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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
naše životy prostupuje radostná vánoční a novoroční atmosféra, všudypřítomná naděje
a očekávání, že nový rok bude rokem lepším, než rok předchozí. Do nového roku přeji všem
hodně zdraví, štěstí a dobrou mysl. Věřím, že příští rok bude rokem úspěšným jak pro obec,
tak pro Vás, naše občany. Ať nový rok 2015 přinese pro nás všechny jen to nejlepší!
Volební období

Poděkování

Na prahu volebního období Vám chci poděkovat za důvěru, kterou
jste mně i ostatním zvoleným zastupitelům dali v letošních komunálních volbách. Do nadcházejícího volebního období vstupujeme
s přesvědčením, že se podaří zrealizovat náročné úkoly i očekávání,
která je zapotřebí naplnit. Ve svém slibu jsme se zavázali, že své
funkce budeme vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů
a že se při své činnosti budeme řídit Ústavou a zákony ČR. Domnívám se, že s Vaší pomocí, Vážení spoluobčané, se nám podaří
naplnit očekávání v nás kladená. Před námi je mnoho úkolů, které
je zapotřebí zvládnout. Chtěli bychom navázat na vše dobré, co bylo
v minulém volebním období vykonáno. Sami můžete posoudit,
že toho nebylo málo. Doufám, že se obci bude i nadále dařit plnit
požadavky Vás, našich občanů, na zlepšení kvality života v naší obci.

Za uplynulé období se podařilo zrealizovat spoustu akcí, které nelze
přehlédnout. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na nich podíleli,
a tím i významnou měrou přispěli k rozvoji naší obce.

Rok 2014

Oprava oplocení hřbitova

Cyklostezka Ratiboř

Oprava oplocení hřbitova byla v letošním roce podpořena dotací
MMR ČR ve výši 139 tis. Kč. Podstatná část plotu již byla opravena.
Ke schodům byl umístěn kontejner. V nejbližší době bude opraven
přístupový chodník na hřbitově.

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 4,193 mil. Kč. V letošním roce byla
cyklostezka zkolaudována a 3. května 2014 slavnostně otevřena,
denně je využívána řadou cyklistů.

Kanalizace, vodovod
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. Průběžně je prováděna záchovná údržba tras vodovodu,
výměna hydrantů a uzavíracích ventilů. Operativně jsou řešeny
případné opravy.

Místní komunikace, chodníky, koryta toků
Byla opravena místní komunikace “Pod obci” s dotací ve výši
688 tis. Kč z MMR ČR. Živičný povrch byl opraven i na dalších
úsecích místních komunikací. Průběžně probíhala sanace výtluků
a terénní nerovnosti. Jsou opravovány a nově instalovány horské
mříže a čištěny příkopy. Na opravu komunikaci Na Kosiska
se podařilo získat dotaci ze SZIF ČR ve výši 1,105 mil. Kč. Opraveny
a novým nátěrem opatřeny byly mostky a zábradlí kolem potoka.
Byly upraveny příjezdové cesty a svážnice dřeva v obecních lesích.
Je prováděna pravidelná zimní údržba místních komunikací
a chodníků. Jsou prováděny výseky křovin a vzrostlých trav v okolí
místních komunikací, nově je doplňováno dopravní značení. Byly
opraveny břehy Ratibořky v úseku u Ponorky a došlo i k dalším
terénním úpravám. V rámci protipovodňových opatření jsou
průběžně odtěžovány náplavy a nánosy v korytech toků. Dne 16.
září postihla část obce blesková povodeň s přívaly vod a nánosy
bláta a kamení. Vše bylo v nejkratší možné době odklizeno.
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PhDr. Josefu Juráňovi, který za dlouhá léta působení ve funkci
místostarosty obce odvedl kus záslužné práce ve prospěch obce
a jejích občanů. Chtěla bych poděkovat zastupitelům, celému týmu
pracovníků na úřadě a zvláště bývalému tajemníkovi Mgr. Oldřichu
Bělíčkovi. Těm, kteří odešli na zasloužený odpočinek, přeji do
dalšího života hodně zdraví a pohody, ostatním i mnoho pracovních úspěchů v jejich zaměstnáních.
Bc. Jiřina Sklenská
Vaše starostka

Bytové domy, nemovitosti
Obec disponuje bytovým fondem plně obsazených 20 bytových
jednotek I. kategorie. Do majetku obce byl zakoupen rodinný dům
č.p. 89, bezprostředně sousedící s budovou úřadu. Zchátralá nemovitost č.p. 84 u Ponorky byla zdemolována, což byla jedna z podmínek převodu této nemovitosti z ČR na obec.

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

Rekonstrukce MŠ Ratiboř
V budově MŠ se uskutečnily stavební úpravy interiéru. Do kuchyně
byl nákladem 135 tis. Kč zakoupen nový sporák. Přestěhováním
prádelny byla rozšíšena plocha oddělení dětí umístěného v přízemí
budovy. K realizaci je připraven projekt celkové rekonstrukce budovy MŠ. Na akci je vydáno platné stavební povolení. Dne 28. srpna
2014 jsme se s žádostí o dotaci ve výši 27 mil. Kč obrátili na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, rozhodnutí o jejím
přiznání očekáváme v nejbližších dnech.

Rekonstrukce ZŠ Ratiboř
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

Veřejné plochy, zeleň

S využitím dotace SFŽP ČR byl zateplen objekt 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
pana R. Javoříka se aktivně podílela na odvracení škod na majetku
obce i občanů při přívalových deštích a vzestupu hladin vod.
Akceschopnost prokázala při listopadovém cvičení jednotek v kině,
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. Průběžně je doplňována
výstroj členů zásahové jednotky.

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 a autobusových zastávek . Obec pečuje o zahradu u MŠ, je prováděna údržba hřbitova a okolí kostela.

Oprava budovy Obecního úřadu v Ratiboři
Obec obdržela ve druhém pololetí letošního roku dotaci ve výši
2,854 mil. Kč na zateplení budovy úřadu. Jedná se o účelovou dotaci
taxativně určenou na zateplení objektu, výměnu dveřních a okenních výplní objektu. Ve výběrovém řízení podle zákona č. 137/2006
Sb., byl vybrán zhotovitel TESP Contract s.r.o, Vsetín. Akce byla
zahájena. Plánovány jsou úpravy interiéru budovy, zajištění bezbariérových přístupů a instalace výtahu.

Garáž a klubovna u hasičského domu, objekt
dílen v Červených
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 a 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. Ve stavebním
obvodě Hološín byly nově položeny rozvody kabelové televize
a realizovány přípojky občanů. Rozšířena byla i nabídka televizních programů v programových balíčcích. Byly instalovány
další světelné body, částečně byla vyměněna svítidla veřejného
osvětlení se zvýšenou svítivostí. V obydleném extravilánu
obce byly instalovány solární lampy s bezdrátovým rozhlasem.
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.

Komunální odpad
Týdně je odváženo z obce zhruba 6 tun pevných domovních
odpadů a nákladní auto plastů. Kontejnery k recyklaci vybraných komodit 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 vyřazené
drobné elektrospotřebiče. Občané mají v zahradách instalovány
kompostéry.

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.
V prostorách staré fary aktivně působí senior klub i skautský oddíl.

Kultura a sport
V návaznosti na pestrý kalendář akcí byly v uplynulých letech
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 uspořádaly
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. 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. Úspěšný byl
tradiční Hodový jarmark i rozsvícení vánočního stromu spojené
se zabijačkou, adventní koncert a další akce. Děkuji všem, kteří se
na organizaci a zdaru konaných akcí podíleli.

