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SLOVO STAROSTKY
Zanedlouho si připomeneme 70. výročí ukončení druhé světové války, vzpomeneme ty, kteří
položili život za naši svobodu. Ačkoli dnes pro řadu mladých lidí je druhá světová válka pouhou kapitolou v dějepisu, její význam je pro naši budoucnost důležitý. Dodnes se snažíme
pochopit, co mohlo způsobit nejděsivější tragédii 20. století, kolik utrpení a ztrát lidských
životů provázelo obhájení naší samostatnosti, svobody a demokracie. Je přirozené, že se tato
fakta z naší paměti pomalu vytrácejí stejně jako válečné hrůzy. Možná je to i dobře, protože
by to mohlo znamenat, že jsme se dokázali poučit a pochopit opravdovou hodnotu svobody a míru. Není snadné si přiznat, že i dnes, v této rozjitřené době, stejně jako před léty
může nastat velmi komplikovaná situace. Krásné jaro pod mírovým nebem přeje Vaše Starostka.
I. ČTVRTLETÍ 2015
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
3. ledna 2015 se rozběhla rekonstrukce budovy OÚ a to kompletní
opravou II. nadpodlaží tedy zdravotního střediska. V tomto patře
byly zmodernizovány toalety, vyměněny podlahy, okna, dveře,
byla nově rozvedena elektřina, voda a odpady. Nově bylo vybudováno
bezbariérové WC. Všechny prostory se upravovaly podle potřeb
pacientů a lékařů, tak aby splňovaly požadavky zdravotního
střediska.
Tato první etapa musela proběhnout ve velmi krátkém čase, aby co
nejméně omezila provoz střediska. Rekonstrukci se podařilo provést
v průběhu ledna a v únoru už mohly nově opravené ordinace opět
fungovat.
Oprava byla financována z vlastních zdrojů částkou 2 067 486 Kč
bez DPH. Další práce na budově pokračují zateplením fasády,
výměnou oken a dveří v rámci dotace ze SFŽP ČR, z programu
OPŽP „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Ratiboř.“ která
činí 2 423 864 Kč. Bude také upraven vchod do budovy a zrekonstruovány garáže za OÚ. Předpokládaný termínem dokončení
prací je duben 2015. Po té bude následovat nátěr střechy budovy.
Ukončením této akce bude uzavřena první etapa oprav OÚ Ratiboř.
Dále bude následovat oprava prostor III. nadpodlaží a poté bude
opraveno přízemí společně s vybudováním výtahu a bezbariérového
vstupu do vestibulu.
Rádi bychom poděkovali za trpělivost Vám všem, jichž se omezení
provozu v budově OÚ dotklo.

ÚP obce
Zastupitelstvo obce schválilo nový územní plán a opatření obecné
povahy č. 1/2005, kterým byl vydán Územní plán Obce Ratiboř. ÚP
obce byl vyhotoven s podporou dotačních programů IOP.

Oprava lesní cesty Na Kosiska, opravy MK,
opravy koryt toků
S podporou dotace ze SZIF ČR byla zahájena oprava lesní cesty
Na Kosiska po přívalových deštích. Termín dokončení – duben
2015. Během jara bude dokončena realizace cesty ve stavebním
obvodě Hološín. K opravám jsou připraveny cesty k Halmazňům,
Salomonům, v Kobelném a další. Budou prováděny instalace
horských mříží a svodnic. Obec uplatní žádost o dotaci na úpravy
koryta toku v Kobelném. Lesy ČR s. p. připravují projekt oprav
koryta toku Ratibořky. Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje
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projekt celkové rekonstrukce silnice II. třídy 437/II se zamýšlenou
dobou realizace v roce 2017.

Revitalizace veřejných ploch
V rámci projektové přípravy je projekčně zpracována realizace
„Revitalizace místní části u mateřské školy v obci Ratiboř“ v roce
2015. Žádost o dotaci byla uplatněna u ROP Střední Morava.
Předpokládané finanční náklady projektu jsou vyčísleny ve výši
7 268 839 Kč. Výše dotace k financování projektu činí 70 % z celkových uznatelných výdajů. Jedná se o opravu místních komunikací,
chodníků, osvětlení a zřízení parkoviště u MŠ. S žádostí o podporu
na rekonstrukci asfaltového hřiště z programu regionální podpory
zapojení dětí a mládeže – hřiště s povrchem nové generace jsme
se obrátili na MMR ČR. Žádost o dotaci na osvětlení silničního
přechodu U Jednoty byla uplatněna v nadaci ČEZ.

Hasičská zbrojnice
Interiér budovy Svazarmu, nyní Hasičské zbrojnice, prochází
rekonstrukcí a úpravami. Byla provedena celková revitalizace II.
nadzemního podlaží budovy. V místě bývalé vinárny se nachází sál
vhodný ke schůzové činnosti spolků i k různým oslavám občanů.
K sálu náleží vybavená kuchyně. Nově zde byly zhotoveny omítky,
podhledy, elektroinstalace podlahy a obklady stěn kuchyně.
Na chodbě a schodišti byla položena dlažba. Zároveň se opravuje
nová klubovna hasičů ve III. nadzemním podlaží budovy. Bude také
zmodernizováno sociální zařízení zásahové jednotky včetně zázemí.
Většina vnitřních úprav v budově byla vyhotovena zaměstnanci
obce během zimního období. Firmám byly zadány jen dílčí odborné
práce. Realizací úprav interiéru budovy byl vytvořen prostor
vhodný k širokému společenskému využití např. pořádání oslav,
svateb, pohřbů a dalších kulturních akcí.

Kompostéry, sběrný dvůr v Červených
Na základě opětovného zájmu občanů o bezúplatnou instalaci
kompostérů na jejich zahradách byla u SFŽP ČR podána žádost
o dotaci na jejich zakoupení a bezúplatné předání občanům.
Po obdržení dotace budou jednotliví zájemci vyzváni k podpisu
smlouvy a kompostér jim bude předán k bezúplatnému užívání.
Tímto opatřením se sníží objem odpadu biologického původu,
který je zatím vyvážen. V současné době probíhají stavební práce
nezbytné ke zřízení obecního sběrného dvora v ohradě v Červených,
kde by občané mohli odkládat sbírané komodity, jejichž výčet bude
uveden v provozním řádu sběrného dvora. Pravidelně je odvážen
komunální odpad, plasty, sklo a papír. V systému zpětného odběru
jsou sbírány drobné elektrospotřebiče.

Rozšíření veřejného osvětlení do údolí Hološín
Probíhá realizace akce, která byla řádně stavebně povolena a je dlouhodobě požadována místními obyvateli, zvláště ze stavebního obvodu
Hološín.

Rekonstrukce MŠ
Akce je projekčně připravena k realizaci. Očekáváme vyjádření
MŠTV ČR, kde jsme se v minulém roce obrátili s žádostí o podporu,
o níž zatím nebylo rozhodnuto.

Oprava chodníku na hřbitov, oprava pomníků
a válečných hrobů
V letošním roce byl do majetku obce získán pozemek hřbitova, což
byl první krok k realizaci zamýšlené opravy přístupového chodníku.
V nejbližší době bude zahájena oprava chodníku. Vzhledem k blíží-

címu se 70. výročí od ukončení II. světové války jsou opravovány
pomníky a jejich okolí.

