Valašská Senice), Stančík
Jaroslav (Mikulůvka), Krampota Radek (Semetín), Fojt Michal a
Machálek Lukáš z našeho „B“ týmu. Těsně před začátkem sezóny se
podařilo vyjednat ze Zlínem hostování našich mladých odchovanců
dorostenců Filipa Zubíka a Patrika Galety, kteří zaskakují i za naše
dorostence. Bohužel ani zraněním se áčko nevyhlo, během prvních
dvou kol se zranili Ladislav Lukáš, Dominik Třetina, Adam Konvičný
a gólman Viktor Koleník, který si týden poležel v nemocnici s rozbitou
hlavou, ale nyní je už fit a chytá. Trenéry jsou Jurášek Miroslav a
Adámek Miroslav. Zatím nejlepším střelcem je Blizňák Zdeněk s 5
brankami.
„B“ tým mužů do nové sezóny posílili dva vysloužilí áčkaři
Stanislav Olšák a Michal Děckuláček. Mužstvu se v začátku sezóny
docela daří, po pěti odehraných kolech je s 8 body na třetím místě
tabulky IV. třídy. Hrajícími trenéry jsou Jiří Mynařík a Michal Mrlina.
Nejlepšími střelci týmu jsou Stanislav Olšák a Marián Uhrin, kteří
nastříleli po 4 brankách.
U dorostenců, kteří hrají „KS“, došlo ke změně trenéra Petra
Špačka, který odešel trénovat do Hošťálkové. Toho vystřídal u
kormidla Stanislav Olšák, vedoucím týmu je Roman Hodulák. Tým
nově doplnili Plachtovič a Havlík z Jablůnky, Maňák z Hošťálkové,
Hrabica Petr z Kateřinic a náš odchovanec Musil Lukáš ze Vsetína.
Nejlepšími střelci jsou Mikula Josef a Hrabica Petr, kteří nastříleli po

5 brankách. Kluci jsou po 6 odehraných kolech s devíti body na 8.
místě tabulky.
Starší a mladší žáci pod vedením Josefa Mikuly, Michala Čablíka a
Ladislava Sušně ukončili své působení v těžkém krajském přeboru a
byli přehlášeni do Krajské soutěže. Po odehraných čtyřech kolech jsou
starší žáci se třemi body na 8. místě tabulky. Střelci týmu jsou: Fojtík
Lukáš 9 branek, Ostřanský Matěj 7 branek, Motyka Ondřej 4 branek.
Mladší žáci se po odehraných 4 kolech se třemi body zatím umístili na
10. místě tabulky. Střelci týmu jsou: Kořenek Aleš 2 branky, Mika 1
branka, Škrabánek David 1 branka, Makyča Ondřej 1 branka, Valčík
1 branka.
V sezóně 2014/2015 hrají za starší přípravku kluci narození v roce
2004 a 2005. Minulou sezónu jsme hráli vsetínskou skupinu, pro tuto
sezónu nás svaz přesunul do meziříčské skupiny. Celkem odehrajeme
18 zápasů, z toho 9 zápasů na podzim a 9 zápasů na jaře. Na podzim
nás doma čekají zápasy s Valašským Meziříčím, Růžďkou, Podlesím,
Poličnou, Juřínkou a budeme zajíždět na zápasy do Kelče, Jablůnky,
Polic a Rajnochovic.
Sezóna nám začala 7. září zápasem v Kelči, který jsme zvládli a
vyhráli 13:6, poté jsme prohráli doma s Valašským Meziříčím 2:9,
porazili doma Růžďku 13:2 a v sobotu 20. září jsme v Jablůnce
zvítězili 18:0. Po 4. kole jsme s 9 body na druhém místě tabulky.
Trenérem týmu je Jaroslav Kaňák. Střelci týmu jsou: Barbořák Filip
17 branek, Filip Adam 10 branek, Černý Metoděj 9 branek, Mrlina
Štěpán 5 branek, Dřevojánek Tomáš 2 branek, Gajdoš Michal 2
branek, Říha Karel 1 branka.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a všem
sponzorům a fanouškům za jejich podporu, bez které by jen stěží
mohl fotbal v Ratiboři fungovat na takové úrovni.
Oddíl kopané

Mladší přípravka zahájila svou přípravu poměrně brzy, kvůli
brzkému začátku sezóny. Měl jsem trochu obavy, kolik kluků bude
chodit, ale i přes nepřízeň počasí a prázdniny se kluci těšili a chodili
pravidelně.
Před ostrým testem sezóny se nám podařilo sehnat docela kvalitní
turnaj v Lipníku nad Bečvou. Musím říct, že kluci zahráli opravdu
výborně a po výhrách 3:0 FK Nové Sady, 10:4 Sokol Dolní Újezd
a 8:0 Lipník nad Bečvou se umístili na skvělém 2. místě, kdy nás
dokázal porazit jen výborný tým FK Štípa. Mezi nejlepší hráče turnaje

patřil David Žabčík a nejlepším brankářem se stal Marek Nogol.
Samotný začátek sezóny je ovlivněn špatným počasím. Modří i
Žlutí mají zatím odehraný jen jediný turnaj ze tří. Modří potvrdili,
že opět budou patřit mezi aspiranty na „TITUL“ a suverénně ovládli
turnaj v Kateřinicích, kde porazili Kateřinice 5:2, Lhotku nad Bečvou
7:1 a Poličnou 8:1. Žlutí ve svém turnaji dokázali porazit Valašské
Meziříčí a Zašové s Hošťálkovou byli vyrovnaným soupeřem. Byla to
první výhra žlutých v turnajích.
Hodně úspěchů přejeme Všem klukům.
Petr Nogol

Mladší přípravka – příprava na sezónu

POCHOD „PO RATIBOŘSKÝCH HRBOCH“
Letošního podzimního pochodu se zúčastnilo 74 turistů. Trasa
vedla po žluté turistické značce na Nivku, kratší pokračovala kolem
hájenky po cestě do Semetína k Formance, cestou kolem lesní školky
na nově vybudovanou cyklostezku do Ratiboře k hasičskému domu.
Delší trasa odbočila z Nivky pod Křížový, pak lesem a přes louku do
Semetína na silnici a u Formanky se napojila na kratší trasu. Během
srpna bylo dost deštivé počastí, ale v sobotu 6. září se po ranní mlze,

která se brzy rozpustila, ukázalo sluníčko a některým pochodujícím
bylo až moc teplo, protože počítali s chladnějším počasím. V lesích
bylo tolik hřibů, že se stačilo dívat jenom z cesty. A ti, co neměli
z domova zakázaný sběr „protože už si s hřibama neví rady“, tak
nosili plné košíky a tašky. Zpestřením byla možnost si v Semetíně na
bývalém koupališti nachytat ryby. Všem, kteří si udělali čas a přišli se
projít pěkným okolím naší obce, moc děkujeme.
Olga Škarpová
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REKLAMA

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Jetojednoduché,přijedukVám,zaměřímobjekt,navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenuakdyžseVámtobudelíbit,rádvšedodám.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukouaž40let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

Odvaděč vody do sudu

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Váš poradce: Radek Šťastný, mobil: 725 675 657
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725
www.coleman.cz

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

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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SRDEČNĚ VÁS
ZVEME NA
HODOVÝ JARMARK

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