Rok 2015
Připravované akce
Zateplení OÚ Ratiboř, včetně úprav interiéru budovy,
bezbariérový přístup, vybudování výtahu
Rekonstrukce MŠ – požádáno o dotaci u MŠTV ČR
Oprava MK Na Kosiska po přívalových deštích – získána
dotace od SZIF ČR
Zakoupení nového víceúčelového traktoru
Oprava části koryta toku Kobelanky – žádost o dotaci MMR ČR
Oprava místních komunikací
Oprava pomníků a válečných hrobů
Rozšíření veřejného osvětlení do stavebního obvodu Hološín
Oprava chodníku na hřbitově
Další akce v případě získání vhodných dotačních titulů
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Složení zastupitelstva
pro rok 2014 – 2018

Výpis z Usnesení II. Řádného jednání Zastupitelstva obce Ratiboř
ze dne 1. prosince 2014

Starostka

Zastupitelstvo obce schválilo:

Bc. Jiřina Sklenská

Místostarosta
Martin Žabčík

Předseda
kontrolního výboru

Mgr. Pavlína Zubíčková

Předseda
finančního výboru
Ing. David Žabčík

Předseda
sociální komise

Mgr. Tamara Juchelková

Předseda komise
životního prostředí
Marie Smutná

Předseda
komise kultury,
mládeže a sportu
Michaela Jakubíková

Předseda
stavební komise

Ak. arch. Libor Sošťák

Předseda
mediální komise
Ing. Štěpán Janíček

Člen sociální komise
Dana Barvíková

Člen komise
životního prostředí
Rostislav Javořík

!

UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM

Po dobu rekonstrukce budovy
Obecního úřadu Ratiboř bude část
úřadu na určitou dobu přemístěna
do budovy STARÉ FARY. Jedná se
především o pokladnu, matriku,
evidenci obyvatel a účetní. Termín
přemístění bude upřesněn na
úřední desce, místním rozhlasem,
na infokanálu, www stránkách
obce a vhozením letáků do poštovních schránek.
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Rozpočtovou změnu č. 7/2014
Žádost pana Chuděje (R. 62) o vyřešení odvodu dešťové vody z obecní komunikace
Žádost ČCE o opravu centrálního chodníku na místním hřbitově
Převod hřbitova z majetku církve do majetku obce
Sečení trávy na farní zahradě
Poplatky splatné k 31. 3. 2015
Zařazení žádosti pana Hamršmída (R. 75) do seznamu uchazečů o obecní byt
Zakoupení ozvučovacího zařízení v ceně 39 744,Realizaci rekonstrukce zdravotního střediska v budově OÚ
Rekonstrukci 1. patra budovy Svazarmu
Výběrové řízení na stavebního technika
Příspěvek SDH ve výši 6 000,-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost manželů Halmazňových (R. 560) a pana Machálka (novostavba) o opravu příjezdové
komunikace a veřejného osvětlení

POPLATKY
Schválené zastupitelstvem 1. prosince 2014, splatné k 31. 3. 2015
Vodné
Odběr vody za rok 2014 (splatný k 31. 3. 2015)
Odběr vody za rok 2015 (splatný k 31. 3. 2016)

28,- Kč/m3
30,- Kč/m3

Stočné kalkulace

(40 m3 x 9,25 Kč za 1 m3/osoba)
Dům připojený na kanalizaci
370,- Kč/osoba
Dům nepřipojený na kanaliaci
370,- Kč/dům
Osvobozeny (bez poplatku) jsou nemovitosti:
v Borčí č. 150 – 211, v Hološín č. 219 – 100, v Kobelné č. 011 – 210, Hrabí, Kosiska, Nivka

Domovní odpad rok 2015
Občané s trvalým pobytem v obci
450,-/osoba/rok
Vlatník rekreačního objektu a vlastníci domů:
v Borčí č. 150 – 211, v Hološíně č. 219 – 100, v Kobelném č. 011 – 210
450,-/rok/za dům
Obec neprovádí odvoz (bez poplatku):
Hrabí, Kosiska, Nivka, neobydlené domy a domy bez produkce odpadu nevyužívané k rekreaci

Poplatek ze psů – poplatníkem je držitel psa staršího půl roku
Za jednoho psa
100,- Kč/rok
Za každého dalšího psa
200,- Kč/rok
Důchodce bydlící sám za jednoho psa
50,- Kč/ rok
Osvobozeni (bez poplatku) jsou majitelé psů:
v Borčí č. 150 – 211, v Hološíně č. 219 – 100, v Kobelném č. 429 – 210, Hrabí, Kosiska, Nivka
Martin Žabčík
místostarosta obce
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ROZSVÍCENÍ STROMKU A OBECNÍ ZABIJAČKA
Všechno je jednou poprvé.
Domácí zabijačky byly kdysi pravidelnou součástí v každém domě
s malým hospodářstvím, a tak jsme si řekli, proč nezkusit obecní
zabijačku.

vyrobit vánoční ozdobu na stromek, který si zároveň ozdobily.
Součástí akce byla i výstava prací našich dětí ze školy ve vestibulu
obecního úřadu.

Naši mladí hasiči jsou velmi společenští, o čemž svědčí i jejich účast
a pomoc při organizování této akce.

V 16.00 h vystoupili chlapci a děvčata ze ZŠ a zazpívali nám koledy
a poté vystoupil pěvecký sbor ČCE z Ratiboře. Po skončení programu byl rozsvícen náš vánoční strom, který je rok od roku větší.
No a děti se konečně dočkaly, když mezi ně zavítal Mikuláš s čertem
a andělem. Naši nejmenší dostali nadílku v podobě cukroví a
dospělí svařák na zahřátí.

Den před rozsvícením vánočního stromu a prodeje zabíjačky to
všechno vypuklo. Parta našich obecních zaměstnanců společně
s hasiči chystali kotle, uklízeli a čekali na pokyny našeho místostarosty, který se pasoval do role řezníka. Bylo přivezeno maso a už se
vařil ovar, jelita, jitrnice i tlačenka. Škvířilo se sádlo, výborné byly
škvarky a nezapomělo se i na paštiku.
Před obecním úřadem byl postaven stan, který sloužil jak k prodeji
výrobků, tak k posezení návštěvníků. Program byl zajištěn na celý
den. Dopoledne se prodávaly výrobky – v nabídce byly zabijačkové
balíčky, kdo chtěl mohl si dát výpečky se zelím a k tomu točené
pivo.
Celé odpoledna nám hrála cimbálovka Kordulka. Po zabíjačce se jen
zaprášilo, a tak nám zbyl jen ,,čaj”. Děti si mohly společně se skauty

Celý den byl pro organizátory náročný, ale nechyběla dobrá nálada
a “sranda”, a tak to má být.
Více fotografií, které dokreslují atmosféru celé akce, naleznete na
obecním facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor
Tak až nám Nový rok na dveře zaklepe, ať mu každý z nás s chutí
otevře.
Michaela Jakubíková

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti jsme naplánovali a uskutečnili tyto kulturně–společenské akce:
ŘÍJEN
LISTOPAD
Zakončení plaveckého výcviku – 6. října proběhly
poslední dvě hodiny předplaveckého kurzu, které byly zakončeny
pro odvážné plavce jízdou na tobogánu. Všichni účastníci obdrželi
diplom od Plavecké školy Valašské Meziříčí.
Vítání občánků – K podzimnímu vítání občánků jsme

nacvičili s dětmi krátké pásmo písní, básní a tanečků, které jsme
předvedli novým občánkům a jejich rodičům ve valašských krojích.