Veřejné plochy, čištění obce, obměna obecní
techniky, výkupy pozemků
Po zimě bylo provedeno čištění místních komunikací, chodníků
a cyklostezky. Obecní technika byla doplněna o novou travní
sekačku. Pracovníci obce spolu s pracovníky zařazenými na VPP
průběžně zajišťují údržbu veřejných ploch. Značná pozornost
je věnována údržbě čistoty autobusových zastávek a jejich okolí.
I v letošním roce budeme pokračovat v majetkoprávních převodech
pozemků místních komunikací a veřejných ploch do majetku obce.
K realizaci jsou připraveny další akce.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

Sběrný dvůr v areálu Červené
Na základě § 10a ods. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který
ukládá obcím povinnost zajistit občanům místo pro svoz rostlinných zbytků z údržby zeleně v období každoročně od 1. dubna
do 31. října, se obec Ratiboř rozhodla zřídit vlastní sběrný dvůr.
Ten bude vybudován v areálu ohrady v Červených a bude provozován firmou pana Petra Těhana, který nám již zajišťuje svoz
komunálního odpadu. Tato nová služba pro občany Ratiboře bude
umožňovat sběr velkoobjemového odpadu, stavební suti, kovů,

bioodpadu a zpětného odběru elektroniky. Občané budou mít
možnost tento odpad vyvážet do sběrného dvora dvakrát týdně
podle stanovené provozní doby a zdarma.
Vybudování dvora obec plánuje v průběhu měsíce dubna. Sběr
a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a kovů upravuje obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 2/2015.
Plánovaný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 25. dubna 2015.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBEC RATIBOŘ POŘÁDÁ

Výpis z usnesení V. řádného jednání Zastupitelstva obce Ratiboř dne 23. 2. 2015

XIV. ročník o nejlepší guláš
– Mezinárodní festival o gulášového krále
Termín: 30. května 2015
Místo: areál Hasičkého domu

Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:
Úplatný a bezúplatný převod pozemků p.č. 249/1, p.č. 249/3 a p.č.
2454/1 pod sokolovnou, hřištěm a okolím Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí
Územní plán obce Ratiboř
Opravu přístupové komunikace k Salomonům R. 185
Zadání vypracování GP k odkoupení části pozemků v lokalitě
u MŠ do vlastnictví obce
Podporu 5 000 Kč na tělovýchovné a školící aktivity seniorklubu
Podporu 5 000 Kč na tělovýchovné aktivity oddílu sebeobrany
Nákup nového sportovního vybavení tělocvičny

Zastupitelstvo obce Ratiboř zamítlo:
Nabídku odkoupení RD č.p. 266 v Ratiboři
Martin Žabčík
místostarosta

Podmínky pro soutěžící:
Počet soutěžících je stanoven na max. 22
O účasti rozhoduje pořadí odevzdání přihlášek
Termín pro odevzdání přihlášek je do 15. května
Přihlášky telefonicky, osobně nebo emailem

Kontakt:

Martin Žabčík, 731 200 918, mistostarosta@ratibor.cz
Obecní úřad Ratiboř, Ratiboř 75, 756 21

XIV. ročník Jarního výšlapu
Termín: 30. května 2015
Start: 9:00 u Základní školy Ratiboř
Cíl: areál Hasičského domu
Bohatý program zajištěn, večer hraje skupina KOSOVCI

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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PŘIPOMENUTÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY V RATIBOŘI
Již 70 let nás dělí od okamžiku, kdy dozněly výstřely druhé světové
války, té války, která pro Ratiboř i pro ostatní obyvatele této země
znamenala konec pokojného života.
Ojedinělé a výjimečné momenty, které zasáhly Ratiboř a okolí,
se udály ke konci války, který je spojován s partyzánským hnutím.
O 1. československé partyzánské brigádě Jana Žižky, která je
oprávněně považována za největší partyzánskou jednotku během
nacistické okupace a působila na území Valašska, se mnohé napsalo.
Vyšlo bezpočet článků a knih, některé jsou rozruplné, ale je už na
čtenáři samotném, jaký si udělá obrázek.
Bezprostředně po válce byla prosazována glorifikace partyzánů.
Byli oslavování jako čítankoví hrdinové, kteří vždy a za všech
okolností, nehledě na překážky, vedli svůj neohrožený a úspěšný
boj. Bohužel se, ale trochu zapomínalo na samotné jednotlivce
v partyzánském hnutí, kteří často neměli na vybranou a sváděli
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boj se strachem o vlastní život a s oprávněnými obavami o životy
svých blízkých.
Kdo ví, jestli by byl někdo schopen podobného hrdinství, jaké
prokazovali ve válečných letech pasekáři na Valašsku, těžko říci.
Chudý prostý Valach, žijící na své usedlosti pod horou, v drsných
životních podmínkách, dokázal to, co málokterý zámožný sedlák.
V nízkém dřevěném chlévě čtyři kozy, šest oveček, dvě kravky
a tři kroky přes předsíňku skromné obydlí sedmi až devítičlenné
rodiny… A spolu se všemi pod jednou střechou žilo, jedlo a spalo
deset − dvanáct partyzánů, po kterých šlo gestapo. Deset mladých
„bojechtivých“ chlapů, o něž se starala jediná žena, hospodyně,
matka čtyř dětí a ošetřovatelka starých rodičů, sama s mužem,
na horské pasece, pod kopcem, daleko za vesnicí. Byl by vůbec dnes
někdo této „nepatrné služby“ schopen? Právě proto bychom neměli
zapomenout na hrdinství těchto lidí.
Michaela Jakubíková

Vojenské muzeum, jež vzdává hold rodákům z Ratiboře a okolí,
kteří bojovali za svobodu naší země, se podařilo vybudovat ve spolupráci s obecním úřadem manželům Vackovým, kteří ho dodnes
udržují na pasekách v Borčí. Právě před pěti lety byl zrekonstruován
a otevřen bunkr, který byl ukryt ve stodole v kovářské dílně p. Hynka.
Při prohlídce bunkru a exponátů Vás doprovodí slovem pan Vacek,
který vypráví celou historii o vzniku tohoto bunkru a válečné době,
kterou si jeho staříčci prožili. Ludvík Hynek, Florián Mynařík,
Vladimír Krajčík − Jerry, Viktor Grekovskij, Pimenov − tato jména
a mnohé další zajímavosti zazní při vyprávění pana Vacka.

z mnoha průvodců partyzánské skupiny. Na památku osvobození
naší republiky a konce války zasadil p. Hynek u stavení dvě lípy, aby
připomínaly tyto slavné chvíle.

Samotná podpora rodiny Hynkovy nespočívala jen v ukrývání
skupiny. Ludvík Hynek se díky znalosti našich hor stal jedním

Kontakt:
tel. 571 441 119, email ratibor211@seznam.cz
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Pokud se chcete dozvědět něco nového, určitě navštivte vojenské
muzeum v Borčí. Tam u dvou lip a schovaného stavení v kouzelném údolíčku, pod jednou z nejvyšších hor Křížový, na Vás čekají
manželé Vackovi.
Muzeum nemá pevnou otevírací dobu, proto je potřeba si případnou
návštěvu dopředu domluvit.

VÁLKA, JAK NA NI VZPOMÍNÁM
Konec 2. světové války v Ratiboři
Šestiletá válka neměla konce. Začínaly se šířit zprávy, že příjde
Rus a že válka konečně skončí. U nás vznikl partyzánský oddíl,
ve kterém byli lidé nevzdělaní, bez jakéhokoliv vojenského či jiného
výcviku. Dostali do rukou zbraně a to byla živelná katastrofa. Tak
například naproti Pilčíků, hodil jeden partyzán proti jdoucímu
granát. Objevili se ale vojáci a vraždícího partyzána, který utíkal
směrem k Filipům, zastřelili. Podobný incident se stal u hřiště,
směrem na Hošťálkovou a stejná katastrofální věc se stala i v naší
rodině. Můj otec, Vladimír Dvořák, šel z Ratiboře 26. listopadu
1944 ve 21 hodin do Jablůnky na vlak. Na rozcestí stál opilý bandita
− partyzán Maliňák z Jablůnky a chtěl po tátovi legitimaci. Ten
odepřel, že spěchá k vlaku, a partyzán po něm hodil ruční granát,
který vybuchl a zranil tak našeho otce. Výbuch slyšeli v Jablůnce
četníci a okamžitě přijeli, také gestapo se okamžitě dostavilo. Tátu,
který byl v tratolišti krve a v bezvědomí, okamžitě dovezli na Vsetín
do nemocnice. Po vrahovi gestapo pátralo, ale schoval se tak, že
ho nenašli. Táta si v nemocnici chvíli poležel, ale nadosmrti měl
památku na chlapa, který se ho snažil zabít. Po válce přišel za otcem
a říká: Jestli, něco cekneš, tak Ťa zabiju a postřílám celů Tvoju rodinu.
Skutečně, táta byl dotazován, zda na tom, co se stalo, trvá, nebo zda
mu mohou dát legitimaci. Tehdy táta řekl, když jste si ho drželi mezi
sebou, tak mu ji klidně dejte.
Přišel rok 1945 a šly fronty. Situace v Ratiboři byla dosti napjatá.
Obyvatelé Ratiboře museli vojákům zajistit ubytování, ostatní
si ukradli. 30. dubna přišli němečtí vojáci, přespali v Ratiboři
jednu noc, a když šli dál, stavěli a bourali mosty. Tak se vždy