Divadlo Maringotka – Podzimní atmosféru v naší školce

Lampionáda – Ve spolupráci s OÚ Ratiboř a ZŠ Ratiboř
jsme zorganizovali již tradiční lampionádu. I za pochmurného
a deštivého počasí naši vesnici rozzářil velký počet svítících
lampionků. Průvod byl zahájen u školky a zakončen v místním
kině. Po krátkém projevu paní starostky Bc. Jiřiny Sklenské byla
dětem promítnuta pohádka „Obušku, z pytle ven!“.
Divadlo Bublanina – Po delší odmlce nás opět navštívilo divadlo Bublanina s pohádkou „O popletené slepici“. Veselá pohádka
s netradičními maňásky se dětem líbila.

umocnilo představení divadla Maringotka pohádkou „O neposedném ježkovi“. Děti představení zaujalo a odměnily herečky
bouřlivým potleskem.

PROSINEC

Beseda „školní zralost“ – V odpoledních hodinách jsme

uvítali divadlo Maringotka s Mikulášem, andělem a čertem. Pro
tuto návštěvu jsme si vyzdobili slavnostně školku, zvlášť pak třídu
Koťátek, nebíčkem a peklíčkem. Nacvičili jsme sváteční program
s písněmi a básněmi na téma Mikuláš, anděl a čert. Po vystoupení
byly všechny děti (i ti malí rošťáci) odměněny pytlíčkem sladkostí.

pro rodiče připravili odbornou přednášku na téma „školní zralost“.
Mgr. Hana Matějová, speciální pedagožka, seznámila rodiče s problémy dětí při zápisu do 1. třídy a vstupu do základní školy. Poskytla
jim rady, jak tyto nedostatky řešit, napravit a připravit tak dítě na
příjemný a zdárný pobyt ve škole.

Den otevřených dveří na stadionu Na Lapači

Na pozvání pana trenéra Bc. Lubomíra Konečného, trenéra
nejmladší hokejové přípravky, jsme se zúčastnili s nejstaršími
předškoláky akce „Den otevřených dveří“ na hokejovém stadionu
Na Lapači. Děti měly možnost si prohlédnout zázemí stadionu s
odborným výkladem, vyzkoušet si střelbu na branku a shlédnout
ukázku tréninku nejmladší přípravky. Mohutně povzbuzovaly
svého kamaráda Adama Machalu, který naši školku reprezentuje.
Akce byla perfektně zorganizována a velmi zdařilá.

Mikuláš – S velkým očekáváním jsme v pátek 5. prosince

Vánoční a silvestrovské recepty – Rodiče a děti se zapojili do této akce svými oblíbenými recepty a kresbou. Účastníci byli
odměněni vánočním táckem a sladkou odměnou.

Vánoční tvoření dětí a rodičů – Pod vedením Bc. Ivy
Chovancové a Ing. Slavomíry Zbrankové proběhlo tvořivé odpoledne dětí a rodičů. Úkolem byla výroba a výzdoba vánočního
svícínku. Odpoledne jsme zakončili fotografováním účastníků
s výrobky.
Vánoční pečení – Ve druhém adventním týdnu se linula

mateřskou školou sladká vůně pečení. Malí cukráři vlastnoručně
vykrajovali hvězdičky z lineckého těsta dvou barev a pak je slepovali
marmeládou. Sladká marmeláda ušpinila nejednu mlsnou pusinku.

Posezení u vánočního stromečku – Po zpěvu písní
a vánočních koled jsme konečně uslyšeli dlouho očekávaný
zvoneček. Děti se s úžasem v očích pustily do rozbalování
vánočních dárečků, které jsme pořídili z finančních prostředků
mateřské školy a od sponzorů. Upečené vánoční cukroví navodilo
tu pravou slavnostní atmosféru.
Děkujeme všem rodičům, sponzorům a zaměstnancům mateřské
školy, kteří se podíleli na zpříjemnění pobytu dětí v mateřské škole.

Rekonstrukce – Během podzimních prázdnin, kdy byl omezen

provoz, proběhla výměna podlahové krytiny ve třídě Medvídků.
Děkujeme za pochopení a ochotný přístup ze strany rodičů.

6

Ratibořský zpravodaj - zima 2014

Krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce přeje všem dětem, rodičům a spoluobčanům kolektiv
zaměstnanců mateřské školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V předvánočním čase si mnozí z nás udělají chvilku, aby se zamysleli nad uplynulým rokem.
V chodu školy je to zamyšlení a rekapitulace první části školního roku.

V předvánočním čase si mnozí z nás udělají chvilku, aby se zamysleli nad uplynulým rokem. Z pohledu chodu školy je to zamyšlení
a rekapitulace první části školního roku.
Od září se naši žáci několikrát veřejně prezentovali při kulturních
i společenských akcích a určitě neudělali sobě ani škole ostudu, ať
už to bylo při folklórně laděném programu pro seniory, vystoupení
při “rozsvěcování vánočního stromu”, nebo na výstavě adventních
věnců a svícnů, které vyrobily při vánočním tvoření.
Avšak děti jenom nezpívají a nerecitují, ale zapojují se i do akcí
jiného charakteru.
V září se starší děti zúčastnily prezentace k 10. výročí vsetínské
záchranné služby s názvem Den s modrou hvězdou života. Prohlédly si vozy rychlé záchranné služby a seznámily se se základy první
pomoci.
3. listopadu skončila předplavecká a základní plavecká výuka. Naši
milovníci plavání obdrželi krásná mokrá vysvědčení.

O prvních láskách a zamilovanosti
Jak se stalo, že jsem tady
K tomu, aby se dětem ve škole líbilo a výuka nebyla jednotvárná, se
pedagogové aktivně zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, kde získávají podněty pro inovaci a zpestření výuky.
V letošním roce jsme zapojeni do projektu Podporou ICT ve výuce
k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji – tablety do škol.

Od září jsme absolvovali tyto semináře a školení:
Seminář k výuce ochrany člověka za mimořádných událostí
Vzdělávací aktivita – veřejné zakázky
Psychomotorické hry a cvičení
Pracovní setkání školních metodiků prevence
Školení BOZP a PO
Interaktivní tabule činnostně – matematika v 5. ročníku
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Seminář vánoční inspirace
Cloudové služby
Autorský zákon při tvorbě učebních materiálů

V závěru svého příspěvku bych chtěla poděkovat panu Mgr.
Oldřichu Bělíčkovi za jeho dlouholetou spolupráci se školou,
za spolehlivý, kvalitní a profesionální přístup při řešení situací
v běhu školy. Ještě jednou upřímně děkujeme a do dalších let
Ti, Oldo, přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost.

V prosinci jsme pro děti zorganizovali etické
dílny s těmito tématy:
Jak se stát dobrým kamarádem
Jak se nehádat se sourozenci
Jak naložit s penězi
Co mám dělat se svým vzhledem

Všichni zaměstnanci školy děkují sponzorům, rodičům, zřizovateli
školy – Obci Ratiboř za finanční či osobní podíl při organizaci akcí
pro děti.
Všem spoluobčanům přejeme spokojené vánoční svátky, hodně
zdraví, lásky a pohody v roce 2015.
Kolektiv ZŠ Ratiboř

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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KNIHOVNA
Rok 2014 spěje ke svému konci, blíží se Vánoce s dárky pod stromečkem, bramborovým
salátem, kaprem, spoustou pohádek a cukrovím.
Vánoční tvoření
I když to ještě chvilku potrvá, než bude v kalendáři datum s číslicí
24, při Vánočním tvoření ve škole už vonělo čerstvé jehličí a perníčky. Děti ze třetí, čtvrté a páté třídy tvořily s paní Michaelou
Jakubíkovou svícny a s paní učitelkou Tamarou Juchelkovou a se
mnou zdobily perníčky, a protože jsou děti velmi šikovné, povedly

Informace pro čtenáře
Pro čtenáře mám také malou nadílku – přišel nový zimní cirkulační
soubor knih. Protože se mne někdy čtenáři ptají, co to ten cirkulační
soubor vlastně je, pokusím se to vysvětlit.
Každá knihovna má svůj fond – knihy, časopisy atd., které jsou
v jejím vlastnictví. Obecní knihovny jsou ale obvykle malé a i při
každoročním zakoupení několika desítek nových knih, nadšení
čtenáři mají obvykle “svou” knihovnu přečtenou a objevit knihu,
kterou nečetli, není zrovna snadné. Rovněž nemůžeme i z prostorových důvodů nakupovat knihy úzce specializované. Proto existují cirkulační soubory, což je soubor knih, které vlastní knihovna,
pod jejíž vedení spadáme – v našem případě je to Masarykova
veřejná knihovna Vsetín. Knihy cirkulačního souboru jsou nám
jen zapůjčeny na dobu jednoho roku a poté je musíme vrátit a jsou
zapůjčeny jiné obecní knihovně, takže si je obecní knihovny mění
mezi sebou. Protože tyto knihy nejsou naším majetkem, vztahují
se na ně i přísnější pravidla a po uplynutí doby zapůjčení (po roce)
by měly být všechny vráceny. Je to pochopitelné, protože když se
knihy vrátí se zpožděním třeba dvou měsíců, knihovna, která je
měla dostat, je bude moci půjčovat o dva měsíce méně, což znamená
místo dvanácti čtenářů za rok (měsíc zapůjčení) jen deset. Proto
jsem se snažila vrátit zimní soubor včas, i když byla doba vypůjčení
zkrácena o týden. Všem, kterým jsem tím způsobila jakékoliv
komplikace, se omlouvám. Knihy z cirkulačního souboru poznáme
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se jim opravdu velmi hezké výtvory. Všechny svícny byly vystaveny
ve vestibulu OÚ. Pro ty, které vydržely až do konce, jsme v závěru
akce uspořádaly tombolu a šťastná výherkyně získala malý perníkový domeček. Ráda bych poděkovala paní učitelce, maminkám, které
nám pomáhaly, a paní školnici Ivaně Češkové za úklid.
Všechny fotky najtede na www.facebook.com/obec.ratibor

tak, že nad rozlišovacím barevným proužkem v dolní části hřbetu
knihy s počátečním písmenem příjmení autora knihy nebo číselným
označením u odborných knih je ještě jeden barevný proužek:
MODRÝ znamená, že jde o zimní soubor – vrací se obvykle začátkem
prosince, ČERVENÝ proužek označuje letní soubor – vrací se
v květnu, ŽLUTÝ proužek označuje soubor, který se vrací v únoru.
Protože ani já si přesně nepamatuji data odvozů souborů, budu
se je snažit v co nejkratším termínu vyvěsit v knihovně a Vás,
moji milí čtenáři, prosím o jejich vracení do této doby.
Knihovna má lidem přinášet radost a zavřít celý putovní soubor
do skříně, nepůjčovat ho, abych ho nemusela potom dávat zase
dohromady, jako to dělají některé knihovny, mi přijde jako popření smyslu knihovny, která má knihy půjčovat a ne schovávat před
čtenáři, i když do jisté míry tento zoufalý krok chápu :)
Dost už ale výkladů a příkladů. Vánoce jsou svátky štěstí, míru,
klidu a pohody, ale především naděje, a proto přeji z celého srdce
Všem jejich krásné prožití a těším se na setkání v novém roce
s datem 2015, v němž ať nás provází zdraví, štěstí a láska.
Ester Miniariková
knihovnice

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Námětové cvičení
V sobotu 1. listopadu 2014 se konalo „Námětové cvičení“,
které mělo připravit družstvo zásahové jednotky Ratiboř.
Tohoto úkolu se naši hoši, hasiči zhostili náramně.
Perfektně připravená akce, která se nikterak nelišila
od skutečného zásahu.
Hořelo místní kino, ve kterém se nacházelo 14 zavalených
dětí, včetně malého kojence. Malí figuranti předvedli
mistrovský výkon, který působil velmi opravdově.
Nejprve se vyvalil všemi otvory mohutný dým z dýmovnic, doprovázen zvukovými efekty – praskání ohně
a zřícením stropu v kině. Děti – figuranti se nacházely
zavalené v sutinách, ve tmě, za příšerného křiku a volání
o pomoc.
Dostavilo se 5 hasičských sborů okrsku, mezi něž patří
Ratiboř, Kateřinice, Hošťálková, Pržno a Jablůnka. Hasiči
začali okamžitě vynášet zraněné, perfektně namaskované, děti, z nichž mnohé byly vážně zraněné, některé
v šoku a dvě žel Bohu po smrti. Zraněni byli i příslušníci
hasičského sboru a dva z nich se nadýchali zplodin. Když
kolem projížděla vozidla, nejeden řidič a osádka vozu
užasli nad tou spouští. Také přihlížející občané sledovali
s velkým zájmem hbitost a profesní zdatnost hasičů
a opravdovost, kterou předvedly děti.
Všichni zranění byli uloženi na záchranných lehátkách,
oživováni, ošetřováni nebo uklidňováni hasiči.
Celá akce, vyprošťování, hašení, uklízení po zásahu trvala
necelou jednu hodinu. Poté bylo hodnocení cvičení v kině,
kde byla přidělena známka 1 a pochvala dětem, které také
předvedly profesionální výkon. Závěrem byli všichni
zúčastnění pozváni na pohoštění do místní hospody.
Děkuji tímto zásahové jednotce za přípravu velmi úspěšné
akce a nejvíce poděkování patří figurujícím dětem.