po jednom i více dnech střídali. U Dvořáků zabrali byt babičky Růženy
Dvořákové, pokoj tety Vítkové a nakonec i domeček. Rodina musela
bydlet ve sklepě, který měl být asi i krytem. Také Škrlovi, v místě
dnešního textilu, museli jít ke Dvořákům do sklepa, kde se již tísnilo
hodně lidí. Vojáci hodně kradli − u tety Vítkové byla takto uschována tři auta, ve stodole měli spoustu věcí a k Žabčíkům si dali
koně. V noci ze 4. na 5. května Němci zmizeli i s kradenými věcmi.
5. května v 7:30 zde již byli českoslovenští vojáci. Nastala velká radost
a honem všichni vyvěšovali naše vlajky a vítalo se. Najednou přišla
zpráva, že se Němci vracejí a vlajky se rychle sundávaly. Němci při
ústupu vyhodili most přes Bečvu a v zápětí již přicházela ruská
fronta. Ratibořští muži, kdo měl ještě sílu, i můj otec, šli stavět
most. Někteří Němci nestačili odejít, a tak se schovávali v okolí,
kde se zuřivě bránili.
5. května soudil lid před Pilčíkovou hospodou, starého i mladého
Kajše, dva Rožnovjáky a účetního od fy Hájek. Mladší Rožnovják
byl propuštěn. Starší a oba Kajši byli předáni soudu na Vsetín.
Začala se šířit zpráva, že přicházejí banderovci a vlasovci, lidé se báli.
Mezitím na nebi zářily rakety a přicházela Rudá armáda. Ratiboř
byla osvobozena 5. května, Vsetín již 4. května. Rusové zde pobývali
do 8. května, kdy bylo oznámeno, že Německo kapitulovalo.
Na tento, věřím hlavně pro mladší generaci poučný článek, jsem
použila materiál z rodinného archivu Dvořáků. Všechny tyto
zprávy jsou autentické.
Naděžda Zdeňka Dvořáková

Hospoda ,,U Pilčíků” za II. světové války
V roce 1939 proběhlo vysídlení občanů z pohraničí a vysídlenci
byli na přechodnou dobu ubytováni v sále v hospodě, kde se o ně
starali manželé Pilčíkovi. Někteří tu zůstali a někteří se uchýlili
k příbuzným do vnitrozemí. Ve staré hospodě byly velké kamna,
kde se topilo. Točilo se sedmi stupňové vsetínské pivo, jež se chladilo v ledu, který se skladoval a sekal vzadu v chalupě. Za války byla
gořalka na příděl, jezdilo se pro ni až do Hranic.

Vzpomínky pana Pilčíka
Konec II. světové války jsem prožil v pracovním táboře v Benešově
u Prahy. Bylo tam více bloků, jeden blok byl rezervován pro politické vězně, my jsme bydleli v obrovské stáji. Našim úkolem bylo
kopat jamy na benzínové nádrže. Každému byly přiděleny dvě
deky, osobní volno nebylo, kdyby někdo utekl, sankce byla krutá
– zastřelení. S rodinou nebyl žádný kontakt a když už problesklo-

valy zprávy, že je se blíží konec války, rozhodli jsme se, že utečeme.
Měli jsme štěstí, nasedli jsme do vlaku směrem na Kolín a když
průvodčí zjistil, kdo jsme – utečenci z tábora a že nemáme peníze,
vydal nám jízdenku, a tak jsme se přestupováním dostali až na
Vsetín. V Ratiboři bylo stanné právo kvůli partyzánům a když jsme
se vraceli pěšky domů, potkali jsme u Mynaříkovy pily hlídku SS
a zároveň pana Zubíčka – tehdejšího tajemníka, který se za nás
zaručil, že jsme jeho příbuzní. Ještě měsíc jsme se schovávali, než byl
konec války.
To jsou jen střípky mých vzpomínek na dobu, na kterou nerad
vzpomínám a těžko se o ní mluví…
Panu Pilčíkovi děkujeme za čas, který nám věnoval, a milé přivítání.
Není zde zapsáno vše, co nám povídal, ale i tak jsme rádi, že jsme
si mohli připomenout dobu, která nebyla lehká a tragicky zasáhla
do osudů mnoha místních rodin.
Sepsala Michaela Jakubíková

OBEC RATIBOŘ ZVE NA PIETNÍ AKT PŘI
70. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY,
KTERÝ SE USKUTEČNÍ 8. 5. 2015
10:00 – slavnostní kladení věnců u válečných hrobů
		
na místním hřbitově a u pomníků partyzánů
13:00 – pietní akt pod Lípou svobody U Hynků v Borčí

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti jsme naplánovali a uskutečnili tyto kulturně–společenské akce:
velmi dobře zhostil náročné organizace. Asistenti Beruška, myška
LEDEN
Nový rok jsme zahájili tématem Zima, zima, zimička. I když nás
letošní zima neobdařila sněhovou nadílkou, navodili jsme si zimní
atmosféru básničkami, písničkami, malováním, výrobou sněhuláků
různými technikami a předváděním zimních sportů. Mezi oblíbené
disciplíny patřilo krasobruslení. Tanec „na ledě“ jednotlivců i párů,
za povzbuzování mohutným potleskem, byl vždy ohodnocen vybranou odbornou porotou.

Zimní náladu jsme si zpestřili návštěvou divadla Bublanina s představením Pohádky z kufru, ze kterého byly děti opět nadšené.

Minnie a hasič Pepík se zdárně chopili role uvaděčů a koordinátorů
soutěží. Pestrý program byl obohacen o vystoupení kouzelníka,
ze kterého byly děti přímo uchvácené. Také malování na obličej
mělo velký ohlas. I letos vše dobře dopadlo a děti odcházely
s úsměvem na tváři a radostí v očích. Děkujeme všem rodičům,
sponzorům, OÚ Ratiboř a ZD Ratiboř.

BŘEZEN
Karnevalové nadšení jsme si přenesli i do měsíce března, kdy jsme
v MŠ uspořádali rej masek. Pět námořníků si pro děti připravilo
společné fotografování tříd, slavnostní průvod masek, plnění
rytířských úkolů a disciplín, tanec, zpěv, párek v rohlíku, sladké
občerstvení a ovocné mísy po celý den. Závěrem děti odměnili
dárečkem a sladkou pochoutkou. Děkujeme všem zaměstnancům MŠ.

Nejstarší děti navštívily základní školu, kde se před zápisem do
1. třídy seznámily s paní ředitelkou Mgr. Miladou Valovou a kolektivem učitelek. Po prohlídce školy následovala ukázka výuky v první
třídě. Prvňáčci se pochlubili svými znalostmi a dovednostmi.
S pohádkou S čerty nejsou žerty nás navštívilo divadlo Kašpárkův
svět. Děti měly možnost poznat nový typ loutek – marionety.
Divadlo Bublanina si pro nás na konec měsíce připravilo tajemnou
pohádku Začarovaný les. Děti sledovaly představení se zatajeným
dechem až do konce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obohacení
programu pro děti.
Pavlína Ferdicsová
učitelka MŠ Ratiboř

Oznámení:

ÚNOR
Do měsíce února jsme vkročili s tématem Povídám, povídám
pohádku. Děti si připomněly nejznámější pohádky a večerníčky.
Nejvíce je nadchla dramatizace pohádek O Budulínkovi a Perníkové
chaloupce.
Pohádkové postavičky se objevily i na velmi očekávaném dětském
karnevalu. Klub rodičů při MŠ a ZŠ s podporou OÚ Ratiboř se
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Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016 (s nástupem od 1. září 2015) se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2015 od
9:00 do 15:00 h v ředitelně mateřské školy. Přineste si s sebou
originál rodného listu dítěte a vyplněné (lékařsky potvrzené)
formuláře, které je potřeba nejprve vyzvednout ve školce.
Zdeňka Březovjáková
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Čas plyne jako voda, školní rok 2014−2015 se přehoupl do druhé poloviny a my Vás chceme
formou ratibořského zpravodaje informovat o nejdůležitějších událostech týkajících se chodu
naší školy. Děti nejenom pilně pracují, ale účastní se také mnoha kulturních a vzdělávacích akcí.
Divadélko pro školy

Dopravní výchova

Ve středu 7. ledna do naší školy zavítalo Divadélko pro školy z Hradce
Králové se svým představením s názvem Písnička pro draka aneb
Jak se vaří pohádka.