Zásah
Další výjezd, kterého se zúčastnila zásahová jednotka
Ratiboř, byl tentokrát velmi vážný a nebezpečný. Naši hasiči
byli přivoláni k hašení požáru průmyslového a zemědělského
objektu skladů ve Valašském Meziříčí naproti vlakovému
nádraží, výstižněji – bývalá pila, dne 18. 11. 2014 v 18.44 h.
Nejdříve se vznítil v garáži automobil a poté se požár
rozšířil dále do skladů, kde byly umístěny propan-butanové láhve a kde hrozilo nebezpečí dalekosáhlého výbuchu.
Byly ohroženy všechny další objekty. Požár byl velmi
rozsáhlý a hrůzostrašný. Bylo přítomno 15 dobrovolných
hasičských jednotek a 5 profesionálních záchranných
sborů i z okolních okresů. Proto se také podařilo brzy
oheň lokalizovat.
Je zde na místě našim hochům ze zásahové jednotky
Ratiboř poděkovat za připravenost a ochotu pomoci
vždy a u všech událostí, kde je jejich přítomnost a pomoc
potřebná.
Miroslava Slováčková
jednatel SDH

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

9

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tradiční setkání seniorů
Již tradiční setkání s našimi seniory se uskutečnilo za hezkého
slunného podzimního dne 12. 10. 2014 v místní restauraci Ponorka.
Účast byla hojná – 63 seniorů, což svědčí o tom, že naši občané
se na toto setkání těší, povyprávějí si, vyslechnou jeden druhého
a stráví krásné odpoledne se svými vrstevníky. Všechny přítomné
přivítala paní starostka Bc. Jiřina Sklenská, která seznámila seniory
s aktuálním děním v obci. K poslechu i pohlazení na duši vystoupili

žáci naší základní školy se svým pásmem písniček a humorných
básniček pod vedením paní ředitelky Mgr. Milady Valové. Slovo
měla také naše milá paní farářka J. Wiera Jelínek, jejíž přítomnost
se stává již tradicí. Všichni přítomní si po dobrém obědě užívali
toto odpoledne za zpěvu našich lidovek. Na harmoniku hrál a svým
jadrným hlasem zpíval pan Martin Žabčík. Nechyběla ani společná
fotografie na památku.
Co říci na závěr? Za rok se vrátím, vrátím se zas...

Vítání občánků

Jubilanti

V říjnu 11. 10. 2014 se v oddací místnosti Obecního úřadu v Ratiboři uskutečnilo již tradiční vítání
osmi nových ratibořských občánků – pěti chlapců a tří dívek.

V měsíci říjnu a listopadu
jsme navštívili celkem
14 jubilantů. V závěru
roku nás čeká ještě sedm
gratulací. Jsme rádi, že tito
jubilanti mají slunce na duši
a zdravíčko jim slouží.

Přítomné rodiče, příbuzné i ostatní uvítala paní starostka Bc. Jiřina Sklenská a představila naše
nejmenší. Naše nové občánky přišly přivítat děti z místní mateřinky s pěknými básničkami a písničkami pod vedením paní učitelek. Po slavnostním projevu následovalo zapsání do pamětní knihy
a společné fotografování.

Zlatou svatbu, tj. padesát let
společného života, oslavila
jedna manželská dvojice.
Členové sociální komise
přejí všem občanům hlavně
zdraví, optimismus, hodně
sil do dalších let a zároveň
krásné prožití svátků
vánočních.

Přejeme našim malým občánkům život plný radosti a štěstí, aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti
nejen rodičů, ale i nás všech.
Tamara Juchelková
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům Farní sbor
Českobratrské církve evangelické.
Milí čtenáři Zpravodaje, někdy se mluví o daru víry, lásky a naděje.
Dar víry znamená, že se člověku začnou v hlavě rodit nápady, jak
a kde by se dalo pro druhé udělat něco dobrého. Víra, to je odvaha,
chuť a fantasie, která člověku nedává spát. Kdo věří Ježíši Kristu,
ten bude stále objevovat nové a nové příležitosti, jak by se dalo
někomu pomoci a kde by se dalo něco zlepšit a napravit. Mít nápady
a fantasii je počátek všeho. Kde není této víry, tam člověka ani nic
nenapadne, a stále si jen naříká, že se nedá nic dělat.
Dar křesťanské lásky znamená, že vás začne bavit ty dobré věci nejen plánovat a vymýšlet, ale také uskutečňovat. Dar lásky znamená,
že vás těší lidem pomáhat, že máte radost, když můžete někomu odpustit a děláte si starost s jejich starostmi. To se nedá naučit ale není

to nikomu ani vrozené. Je to dar, který dává Pán Ježíš každému,
kdo uvěří, že on sám je milován a zachráněn Boží milostí.
Dar naděje pak znamená, že člověk raději dopředu počítá s překážkami, které se každé dobré věci staví do cesty a je připraven porvat
se se vším, co by ho chtělo zastavit. Naděje, to je radost, tichost a vytrvalost, s kterou člověk slouží dobré věci, aniž si ho kdo všimne.
To jsou ty dary k nezaplacení. I kdyby jste někdy měli milióny
a chyběl vám dar víry, lásky a naděje, budou vám ty peníze na
nic a nic rozumného z nich nebude. Máte-li od Boha víru, lásku
a naději, máte všechno, co potřebujete.
I pro rok 2015.

Pane Ježíši Kriste! Děkujeme Ti, že můžeme žít svůj život s důvěrou a beze strachu. Sami od sebe
nemůžeme nic. Ale díky Tobě, je náš život jedinečnou příležitostí. Dej, abychom ji nepromarnili věčným
stěžováním si na to, co nám chybí. Povzbuď nás k poslušnosti a odvaze přijmout i úkoly, které nás nelákají
a netěší. Dej nám moudře uskutečňovat své spasení. Amen.
Sborová sdělení a pozvánky
Po Vánočních svátcích, v sobotu 27. 12. 2014 jste v 16.00 h zváni
do kostela na gala koncert „Urbi et orbi“ (s dobrým přáním pro
obec a svět) Zvonků Dobré zprávy.
Ve středu 31. 12. 2014 – od 17.00 h jste srdečně zváni na pobožnost za
končící Starý rok a na košíčkovou besedu, která po ní bude následovat.

v úterý 6. 1. 2015 – Josef Fišer ze sboru Církve bratrské ve Vsetíně
ve středu 7. 1. 2015 – Karel Hořák spolu s pěveckým sborem
římskokatolické farnosti z Hošťálkové.
V pondělí 9. 2. 2015 v Ratiboři bude se konat setkání farářů
a farářek východomoravského seniorátu naší církve.

Ve čtvrtek 1. 1. 2015 – na Nový Rok – bohoslužby s Večeří Páně
se konají ve sborovém sále v 10.00 h.

Pašijní období začne 22. 2. 2015. Tento den, v 1. Neděli Postní,
bohoslužby budou se konat se slavnosti Večeře Páně.

V rámci Aliančního týdne modliteb začínají ekumenická
shromáždění (letos na téma „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“)
vždy v 18.30 h. Poslouží při nich kazatelé:

29. 3. 2015 je Květná neděle, čímž začíná Velký týden. V průběhu
bohoslužeb se budou číst Pašije. Vystoupí také Zvonky Dobré
zprávy.

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
S přáním vánoční radosti, Kristova pokoje a požehnaného nového roku 2015,
jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
Sezona 2013 – 2014 skončila tak, že se všechna mužstva udržela na místech, která jim zaručovala
setrvání ve stávajících soutěžích pro další sezonu 2014 - 2015. Po důkladném zvážení, byli však
mladší a starší žáci přihlášeni o třídu níže – tj. do krajské soutěže.
Na společném jednání členů výboru jsme se dohodli, že po
skončení sezony, v době letní přestávky, provedeme částečnou
obnovu travnaté plochy v místech největšího poškození (před
brankami, střed hřiště).
Toto bylo provedeno, za což patří největší dík panu Mikulovi,
který tuto akci organizoval, řídil a prováděl za částečné podpory
některých členů oddílu.
Později jsme zjistili vážný problém a to plísňové onemocnění
travnaté plochy. Toto onemocnění bylo nutné odstranit, plochu
provzdušnit, zapískovat a pohnojit jiným hnojivem než doposud.
Všechny tyto akce probíhaly v plném případném období všech
oddílů, kterých nyní máme celkem 8.
Vzhledem k počtu mužstev, je naše hřiště plně vytíženo celý týden
od pondělí do neděle. Není prostor pro jakou koliv větší údržbu
travnaté plochy. Dalším problémem podzimní sezony bylo deštivé

Hodnocení jednotlivých mužstev
Mladší přípravka

trenéři Petr Nogol, Ondřej Velas, Karel Stančík
Vzhledem k tomu, že nyní máme velký zájem mladých chlapců,
přihlásili jsme dvě mužstva. Mužstvo “B”, kde jsou ti nejmenší, dělá
první fotbalové krůčky a již nyní jsou vidět ty pokroky, které budou
přínosem pro jejich další fotbalový růst.
Mužstvo “A” – hodnocení snad nemůže být lehčí. Největším
úspěchem trenéra je to, jak se jeho kluci zdokonalují, pořád
zlepšují a mají chuť si hrát, jaký skvělý fotbal dokážou předvádět
a mají z něho radost.
Je nutno zmínit i výsledky, prostě skvělé, většinu zápasů na turnajích vyhrávají a jsou jedni z nejlepších v okrese. Kluci mají z fotbalu
radost a výsledky jsou za to odměna. Tento stav je podpořen pílí
trenérů a rodičů, kteří jsou svým ratolestem velkou podporou
a vzorem.

počasí, proto se stávalo, že jsme byli nuceni některé zápasy odložit
na pozdější termíny. Všechny plánované zápasy však byly odehrány.
Před sezonou jsem provedli opravu sítí za brankami, které dále
slouží svému účelu. Dále jsme se přihlásili do akce “bezpečná
branka”, které jsme ale doposud nedostali. Do začátku jarní
sezony však budou zabezpečeny.
Oddíly kopané v Ratiboři
mladší přípravka “B”
mladší přípravka “A”
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
dorost
muži “B”
muži “A”

okresní soutěž
okresní soutěž
okresní soutěž
krajská soutěž
krajská soutěž
krajská soutěž
IV. třída
1.B třída

Barbořák Filip, Filip Adam, Gajdoš Michal, Černý Metoděj, Říha
Karel a Mrlina Štěpán.
Bylo odehráno celkem 9 utkání. V jednom utkání jsme odešli
poraženi a to s Val. Meziříčím, s Juřínkou jsme remizovali.
S celkovým skóre 85:42 jsme se umístili na druhém místě skupiny
“B” okresního přeboru.
Střelci branek: Barbořák Filip – 32, Filip Adam – 14, Černý
Metoděj – 13, Mikula Vojtěch – 9, Mrlina Štěpán – 6, Gajdoš Michal
– 5, Dřevojánek Tomáš – 3, Švagera Ondřej – 2, Říha Karel – 1

Mladší žáci

trenéři Michal Čablík a Ladislav Sušeň
Mužstvo v podzimní části sezony získávalo potřebné skušenosti a zápas od zápasu se zlepšovalo. I proti silnějším soupeřům dokázalo hrát,
až na malé výjimky, opravdu líbivý fotbal plný pěkných akcí.
Tým jako celek se potýkal s proměňováním vytvořených šancí.
Celkově lze hodnotit toto mužstvo kladně. V tabulce se umístilo na
7. místě
Střelci branek : Čablík Jan – 8, Makyča Ondřej – 6, Hastík Jan – 6,
Kořenek Aleš – 6
V zimním období bude mužstvo trénovat 2x týdně v sokolovně,
bude se účastnit řady turnajů a předpokládáme posun v tabulce
směrem nahoru.

Starší přípravka

trenéři Jaroslav Kaňák, Libor Staněk
Podzimní část ročníku 2014 - 2015 byla odehrána v sestavě :
Dřevojánek Tomáš, Mikula Vojta, Staněk Vojta, Zubíček Petr,
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Starší žáci

Mužstvo “A”

Kádr tvoří 17 hráčů. Umístění na 7. místě tabulky krajské
soutěže je zklamáním. Pokud hráči nepochopí, že maximální
nasazení a odpovědná příprava je podmínkou úspěchu, tak
k velkému zlepšení nedojde.

Před zahájením podzimní části 1.B třídy byl kádr “A” mužstva
obměněn o několik hráčů.

trenéři Josef Mikula, Miroslav Bogar

trenéři Miroslav Jurášek, Miroslav Adámek

Proto se v zimním období zaměříme především na zlepšení fyzické
kondice, zlepšení plnění úkolů v mistrovských utkáních a hlavně
utužení kolektivu, neboť toto je základ úspěchu.
Dále se zúčastníme jednoho halového turnaje a zabezpečíme
podstatně více přípravných zápasů.

Odešli: Rafaj Petr – hostování Kateřinice a Daňa Petr – hostování Hošťálková. Přišli: Fojt Michal – z “B” mužstva, Koleník
Viktor – hostování z Val. Senice, Krampota Radek – hostování ze Semetína, Navrátil Aleš – hostování z Hošťálkové.
Dlouhodově zranění: Lukáš Ladislav, Jurášek Jakub
S tímto novým kádrem jsme vstoupili do nového ročníku zápasem
s Jablůnkou. Po remíze 1:1 v derby jsme bohužel přišli o dva hráče
základní sestavy – Adama Konvičného (operace kolena) a Dominika Třetinu (vážné poranění kolena), a proto bylo mužstvo doplněno
o L. Machálka, F. Zubíka a A. Machálka. V dalším kole byl zraněn
brankář V. Koleník (tržná rána na hlavě, otřes mozku) a musel být
odvezen záchrankou do nemocnice. Proto byl z dorostu povolán
P. Galeta. Ke zranění hráčů “A” mužstva již nedošlo, ale buhužel
došlo ke zranění F. Zubíka a A. Machálka, se kterými se počítalo
v dalších zápasech. Další zranění nás potkalo ke konci sezony
v derby s Kateřinicemi, kdy se zranil Tomáš Galetka, proto byli do
kádru zařazeni hráči Michal Děckuláček a Marian Uhrín. Zranění
T. Galetky bylo pro mužstvo velmi bolestné, neboť se ho nepodařilo
rovnocenně nahradit, což se projevilo především v zápase na Dolní
Bečvě. Do posledních zápasů se vrátili na hřiště uzdravení dorostenci a ukázali že budou přínosem pro “A” mužstvo Ratiboře.

Dorost

trenéři Stanislav Olšák, Roman Hodulák
Mužstvo hraje Krajskou soutěž. Trénovalo 2x týdně na hřišti a nebo
na umělce za sokolovnou.
Odehrálo 14 zápasů, 7x vítězství, 7x porážka, získalo 21 bodů.
V tabulce to stačilo na 8 místo se skóre 42:41.
Mužstvo tvoří 22 hráčů. Nejlepší střelec: Hrabica Petr – 11 branek.
Do jarní části je nutno podstatně zlepšit fyzickou kondici, přístup
k jednotlivým utkáním a utužit partu mladých kluků, která bude
táhnout za jeden provaz.
Jak vypadal podzim 2014. Hru i výsledky velmi ovlivnila výše
uvedená zranění základních hráčů. Jejich náhradníci je velmi dobře
nahradili, ale ještě jim chybí zkušenosti ze zápasů ve vyšší třídě.
Prakticky každý zápas jsme nastupovali v jiné sestavě. Dalším
důvodem zhoršených výkonů na konci podzimu byla nedisciplinovanost některých hráčů. Na zápas se nedostavili bez řádné omluvy.
Dalším záporným faktorem byla slabší účast na trénincích. Dalším
problémem je chování hráčů na hřišti a hlavně vztahy mezi jednotlivými hráči. Je nutné, aby celé mužstvo a realizační tým táhli za
jeden provaz a vytvořili partu lidí, která se na fotbal těší.
Před podzimní sezonou hodně lidí (rádoby fandů) naši účast v 1.B třídě
shazovalo. Tvrdili, že s tímto kádrem nemáme ve vyšší třídě co dělat,
i přesto se nám podařilo uhrát střed tabulky (8.místo). To se nám podařilo díky bojovnosti všech hráčů, za což všem patří velký dík.