Jako každoročně, tak i letos, probíhala pro žáky 4. ročníku teoretická část dopravní výchovy, která je zaměřena na bezpečnost
v silničním provozu.

Děti zhlédly loutkoherecké představení na motivy klasických pohádek
o drakovi. Samy si určily, co všechno bude pohádka obsahovat.
Součástí představení byla spousta písniček, komických situací
a v závěru proběhlo klasické vítězství dobra nad zlem.

Na jaře si žáci vyzkouší získané teoretické poznatky přímo
na dopravním hřišti ve Vsetíně.

Během měsíce ledna děti procvičovaly probrané učivo a výsledky
své práce si pak prověřily v pololetních prověrkách.

„Tak jako slunečnice každým dnem, otáčí se za sluncem…“ tak
jsme se i my otáčeli za Slunečnicí 24. února, kdy za námi přijelo
divadlo až z Brna. Setkání plné písniček a pohádek si děti moc užily.
Společné hudební setkání bylo zakončeno jak jinak, než diskotékou
při písničce z filmu „Diskopříběh“.

Vydání vysvědčení
Tečkou za prvním pololetím bylo vydání pololetního vysvědčení
poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 29. ledna.

Divadlo Slunečnice

Dětský karneval
Celý únor se děti těšily na dětský karneval, který se uskutečnil
28. února v ZD v Ratiboři. Sobota pro ně byla výjimečná. Kdo
přišel, připadal si jako v pohádce. Děti se proměnily v princezny,
víly, berušky, piráty, zbojníky a jiné. Všichni si užili odpoledne plné
karnevalového reje, soutěžení a tance.

Březen – měsíc knihy
Všichni žáci jsou zváni do obecní knihovny. Prvňáčci byli pasováni
18. března na čtenáře a na ostatní děti čeká pestrý program pod vedením paní Jakubíkové a paní Miniarikové. Žáci 3. ročníku se těšili
na Noc s Andersenem.

Zápis do 1. třídy
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem
nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem
ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. 29. ledna se k zápisu
dostavilo 26 dětí, z toho pro 3 děti rodiče žádali odklad školní
docházky. Pokud nedojde ke změně bydliště, mělo by 1. září 2015
nastoupit do lavic 23 nových prvňáčků.

Zapojení do projektu – tvoříme hřiště
Naše škola se zapojila do projektu vybudování multifunkčního
hřiště v obci. Součástí projektu bylo výtvarné nebo prostorové
ztvárnění různých druhů sportů. 3. února proběhl ve škole
projektový den s názvem Výtvarné a prostorové tvoření – sporty
na multifunkčním hřišti. Děti tvořily s elánem a velkou chutí.
Díla byla velmi zdařilá a doufáme, že poslouží k získání dotací
na vybudování tohoto hřiště v Ratiboři.

Semináře a školení
Protože jsme zapojeni do projektu Podpora ICT ve výuce – tablety
do škol, absolvovali jsme další následující semináře a školení:
tablety ve výuce,
formáty elektronického textu ve výuce,
budujeme vlastní komunitu v rámci projektu,
projektová výuka s tablety.
S blížícími se svátky jara přejeme všem příjemnou pohodu, pevné
zdraví a hodně radosti ze svých dětí.
Kolektiv ZŠ Ratiboř

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Již 125. valná hromada SDH Ratiboř se uskutečnila dne 10. ledna 2015
od 10 h v Motelu Zátopek v Ratiboři.
Hasičský sbor Ratiboř čítá 64 členů, valné hromady se zúčastnilo
46 osob, přičemž přítomno bylo pět členů hasičů z družební obce
Povážská Teplá, paní starostka Bc. Jiřina Sklenská a delegát za OSH
br. Josef Vraj. Celou schůzi vedl br. PhDr. Josef Juráň. Program
výroční valné hromady byl tentokrát obsáhlejší. Kromě zprávy
o činnosti sboru, zprávy revizní a pokladní, probíhaly i volby nového
výboru, volba delegátů na výroční valnou hromadu, shromáždění
delegátů a návrh členů do okrsku.
Rovněž zde byli oceněni členové sboru buď čestným uznáním
OSH či KSH, věrnostními medailemi, nebo čestným uznáním
za příkladnou práci. Všem dle jejich zásluh a vykonané práce.
Členové sboru, kteří jsou i členy zásahové jednotky, byli během
diskuze velmi pochváleni paní starostkou, která vyzvedla jejich
nezištnou pomoc bližním v jakékoliv tíživé situaci, ať se jedná
o zásahy při požárech nebo při povodních.
Také br. Josef Vraj poděkoval a pochválil členy sboru za úspěšné akce,
ocenil zejména činnost mládeže od 14 – 18 let a projevil velkou spokojenost s příkladným námětovým cvičením ze dne 1. listopadu 2014.
Písemnou zdravicí přispěl i místostarosta obce Martin Žabčík,
který rovněž vyzvedl činnost a pomoc hasičů při akci zabíjačka
u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu a věří v další dobrou
spolupráci se sborem, jemuž je velmi nakloněn.
Další zdravici pronesli bratři z Povážské Teplé, seznámili naše
členy s akcemi, které proběhly u nich doma, a opětovali pozvání

Složení nového výboru SDH:
Starosta sboru: Slováčková Miroslava
Náměstek starosty: Čablík Jaromír
Velitel: Gerža Jan
Zástupce velitele: Javořík Rostislav
Jednatel: Staňková Tereza
Hospodář: Juříčková Iveta
Vzdělavatel: Žabčík Zdeněk
Vedoucí mládeže: Kutěj Josef
Členové výboru: Stančík Petr, Hošťálek Jiří
Předseda rev. rady: Kovář Jan
Členové rev. rady: Horníček Martin, Pařenicová Jitka

Členové Zásahové jednotky
Velitel: Javořík Rostislav
Čablík Libor, Děckuláček Radek, Gerža Jan,
Horníček Martin, Hošťálek Jiří, Kocourek Libor,
Kutěj Josef, Mareček Stanislav, Mrlina Zdeněk,
Rafaj Miroslav, Rafaj Petr, Srněnský Patrik,
Stančík Petr, Staňková Tereza, Žabčík Zdeněk
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našim členům na výroční valnou hromadu v Povážské Teplé, která
se uskutečnila 21. února 2015 a jíž se naši čtyři členové zúčastnili. Při
této příležitosti vystoupil br. Jan Kovář a předal družebnímu sboru
medaili k 150. výročí založení Hasičstva Čech, Moravy a Slezska.
Br. Ladislav Lukáš přispěl s poděkováním mladým patnáctiletým
hasičům, kteří předvedli ukázkový útok u příležitosti Memoriálu
br. Uličníka v Kateřinicích.
V plánu akcí na rok 2015 máme hodně úkolů. Jako jedna z prvních
proběhne Vzpomínková slavnost k 70. výročí osvobození naší obce.
Na této akci spolupracujeme s obecním úřadem a školní mládeží.
Uskuteční se dne 8. května 2015 průvodem obcí a kladením věnců
u pomníků padlých v boji za svobodu. Večer pak budou zapáleny
VATRY a bude připraveno setkání na kopci u vysílače.
Dále se budeme podílet 6. června na tradiční dětské akci Pohádkový les.
Odpolední Dětský den s pokračováním v podobě večerní taneční
zábavy se uskuteční 27. června. Další taneční zábava je plánována na
25. července a poslední taneční zábava se uskuteční 8. srpna. Termíny
jsou sice určeny, ale vzhledem k tomu, že se akce konají pod širým
nebem v prostorách u hasičského domu, je rozhodující počasí. Proto
je možné, že dojde ke změnám termínů akcí.
Ke konci roku se pak budeme podílet na přípravách Ratibořského
jarmarku a budeme pomáhat při obecní zabíjačce.
Tolik v kostce o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Ratiboři.
Miroslava Slováčková
jednatelka SDH