Mužstvo “B”

trenéři Jiří Mynařík, Michal Mrlina
Mužstvo trénovalo jen dle potřeby jednotlivců. Bylo dle potřeby
a možností doplňováno mladými hráči z dorostu. Přístup hráčů
k zápasům je příkladný. Své fotbalové nedostatky nahrazují velkou
bojovností a především kolektivním pojetím.

Střelci mužstva: Blizňák Zdenek – 8, Galetka Tomáš – 3, Olšák
Stanislav – 3, Krampota Radek – 2, Adámek Tomáš, Zubík Filip,
Kutěj Rene, a Uhrin Marian – 1

Bylo odehráno celkem 8 zápasů, 4 vítězné a jeden za dva body
po remíze po vítězství na penalty.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za velmi dobrou spolupráci
s Obecním úřadem, dále nesmíme zapomenout poděkovat našim
fanouškům, kteří nás každou neděli chodí povzbuzovat, všem
holkám z buňky, klukům z udírny a všem nejmenovaným, kteří
se snaží zabezpečit zdárný chod oddílu.

Umístění na 4. místě je velmi dobré.

Výbor oddílu kopané

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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SVĚTLUŠKY A VLČATA

GLADIOL CLUB RATIBOŘ

Víte, že jsou v Ratiboři skauti?

Zhodnocení letošního roku.

Jsme sice malí, ale šikovní. Jsme družina Světlušek a Vlčat, tedy
děvčat a chlapců ve věku od 7 do 11 let a jsme minipobočkou
skautského oddílu Šestka, který funguje v Kateřinicích již 17 let.
My v Ratiboři se scházíme už 11 let a to v pondělí od 15.30 h do
17.30 h v klubovně na staré faře. Za tuto dobu jsme odchovali mnoho
skvělých skautů a skautek, kteří se v současnosti dále věnují oddílu.

V letošním roce jsme v Ratiboři výstavu mečíků nepořádaly.
Mečíková sezona byla jiná než minulé 3 roky. Rok byl deštivý
a největší pole mečíků nám zničila třásněnka a houbové nemoci.
Jiná dvě malá políčka na opačném konci vesnice měly krásné
a zdravé květy.
Na začátku květní sezony jsme mečíky zdobily vestibul obecního
úřadu v naší obci. U příležitosti soutěže vesnice roku, jsme poskytly květy mečíků na výzdobu kulturního domu v Kateřinicích
a vytvořily malou expozici z naší pěstované kolekce. Kateřinice
vyhrály celorepublikové kolo, získaly zlatou medaili a staly se
vesnicí roku 2014. Těší nás, že i my jsme k té slávě trochu přispěly.
V posledním týdnu měsíce srpna jsme poskytly mečíky na
květinovou výstavu do Liptálu, která se konala u příležitosti
Liptálských folklorních slavností. Výstava měla velký úspěch.

Známe se ze školy, kamarádíme spolu a ve skautu se učíme,
jak se chovat nejen k sobě navzájem, ale také k ostatním lidem,
k naší zemi i přírodě. Kromě toho se spolu hodně smějeme,
hrajeme zajímavé a netradiční hry. Zkrátka se nikdy nenudíme. Naše vůdkyně jsou Janina, Bára a Kikina, někdy přijdou
všechny, jindy jen jedna z nich.
Jsme sehraná parta, a tak se zúčastňujeme i závodů světlušek
a vlčat, kde jsme získali pěkné čtvrté, třetí i druhé místo, a tím
i postup do krajského kola. Pravidelně a moc rádi pomáháme
potřebným při Tříkrálové sbírce. Na začátku školního roku
jsme se zapojili do celorepublikové hry na námořnické téma
– Vzkaz v láhvi. Na schůzkách pak plníme různé úkoly, které
prověří naši fyzickou zdatnost, znalost přírody i vázání uzlů.
Na schůzky nás chodí 11, tak jestli budeš mít chuť, přijď mezi nás,
těšíme se na tebe :)
Jana Zubíčková
vůdce družiny

Na podzim jsme sklidily a ošetřily hlízy. Po důkladné probírce
nám zůstalo asi 30 % dobrých hlíz pro příští výsadbu. Našly
jsme nové pole pro výsadbu, nechaly zorat a budeme se těšit, že
v příštím roce budeme úspěšnější, uspořádáme výstavu a uděláme
radost všem, kteří se přijdou podívat na naše květinové dny.
Přejeme všem milovníkům květin krásné a spokojené Vánoce.
Za Gladiol club Ratiboř
Anna Gerlíková

SEBEOBRANA RATIBOŘ
Oddíl Sebeobrana Ratiboř vznikl v lednu 2011, jako odnož
oddílu Sebeobrany Rýmařov. Trenérem je Marcel Regmund,
držitel 1. danu a III. trenérské třídy, který se Jiu Jitsu věnoval
již 7 let v Rýmařově.
Oddílem prošlo již asi 50 členů. Stálou základnu tvoří skupina
20 členů, kteří pravidelně navštěvují semináře i soustředění. Letos
oddíl zorganizoval Letní soustřední v Dinoticích, kterého se kromě členů sebeobrany zůčastnili i členové oddílu Bujinkan Vsetín,
Sebeobrany Rýmařov a armádní instruktor pro boj s nožem.
Oddíl také uspořádal zkoušky na technické stupně Jiu Jitsu
a zůčastnil se víkendového mezinárodního semináře v Břeclavi.
Na jaro příštího roku plánujeme uspořádat vlastní seminář.
Cvičíme reálný způsob sebeobrany, snažíme se připravit své
členy na reálné nebezpečí v ulicích, zvýšit jejich sebejistotu
i sebevědomí a tím i bojovat proti stoupající kriminalitě.
Marcel Regmund
trenér
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RATIBOŘ
Bezpochyby nikomu z řidičů neuniklo, že v obou směrech úseku silnice mezi Ratiboří
a mostem přes Bečvu došlo v průběhu letošního podzimu k instalaci dopravních značek
„pozor zvěř“.
Počet střetů motorových vozidel se zvěří v tomto místě narostl do alarmujících rozměrů.
Volně žijící zvěř se v zde snaží po svých přirozených migračních cestách dostat k vodě,
ke zdrojům potravy z polí a ovocných stromů a nedokáže se přitom vyhnout narůstající
intenzitě provozu na této komunikaci. Ratibořské myslivecké sdružení ve spolupráci s místním Honebním společenstvem a Obcí Ratiboř se o snížení těchto pro zvěř osudových a pro
motoristy nepříjemných kolizí snaží už několik let, a to instalací pachových odpuzovačů
zvěře. Z obou stran zmiňované silnice byly k vidění chuchvalce zatuhlé montážní pěny, která
obsahovala odpuzující látku buď s pachem lidského potu nebo s pachem šelem. Bohužel,
nevýhodou tohoto opatření je, že zvěř si na tento pach velmi rychle zvykne a ztratí z něj
respekt. V současné době však nic lepšího není.
Nezbývá tedy, než abychom si my lidé naplno uvědomili, že zvěř nechápe, že stojí na silnici.
Pro ni je to jen tvrdá zem pod nohama. Kužel světel je z pohledu zvěře sice vnímán jako
zdroj nebezpečí, před kterým je třeba prchnout, ale protože je v tom okamžiku zpravidla
oslněná, představuje takovýto úprk skok do tmy, do neznáma, a proto v takové chvíli zpravidla zpanikaří a chová se nepředvídatelně. Ano, v těchto okamžicích je důležité předvídat,
což však zvěř moc neumí – ta jedná spíše pudově. Předvídat proto musí řidič, jehož smysly
by měly právě ony zmiňované a na náklady obce instalované dopravní značky vyburcovat.
Řada z nás už kolizi se zvěří při řízení vozidla zažila a určitě mi dá za pravdu, že není
o co stát. Škodu na vozidle hradí pojišťovny jen tehdy, když má majitel sjednané havarijní
pojištění nebo pro tento případ sjednanou spoluúčast. Pohled to také nebývá pěkný …
Ale nejde jen o hmotnou škodu. Nesmíme pustit ze zřetele i vysoký stupeň ohrožení pro
posádku vozidla. Taková srážka se 150kg těžkým kancem v devadesátikilometrové rychlosti
už je srovnatelná s čelním nárazem do stromu. Vozidlo má v takovém případě (řečeno strochou nadsázky) „motor v místech, kde normálně bývá volant.“