OBECNÍ PLES
Malým připomenutím obecního plesu, který se konal 13. února
2015 v sále ZD, osvěžíme paměť návštěvníkům. Tombola, večeře,
hudba − tyto taháky přilákaly na ples celkem 138 osob. Tanec,
přestávka, povinná štamprlička, fronta na lístky do tomboly,
radost z výhry (u těch, kterým štěstí přálo) − tak to je v kostce ples,
na kterém podle zaplněného tanečního parketu vládla dobrá nálada.
O zahájení plesu se úvodním slovem postarala paní starostka,
která mimo jiné poděkovala místním sponzorům za dary do tom-

boly. O rozvíření atmosféry se postaral fotokoutek, který nabídl
zúčastněným možnost se trošičku odvázat :) A jak to má být, odcházeli jsme až k ránu a spokojeni, že vše dobře dopadlo. Doufám,
že se všichni bavili a příští rok nám zůstanou věrni.
Michaela Jakubíková
Více fotografií, které dokreslují atmosféru celé akce, naleznete
na obecním facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 28. února 2015 se v zemědělském družstvu v Ratiboři konal
dětský karneval. Přestože měli pořadatelé strach, jestli vůbec nějaké
děti přijdou z důvodů velké nemocnosti, jejich obavy se nenaplnily.
Objevily se všechny možné reálné i pohádkové bytosti a všichni
společně se dobře bavili. Karneval byl proti předchozím karnevalům
jiný, za což se zasloužili hlavně manželé Musilovi. Nachystali hudbu, také domluvili malování na obličej a přišli i s nápadem dětského
koutku, což zase ocenili rodiče malých dětí. Největší úspěch u dětí
měl samozřejmě kouzelník, který vykouzlil úsměv i u dospělých.
Tímto bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Ratiboř, protože

díky jejich sponzorskému daru se mohl nápad manželů Musilových
uskutečnit. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali s chystáním, průběhem i uklízením karnevalu, a nesmíme zapomenout
ani na ZD Mír Ratiboř, které nám propůjčilo prostory, aby se mohl
karneval uskutečnit. Nejdůležitější však je, že se karneval líbil těm,
pro které byl určen – NAŠIM DĚTEM
Za SRPŠ Ratiboř Mirka Zbranková
Více fotografií tohoto vydařeného odpoledne naleznete na obecním
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz

9

NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ
Letošní Noci s Andersenem sice nepřálo počasí a naplánovaná vycházka do Vojenského muzea v Borčí se proto nekonala, ale úvodní
soutěž „Pohádkový kolotoč“, kterou jsme si vypůjčily z televizní
obrazovky, malé účastníky z třetí třídy naší základní školy bavila.
Vrtkavé kolo přidělující body zůstalo několikrát stát na hranici
mezi Bankrotem (znamenajícím ztrátu všech bodů) a 300 body,
což bylo nejvyšší bodové ohodnocení. Porotcem pro tyto sporné
okamžiky se stala paní ředitelka ZŠ Milada Valová a soutěžící se
snažili pomocí doplňovaných písmen uhodnout názvy pohádkových večerníčků. Po ukončení soutěže jsme přešli do Knihovny,
rodiče popřáli dětem dobrou noc a potom už Knihovna patřila
malým čtenářům, kteří vystřihovali a lepili z časopisů komiksy,
četli si a hráli s paní učitelkou Táňou Juchelkovou a paní Michaelou
Jakubíkovou. Když všem vyhládlo, dostali čerstvý hotdog a potom
už jsme všichni čekali, jestli nás navštíví pan Andersen. A nakonec
opravdu přišel! Prošel si knihovnu, rozdal bonbóny a odešel zpátky

do svého pohádkového světa. Za chvilku už bylo slyšet jen pravidelné oddychování spících a občas tichý šepot. Po chvilce ustal i ten
a všem se zdály, doufám, ty nejkrásnější pohádkové sny.
Ráno všichni posnídali čaj a buchty, které připravily maminky
dětí, a ozval se zvonec a pohádkové noci byl konec… Ale ještě
počkat! Napřed přece musím všem poděkovat! Takže začneme
pěkně popořádku – děkuji malým účastníkům, jejich maminkám
za výbornou snídani, všem, kteří se podíleli na průběhu a přípravě
soutěže, paní učitelce Táni Juchelkové a hlavně Michaele Jakubíkové
s rodinou, bez níž by Noc s Andersenem nebyla tím, čím je
– zábavou a poučením pro malé čtenáře.
Ester Miniariková
knihovnice
Více fotek najtede na www.facebook.com/obec.ratibor

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Všechno je jednou poprvé, což platí i o letošní Velikonoční výstavě.
S nápadem uspořádat ji jako „pohlazení na duši“ přišla paní
Michaela Jakubíková a potom už jsme všichni pátrali po šikovných
rukou, které by byly ochotné se podělit o své zkušenosti a ukázat
ostatním, co všechno se dá vyrobit pro zkrášlení domova o Velikonocích i během roku. Mateřská i základní škola připravily krásnou
výstavku prací svých dětí. Na závěr jsme, za zpěvu dětí ze souboru
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Kosáček, hodili Mařenu do potoka a odehnali tak zimu pryč. Velmi
nás potěšilo, kolik šikovných a ochotných lidí u nás žije a doufáme,
že můžeme na závěr říci: „Na shledanou v příštím roce“.
Za organizátory všem, kteří se zúčastnili výstavy a podíleli na její
přípravě, děkují Michaela Jakubíková a Ester Miniariková.
Všechny fotky jsou na www.facebook.com/obec.ratibor

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul,
ale měl život věčný“ (Jan 3, 16).
Milí čtenáři Zpravodaje, prožili jsme velikonoční svátky, svátky
radosti. Koho by nepotěšilo, když uslyší, že ho někdo má rád. Tak
Bůh miloval, miluje svět, tebe a mne. To je něco úžasného, když
člověk slyší ve světě chudém na lásku, že každý, i kdyby ho nikdo
neměl rád, je milován Bohem. A to láskou až na smrt. „Že Syna
svého jednorozeného dal.“ To jsou Velikonoce. Dal ho za nás na
kříž, aby naši odplatu za hřích − smrt − vzal na sebe. Kdo netouží
po takové pravé, ryzí, nesobecké lásce? „Láska je trpělivá, laskavá,
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska
nikdy nezanikne“ (1. Kor 13). Tato láska má jméno Ježíš Kristus.
On Tě miluje. Bůh Tě miluje. Tak to říká Boží slovo a Bůh nelže.
Uvěř a věř Kristu, jeho slovu. „Aby každý“, čteme, „kdo věří v něho,
nezahynul, ale měl život věčný“. Kristus vstal z mrtvých. On žije.
To jsou Velikonoce. A s Ním bude žít každý, kdo činí pokání, obrací
se k Bohu a přijme od něho víru v Krista a s ním se stane člověkem
lásky, víry a naděje.

Kriste, otevíráš nový rozměr pro naše životy. Rozměr důvěry a lásky. Dej nám otevřená srdce, ať ho
dokážeme vnímat. Ať tebe rozpoznáváme v našich dnech. Aby smyslem a cílem našeho života nebyl hrob,
ale láska Boží. Amen.
Sborová sdělení a pozvánky

5. 7. − Bohoslužby se vzpomínkou k 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa. Spolu s oslavami připravujeme uměleckou soutěž pro
mladé lidi od 10 do 19 let. Sledujte její vyhlášení!

Bohoslužby – pokud není poznačeno jinak – konají se pravidelně
v 10:00 h a to ve sborovém sále.

Oprava kostela – účelová sbírka

24. 4. − 26. 4. − Víkendovka konfirmandů.
3. 5. − Neděle Cantate, srdečně zveme na výjimečné hudební
bohoslužby.
14. 5. − Bohoslužby ve čtvrtek – 40 dní po Velikonocích církev totiž
slaví Svátek Nanebevstoupení Pána Ježíše.
24. 5. − Svatodušní svátky a bohoslužby s Večeří Páně za účasti
pěveckého sboru.
25. 5. − O Svatodušním pondělí bohoslužby vede f. Miroslaw Jelinek.
31. 5. − Srdečně zveme k účasti rodiny s dětmi na další rodinné
bohoslužby, následovat bude společný oběd a beseda s hrami
a soutěžemi pro všechny generace. Předpokládány závěr kolem
15:00 h.
26. 6. − 29. 6. – Další přifarský tábor pro děti ze Základní školy
spolu s koncem školního roku, přihlášky budou dostupné ve škole.