Řidiči, neberte prosím dopravní značky „pozor zvěř“ na lehkou váhu!
Za Myslivecké Sdružení Ratiboř
Libor Mořkovský

Tento divočák byl stražen dne 16. 10. 2014
u Prefixu (váha cca 150 kg).

KLUB SENIOREK B–B
Blíží se konec roku 2014 a jak už na konci roku bývá zvykem
i my hodnotíme jaký byl, co přinesl dobrého, co mohlo být lepší,
a hlavně konstatujeme, že jaksi uběhl rychleji než ty předchozí.
Jsme o rok starší a „moudřejší“, tak bilancujeme. Podzim byl na
akce klubu seniorek B–B hodně bohatý. Proběhly nejen akce
turistické, ale i naučné, např. přednášky.
I nadále se pravidelně každých čtrnáct dní setkáváme na staré faře.
Tam projednáváme a plánujeme své aktivity. Například v září jsme

navštívily naši kamarádku, která nás pozvala na kolaudaci domku.
Odpoledne proběhlo v srdečné a družné atmosféře. Bylo to tam
moc hezké, takže se nám ani nechtělo loučit. V listopadu jsme se
vypravily na rozhlednu Maruška na Trojáku. Počasí se vydařilo,
nálada byla bezvadná. I když nohy bolely, v kruhu optimisticky
naladěných a veselých děvčat se na to zapomnělo. Podívaly jsme
se z rozhledny na naše milé valašské vrchy a kopečky. Lesy, kopce,
louky – vše už dýchalo podzimem.
Máme mezi sebou děvčata ochotná zorganizovat výlet, nebo kontaktovat různé přednášející a připravit vše třeba i s občerstvením. Veliké díky jim za to!!! Přednášelo se například o zdravé výživě a také
o bezpečnosti seniorů. Díky dobrým lektorům byly přednášky velmi srozumitelné a opravdu přínosné. Dostaly jsme také odpovědi
na všechny otázky, které nás k daným tématům zajímaly.
Je doba adventní, Vánoce se kvapem blíží a Nový rok 2015 je už za
dveřmi. Obecní úřad, církev a různé složky pořádají spoustu akcí,
na které se těšíme a které také jistě navštívíme.
Rády bychom popřály našim spoluobčanům hezké, v klidu a míru
prožité vánoční svátky a nadcházející rok 2015 nechť je ve znamení
dobrého zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemného porozumění.
Za klub B–B
Jana Martinková

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ platí od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015

Poděkování

Vsetín AN → směr Ratiboř
Pracovní dny - 5:30, 5:35 (61), 5:50 (14), 6:20, 6:30 (61), 6:45, 8:20, 9:45, 10:30, 11:10 (61), 11:40, 12:20, 12:30
(65), 12:40 (61), 13:20, 14:40, 14:45 (31), 15:55, 16:40, 17:40 (31), 18:30, 18:40 (31), 20:20 (31), 22:25
Soboty - 5:30, 6:20, 9:45, 12:25, 14:35 (24), 15:50, 17:40 (24), 18:25 (24), 19:45, 20:20 (24)
Neděle a st. svátky - 5:30, 6:20, 8:40, 9:45, 12:25, 14:35 (24), 15:50, 16:30 (24), 17:40 (24), 18:25 (24), 20:20 (24)

Těmito řádky bych
chtěla poděkovat panu
Mgr. Oldřichu Bělíčkovi
za velmi vstřícný a obětavý přístup při řešení
problémů, které vznikaly
v rámci provozu mého
kadeřnictví. Mnohdy
to nebyly malé věci.

Ratiboř KINO → směr Vsetín
Pracovní dny - 5:00, 5:32, 6:27, 7:06, 7:13 a 7:15 (14, 61), 7:28, 7:56, 9:17, 10:19, 11:09, 13:12 (65), 13:14, 13:22
(61), 14:22, 15:20, 15:37 (61), 16:44 (31), 17:19 (31), 17:25 (31), 19:00 (31), 21:12 (61), 21:25 (52)
Soboty - 5:00, 5:23, 7:16, 8:23, 11:09, 13:01, 16:38, 16:44 (24), 19:00 (24)
Neděle a st. svátky - 5:00, 7:16, 8:23, 10:19, 11:09, 13:01, 13:54 (24), 16:38 (24), 16:44 (24), 19:00 (24)
Ratiboř KINO → směr Valašské Meziříčí
Pracovní dny - 5:00, 5:25*)(61), 6:30 (14, 61), 7:23, 13:12, 13:50*)(61), 15:38 (31), 17:28×)(31)
Valašské Meziříčí AN → směr Ratiboř
Pracovní dny - 14:25, 16:20 (31), 18:47 °)(31)
Ratiboř KINO → směr Zlín – Pracovní dny - 6:34, 11:59, 14:59 / Soboty, Neděle a st. svátky - 6:34
Zlín AN → směr Ratiboř – Pracovní dny - 7:00, 12:15, 15:50 / Soboty, Neděle a st. svátky - 12:00

Fakt velký dík.
Pane Bělíčku, do
dalších let Vám přeji
hlavně klid, pohodu
a hodně zdraví.
Silvie
Machálková

14 – nejede od 22.12. do 2.1., 30.1., od 9.3. do 13.3., od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
24 – nejede 24.12. / 31 – nejede 31.12. / 52 – jede od 22.12. do 30.12., 2.1., od 1.7. do 31.8.
61 – nejede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8. / 65 – jede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8.
*) – jede jen do Jablůnky / ×) – jede jen do Bystřičky / °) – jede z Bystřičky

OBECNÍ PLES
13. února 2015 od 20 h
hraje MOTÝL ERIKA / bohatý program zajištěn

Předprodej vstupenek od 12. ledna v průmyslové prodejně u paní Sušňové.

Příjemné prožití vánočních svátků
a další pohodový rok přeje