Staršovstvo farního sboru v Ratiboři a sborové shromáždění
rozhodlo o provedení opravy vnitřní části kostela. Je nutné provést
opravu popraskaných částí klenby a stěn, zabránění pronikání
vlhkosti zdiva, výměnu elektroinstalace, osvětlení a vymalování.
Kostel slouží nejen k bohoslužebným účelům, ale pořádají se zde
koncerty, výstavy, křty, svatby a pohřby. Je dominantou celé obce.
S prosbou se obracíme nejen na členy sboru, ale na všechny občany
obce Ratiboř, abyste dle svých finančních možností přispěli na
tuto náročnou opravu. Peněžitý dar je možné odevzdat ve farské
kanceláři, kterémukoliv členovi/člence staršovstva a nebo zaslat
na účet sboru vedený u ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, číslo účtu
187315570/0300.
Za finanční pomoc upřímně děkujeme.
Za staršovstvo sboru
farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Sbor Českobratrské církve evangelické v Ratiboři zve děti a mládež ke společné oslavě 600. výročí upálení Mistra Jana Husa nakreslením,
namalováním nebo jiným výtvarným zpracováním (technika a formát jsou volné). Soutěž je určena dětem a mládeži a je rozčleněna do tří
kategorií: I. kategorie: 1. stupeň ZŠ, II. kategorie 2. stupeň ZŠ, III. kategorie: střední školy.
Výtvarné práce budou posuzovány odbornou porotou a pro ty nejlepší jsou připraveny hodnotné věcné ceny. Soutěž probíhá od 1. dubna
do 30. června 2015 a své práce můžete odevzdávat na faře nebo v ZŠ Ratiboř. Všechny práce budou vystaveny na faře v Ratiboři od 3. července
do 30. září 2015. Slavnostní předání cen proběhne v neděli 5. července 2015 v evangelickém kostele v Ratiboři.
Bližší informace k soutěži podá paní Wiera Jelinek farářka ČCE v Ratiboři. Kontakt: tel. 739 244 848, e-mail wiera.jelinek@evangnet.cz

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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TJ SOKOL
Jarní sezona 2015
Mladší přípravka “B”

Mladší žáci

Tréninky probíhaly pravidelně každé pondělí a středu. Mužstvo
tvoří především hráči ročníku 2007 a mladší. Přípravné období bylo
zpestřeno turnajem, který jsme pořádali v tělocvičně v Hošťálkové.
Zúčastnila se mužsta: Kateřinice, Hošťálková, Valašské Meziříčí,
Vsetín, Vizovice a Ratiboř (viz foto).

Jedenáct kluků pod vedením trenérů Sušeně L. a Čablíka M. nastupovalo pravidelně ke všem zápasům. Nejlepšími střelci byli: Čablík
− 8, Hastík, Makyča − 6, Kořenek – 5.

Na závěr bylo vyhlášeno šest prvních míst a každé mužstvo
obdrželo pohár, medaili a malý balíček pro hráče.

Mladší přípravka “A”
Jako každoročně jsme se zúčastnili řady turnajů, na kterých jsme
zkompletovali medaile za 1-2-3-4.
Musíme zde vyhodnotit i individuální úspěchy: Nogol M. − nejlepší
brankář, Švagera O. − nejlepší střelec, Žabčík D. − mezi nejlepšími
hráči řady turnajů.
Dalším přínosem je zařazení čtyř nových hráčů, k týmu se připojili
Mareček Š., Horák K., Lukáš M., Bílek M, kteří budou budoucnu
jistě přínosem.

Starší přípravka
Příprava probíhala bez komplikací. Tréninků se účastní všichni
hráči, což je velmi pozitivní. Zúčastnili jsme se turnajů v Hošťálkové
(2. místo), v Lipníku (3. místo) a v Zašové (8. místo). 29. března nás
ještě čeká turnaj v Lipníku na umělé trávě a 19. dubna v 10:00 h
zahájení sezóny na domácím hřišti s Policemi.
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Umístění na 7. příčce se bude mužstvo snažit v jarní sezoně vylepšit.

Starší žáci
Příprava začala začátkem ledna v sokolovně a na umělce. Postupně
se projevovala zlepšená kondice, což odpovídalo přístupu jednotlivých hráčů.
Zúčastnili jsme se turnaje v Kašavě (4. místo) a sehráli jsme tři
přípravné zápasy s FC Vsetín – dvě vítězství, jedna porážka. Zde je
nutno vyzvednout velmi dobré výkony kapitána Ostřanského M.
a též překvapivě dobré výkony mladších žáků, kteří byli do mužstva
zařazeni

Dorostenci
Příprava začala 6. ledna 2015. Trénovalo se 2× týdně v sokolovně
a na umělce. Odehráli tři přípravné zápasy, z nichž jednou vyhráli
a dvakrát prohráli. V týmu je 25 hráčů. Začátek sezóny je 28. března
2015 ve 12:00 h na domácím hřišti proti Újezdu.
Přijďte fandit, tito kluci si to zaslouží!
Výbor oddílu kopané
turnaj mladších přípravek, který jsme uspořádali v Hošťálkové

ZAHRÁDKÁŘI V LETECH 1984−2011
Zhodnocení předešlých let
V pokračování vzpomínek na činnost zahrádkářů v Ratiboři se
podíváme do období od roku 1984 do roku 2011, kdy předsedou byl
Jan Mikšík, který se jím stal po odstoupení přítele Emila Hlinského.
Jmenovaný byl nucen z funkce odejít z vážných zdravotních důvodů.
Byl to dobrý člověk, vynikající zahrádkář a také chovatel. Za jeho
působení byla organizace ČZS velmi aktivní. Udělala hodně pro své
členy, pro výsadbu, rozšiřování a údržbu zeleně v obci.

stanice bramborářské, jako členové tehdejší BSP, dokonce přijeli
k nám do Ratiboře na přátelskou návštěvu. Byli ubytováni na chatě
u lyžařského vleku. Při schůzce s našimi zahrádkáři si u bohatého
pohoštění nemohli vynachválit valašskou kyselici, kterou připravily
přítelkyně Lidka Filáková a Františka Barbořáková. Recept na
polévku z klobásy, kysaného zelí a smetany pak chtěly všechny ženy
z České Bělé.

Po nástupu nového předsedy se pokračovalo v údržbě a rozšiřování
zeleně v obci, ale zaměřili jsme se především na ovocnářskou a zeleninovou oblast. Starali jsme se celoročně o rozsáhlou zahradu a okolí
kolem mateřské školy, výsadbu okrasných stromů na hřbitově a na
ostatních obecních plochách. MNV neměl žádného uvolněného
pracovníka. Na plochách mateřské školy jsme pracovali velmi často.
Několikrát jsme zakončili brigádu posezením u tamního krbu
a opékáním špekáčků. Počet zahrádkářů činil kolem 30 členů. Byli
mezi nimi i občané Hošťálkové a Kateřinic.

Přítel Slávek Tomanec také přijímal objednávky bramborové sadby
a zajištoval její dopravu a rozvažování. Vzpomínáme na obyčejného
člověka s neobyčejným talentem, snahou pomáhat potřebným a na
věrného křesťana Jaroslava Tomance. Svou aktivitou a odborností se
hluboce zapsal nejen mezi zahrádkáře, ale i mezi ratibořské občany.

Výbor se snažil, aby se na zahrádkách nepěstovaly jen okrasné
rostliny, ale aby tu rostlo dost zdravé zeleniny a ovoce pro potřebu
celé rodiny a pro známé. Během prvních 10 let jsme dovezli přes 800
ovocných stromků a keřů. Začali jsme propagovat štíhlá vřetena.
Stromky dosahují výšky 2,5 m a dávají v plné plodnosti od 4. roku
15 kg ovoce. Tyto stromky na málo vzrůstných podnožích potřebují
kůlovou oporu. Během celé vegetace mají velkou váhu. Hodně
zkušeností jsme získali u přítele Zemana ze Zubří, který měl
v pěstování štíhlých vřeten bohaté zkušenosti. Mohli jsme také
navštívit přítele Přesličáka v Krnově, který vřetena pěstuje v celém
sadu o rozloze kolem jednoho hektaru. Stromky se vysazují 1,5 m
až 2 m od sebe. Okresní výbor nás zval na zahrady předních
pěstitelů, ale i do pěstitelských stanic a ústavů, a tak jsme získali
i dokonalý přehled o nových odrůdách převážně rezistentních proti
strupovitosti − nejrozšířenější chorobě v našich podmínkách, která
snižuje kvalitu a skladovatelnost jablek.
Po roce 1989 a otevření hranic jsme byli průkopníky v pěstování
švestek, které u nás tehdy likvidovala choroba šárka, jež k nám
doputovala z Balkánu. Ke zlepšení stavu přispělo mimo jiné
ovocnářství z Německa. Přes FYTOS Plzeň se nové resistentní
odrůdy dostaly až k nám a zahrádkáři je odzkoušeli jako první.
Dnes je na Valašsku dostatek odolných a vysoce kvalitních odrůd
švestek a nedošlo k ovlivnění tradiční výroby slivovice.
Při vzpomínce na naši činnost nelze zapomenout na přítele Jaroslava Tomance, který jako křesťan připomínal ve výboru, a bylo nás
tam více, že naší povinností není se starat jen o sebe, ale že musíme být přínosem i pro ostatní. „Jedni druhých břemena neste,
a tak plňte zákon Kristův.“ Přítel Jaroslav Tomanec byl dobrým
člověkem a vynikajícím odborníkem s veterinární odborností. Byl
ochoten poradit i pomoci při léčení a ošetřování skotu, především
telení krav. Dokázal přivést základní stádo k vysoké dojivosti.
Slávek Tomanec zorganizoval návštěvu předního šlechtitelského
ústavu bramborářského v České Bělé, kde nás oba Ing. Júda
provedl pracovištěm a halami s řízenou teplotou, v níž se skladují
sadbové brambory. Setkali jsme se i s ostatními pracovníky, přítel
Tomanec vytáhl z kabely slivovici, a když zaměstnanci ochutnali
tento mok, vznikla dohoda: Prodáme vám deputátní díl za režijní
cenu, který zaplatíte slivovicí. Tato transakce se potom uskutečnila
mnohokrát a naši zahrádkáři, ale především naši občané i občané
z okolních vesnic, získali kvalitní sadbu brambor za poloviční cenu,
než bylo běžné v obchodech. Tato situace trvala až do doby, než
zaměstnanci ztratili nárok na deputát. Pracovníci této šlechtitelské

Při vzpomínce na popisované období nejde vynechat dalšího
vyni-kajícího zahrádkáře a člověka Jana Machalu. Jan Machala
se vyučil profesionálním zahradníkem. Nemohl se však tomuto
povolání věnovat, neboť musel po zemřelém bratrovi převzít
hospodářství. Láska ke květinám, ale i ke všemu z rostlinné říše,
mu ale navždy zůstala. Byl to předavším on a spoluzakladatel
Josef Nosálek, kteří vtiskli tomuto oboru chuť a zájem o pěstování.
Přítel Machala se věnoval především pěstování mečíků, cibulovin
a okrasných stromků a keřů. Pustil se i do šlechtění mečíků a brzy
si vysloužil pozornost a obdiv. Jím vyšlechtěné mečíky byly velmi
úspěšné a žádané. Některé jeho odrůdy byly dokonce zaregistrovány
i v USA. Láska a trpělivost ve šlechtění jej zařadila mezi přední
pěstitele. Pěstoval i další květiny, jehličnany a okrasné keře. Jeho
výpěstky zdobí mnoho skalek v naší obci i v širokém okolí. Některé
skalky sám osobně zakládal. Skalka u jeho domu byla úžasným
přehledem skalniček a dřevin, které jezdilo obdivovat mnoho
lidí. O dění v zahrádkářském světě měl obrovský zájem. Jezdil
na všechny výstavy, odborné přednášky a exkurze. Pro svoji laskavou
povahu a ochotu poradit a pomoci byl takovým duchovním otcem
zahrádkářského života v naší organizaci i v obci. Byl hlavním
organizátorem všech květinových výstav v okolí. V jeho práci
mu velmi pomáhala jeho milá manželka, která se starala zejména
o jejich obdivovanou skalku. Jeho odbornost a tvůrčí intelekt
využívalo také místní JZD, kde vykonával funkci hlavního
rostlináře. Byl také několik období členem MNV a předsedou
sociální demokracie v okresním i krajském výboru. Zahrádkáři
i občané mohou jen děkovat, že svůj talent, houževnatost, odbornost
a ochotu poradit i pomoci předal mnoha lidem. V naší obci se mnoho
tak vynikajících lidí nerodí.
Naše organizace v popisovaném období byla velmi aktivní. Každý
rok jsme pořádali autobusové zájezdy na celostátní výstavu pro
zahrádkáře do Věžek u Kroměříže, v roce 1988 také na celostátní
výstavu do Nitry na Slovensku. Na všechny naše akce jsme zvali
i zájemce z řad občanů. Chtěli jsme být přínosem pro celou obec.
Na některých akcích bylo více občanů než členů ČZS. Každoročně
jsme pořádali odborné přednášky a degustace ovoce, na jedné
přednášel i známý bylinář Vladimír Zentrych z Otrokovic.
S odborným instruktorem, přítelem Kubečkou, byl proveden ukázkový řez ovocných dřevin přímo na zahradě jednoho z našich členů.
Pro potřeby zahrádkářů jsme koupili zádový motorový postřikovač.
V roce 2003 jsme uspořádali výstavu ovoce v sokolovně s přispěním
ovocnářů z celé územní rady. Součástí výstavy byla i prodejní výstava
kaktusů. Nakupovali jsme za velkoobchodní cenu chemické
prostředky pro výživu a ochranu rostlin a rozvažovali je na menší
požadované dávky pro své členy. Ovoce z výstavy jsme věnovali
domovu důchodců v Podlesí.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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V roce 1994 jsme uspořádali výstavu květin a mečíků v místní
škole. Hlavním organizátorem byl Zdeněk Heryán a převážnou
část exponátů dodal pan Kaňák z Hošťálkové, tehdy ještě ředitel
významného podniku Květena Opava. Bylo vystaveno mnoho
skalniček a okrasných dřevin.
Díky okresnímu výboru jsme se potkávali na přednáškách
a exkurzích s předními odborníky v pěstování ovoce, zeleniny
a květin. Informace o nových odrůdách a způsobu pěstování
se k nám dostaly dříve, než vyšly v odborném tisku − to je velká
výhoda zahrádkářského spolku. Závěrem je potřeba zmínit ty,
kteří pro společenství zahrádkářů hodně udělali. Jsou to Pavel

Mikulaštík, který je pilířem a nechybí u žádné práce. Dále to
byli za zmiňované období přátelé Jan Machala, Jaroslav a Josef
Tomancovi, Jan Zápalka, Leoš Milušek, Josef Barbořák, Josef
Děckuláček, Zdeněk Heryán, Božena Všetičková, Marie Trčálková,
Františka Jurášková, Anička Sošťáková a mnoho dalších. Počet
aktivních členů organizace činil kolem 30 osob.
Děkuji všem členům organizace za jejich záslužnou práci, kterou
vykonávali nejen pro sebe, ale i pro ostatní občany a pro celou obec.
Vzpomíná Jan Mikšík
předseda ČSZ v Ratiboři v období 1984−2010

SVĚTLUŠKY A VLČATA
Skauti aktuálně
V minulém zpravodaji jsme psali, že je nás jedenáct a s radostí musím
napsat, že je nás zase o pár víc – osmnáct. Dál se pravidelně scházíme
v klubovně na staré faře. Sešli jsme se i u příležitosti Tříkrálové sbírky.
Když jsme letos s paní starostkou počítali peníze, vzpomínali jsme,
kolik let už asi chodíme se sbírkou a vyšlo nám číslo jedenáct − letos
to byl jedenáctý ročník. A myslím, že to byl ročník úspěšný. V Ratiboři
se nám všem, a že nás bylo hodně – čtyři skupinky králů, plus doprovod
a ještě jeden král navíc, podařilo vybrat 28 652 Kč. Podle extra chytrého
telefonu jsme přitom dohromady za pátek a sobotu nachodili 16 289
m, což je asi 23 271 kroků, a šli jsme průměrnou rychlostí 4,2 km/h.

Díky poctivému psaní čárek jsme zjistili, že každá skupinka navštívila
průměrně 94 domů/bytů, z nichž nám v 62 otevřeli. Myslím, že naše
námaha stála za to. Chtěla bych poděkovat všem malým i větším
králům a královnám v Ratiboři, i jejich doprovodu za to, že věnovali
svůj čas, aby prostřednictvím sbírky pomohli jiným. Omlouvám se
všem u jejihž dveří jsme nezazvonili. Zatím není v našich silách projít
obec celou, snad zazvoníme příští rok.
Jana Zubíčková
vůdce družiny

SEBEOBRANA JIU-JITSU RATIBOŘ
Ve dnech 7. a 8. března 2015 jsme v Ratibořské tělocvičně
uspořádali první víkendový seminář sebeobrany. Zúčastnilo
se ho téměř padesát účastníků různého věku i technické
vyspělosti. Sobota byla věnována několika stylům bojového
umění. V průběhu dne se střídaly výukové hodiny jednotlivých
stylů – Jiu-Jitsu, Judo, Bujinkan, Karate. Vedli je trenéři, držitelé
mistrovských stupňů daného bojového umění, kteří přijeli
ze Vsetína, Holešova a Rýmařova. Vyzkoušeli jsme si cvičení
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se zbraní, v rámci semináře proběhla i ukázka Thaiského boxu
a seznámení s jeho principy. Nedělní trénink patřil už jen JiuJitsu a opakování nově naučených technik. Na léto plánujeme
uspořádání dalšího podobného semináře. Děkujeme Obecnímu
úřadu Ratiboř za podporu.
Marcel Regmund
trenér
seminář sebeobrany v Ratiboři

MYSLIVOST − ZAJÍMAVOSTI
Dne 29. prosince 2014 v Ratiboři v katastru
Kobelné v odpoledních hodinách ulovil
pan Zdeněk Žamboch raritního daňka
se zajímavým parožím, které se hned tak
nevidí. Váha tohoto kusu byla asi 55 kg
a stáří daňka bylo 4 − 5 let. V ratibořské
honitbě se v poslední době dančí zvěř čím
dál víc rozmnožuje na úkor srnčí zvěře,
které ubývá.
„Konec minulého roku beru jako úspěšný,
protože takového daňka už nemusím nikdy
spatřit.“ dodává na závěr Zdeňa Žamboch.
Michaela Jakubíková

KLUB SENIOREK B–B
Jaro zaklepalo na dveře, den je delší, sluníčko hřeje a sníh se rychle
ztrácí. Ono ho letošní zimu ani moc nebylo. Začínají kvést
sněženky, petrklíče, krokusy a chudobky. Jehnědy visí ze stromu
ve vrkočích a kočičky jen puknout. Těšíme se na zahrádky,
až zasejeme, zasadíme a poroste nová úroda. Je pravda, že
se všechno dá koupit v obchodě, ale není u toho ta radost z vykonané práce. Chceme být stále ještě soběstačné, čilé a potřebné.

Od nového roku se náš klub B – B scházel na nové faře. Velký dík
patří paní farářce, že jsme mohly používat novou kuchyni a malý
sál. Posezení je tam příjemné, a tak nám tam bylo dobře. Od
3. března jsme přesídlily zase do klubovny na starou faru.
S novým jarem se těšíme na nové zážitky, výlety, pobyty a setkání.
V nějaké vědecké publikaci bylo řečeno, že nejen křížovky,
sudoku nebo osmisměrky bystří rozum, ale i procházky
na čerstvém vzduchu. Proto před každou schůzkou jdeme
na hodinku do přírody – někdy do Kobelného, Hološína, nebo
do Červených, ke hřišti atp. Zajímáme se o dění v obci, vzpomínáme na dřívější časy, povykládáme o dětech a vnoučcích,
plánujeme výlety a pobyty. Když je některé „ouvej“, snažíme
se pomoci. Díky za každé pěkně prožité setkání. Vydařenou akcí
byla i oslava MDŽ. Poseděly jsme, dostaly jsme dárečky a tulipán,
vyslechly novinky z dění v obci. Uvědomily jsme si, že na světě
nejsou jen krásné věci, ale i krásné okamžiky, kdy je nám dobře.
Ať nás letošní jaro najde v dobré kondici, abychom si ho ve zdraví
užily.
Přejeme všem spoluobčanům zdraví, jarní pohodu, příjemné
a radostné prožití Velikonočních svátků.
Za klub B–B
Jana Martinková

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Mezinárodní den žen připadá každoročně na 8. března. Jedná se
o mezinárodně uznávaný svátek, kterým Organizace spojených
národů připomíná výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
Poprvé byl tento svátek slaven 28. února 1909, od roku 1911 byl také
slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA.
Mezi hlavní cíle tehdejších žen patřilo získání volebního práva. Od
roku 1975 je 8. březen také připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Na první mezinárodní ženské konferenci v Kodani v srpnu 1910
se prosadila německá socialistka Clára Zetkinová. Pořádání svátku
v té době bylo ještě bez určeného přesného data. 8. březen se ustálil
až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace
v Petrohradě roku 1917 těsně před únorovou revolucí, která se konala
poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá

8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil a jeho
podoba kolísala mezi politickým zaměřením a obdobou Svátku
matek.
V době tzv. totality se z moci úřední dbalo na to, aby na každém
pracovišti proběhla důstojná oslava žen. Předány byly nezapomenutelné karafiáty a jiné dárky. V současné době již hlučné oslavy
neprobíhají tak, jako dříve. Nyní si mnoho lidí spíše vzpomene
na Svátek matek.
Rovnoprávnost žen však v mnoha zemích není vůbec dodržována,
ženy jsou v žalostném postavení a to hlavně v místech, kde probíhají
ozbrojené konflikty, kterých je v současné době mnoho.
Marie Šedá

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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INZERCE:
Rosteme, a pRoto hledáme
nové kolegy na tyto pozice:

Společnost TRIMILL a.s. se sídlem ve Vsetíně, Jasenice 2061 je
renomovaný výrobce portálových obráběcích center. Mezi naše
významné zákazníky patří světové automobilky (ŠKODA AUTO, AUDI,
VW) a dodavatelé pro automobilový a letecký průmysl.

Montér obráběcích strojů, Mechatronik

Nabízíme:

Práce v dobrém kolektivu v jednosměnném provozu s možností cestování po
celém světě

■

Zázemí stabilní a prosperující firmy

■

Velmi dobré platové ohodnocení

■

Výhodný sociální program

■

Roční odměna 13. plat v závislosti na výsledcích firmy a individuálním
hodnocení pracovníka

■

Bezplatné vedení bankovního účtu

požadujeme:
■

Minimální vzdělání: výuční list technického směru

■

Manuální zručnost, technické myšlení a znalost čtení technických výkresů

■

Znalost cizích jazyků AJ nebo NJ výhodou

■

Řidičský průkaz skupiny B

■

Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, smysl pro pořádek a ochotu cestovat

Obsluha CNC obráběcích strojů

Nástupní plat: až 135 Kč/hod

Práce v dobrém kolektivu v třísměnném provozu
požadujeme:
■

Minimální vzdělání: výuční list technického směru

■

Praxe s obsluhou CNC strojů vítána

■

Manuální zručnost, časová flexibilita, pečlivost

■

Schopnost samostatně vykonávat zadanou činnost

■

Třísměnný provoz

vaše životopisy zasílejte na kariera@trimill.cz,
případně se s námi spojte na telefonu 577 112 149.
více informací na www.trimill.cz/kariera

Obec Ratiboř ve spolupráci
s Diakonií ČCE pořádají

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb − nádobí, skleniček (vše jen funkční)
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

18. – 25. květen 2015
čas: 13 – 18 h
místo: kinosál Ratiboř
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc potřebným.

Tento jarní zpravodaj vydává Obec Ratiboř v nákladu 580 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michaela Jakubíková, Jana Machalová a Štěpán Janíček.
Zpravodaj graficky zpracoval Štěpán Janíček – veškeré Vaše připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: stepisko@seznam.cz

Aktuální informace a fotky najdete na www.facebook.com/obec.ratibor

