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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, po extrémně horkém létě se přiblížil podzim, čas babího léta, hub,
plískanic a spadaného listí. Dětem, studentům i pedagogům přeji hodně úspěchů v novém
školním roce a Vám všem zdraví, klid a spokojenost ve Vašich rodinách. Vaše starostka.
V letošním roce jsme se intenzivně věnovali práci směřující ke zvelebení
naší obce a zkvalitnění životních podmínek Vás, našich občanů. Během
léta se podařilo vykonat kus záslužné práce. Děkuji všem pracovníkům
obce, kteří se spolu s firmami na vykonaném díle podíleli.

Budova OÚ
Byla dokončena oprava fasády OÚ, natřena střecha budovy,
zatepleny navazující technické prostory garáží s výměnou střešní
krytiny. Akce byla podpořena dotací ze SFŽP ČR, z programu
OPŽP zateplování veřejných budov částkou 2,5 mil. Kč.
Realizace proběhla dle projektu a daných parametrů. Budova
je zateplena polystyrénem a minerální vatou, jsou vyměněna
okna a vstupní dveře. Před budovou byl zrušen septik a provedeny terénní úpravy. Práce na realizaci dalších úprav interiéru
budovy budou pokračovat v zimním období.

Revitalizace veřejných ploch podpořená dotací
z ROP Střední Morava
S využitím dotace z ROP Střední Morava ve výši 5,08 mil. Kč
na projekt „Revitalizace místní části u mateřské školy v obci
Ratiboř“ v roce 2015 probíhají práce na jeho realizaci. Jedná se
o opravu místních komunikací, chodníků, osvětlení a zřízení
parkoviště u MŠ. Průběh prací je rekapitulován na kontrolních
dnech, práce jsou realizovány zhotovitelem fa TM stav s.r.o.
Vsetín podle předem stanoveného harmonogramu. Termín
dokončení je naplánován na 31. 10. 2015.

Opravy MK, chodníků, lesních cest a koryt toků
Během prázdninových měsíců byla nově položena dlažba před
budovou OÚ. Stávající dlažba byla využita k vybudování chodníku u základní školy. Tak jako každoročně jsou i v letošním
roce pravidelně čištěny komunikace, chodníky a cyklostezka.
Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy a silniční vpustě.
Opravujeme lesní cesty a svážnice. S podporou dotace ze SZIF
ČR byla opravena lesní cesta Na Kosiska po přívalových deštích.
Během podzimu budou opraveny cesty k Halmazňům, Salomonům
a další. Lesy ČR s. p. zpracovávají projekt oprav koryta toku
Ratibořky. Ředitelství silnic Zlínského kraje zaměřuje silnici 437/II
v rámci předpřípravy projektu celkové rekonstrukce silnice.
Termín realizace byl stanoven na rok 2017 s předpokládaným
využitím prostředků EU. Bylo provedeno rizikové kácení proschlých dřevin ve středu obce u ZŠ. Byly zde odtěženy jasany
představující bezpečnostní riziko pro motoristy i chodce. Zvláště
při náporech větru hrozilo jejich zřícení. Z důvodu zajištění
bezpečnosti silničního provozu byly opakovaně prováděny
výseky travin a křovin v okolí cest a cyklostezky. Těženy byly
i náplavy z koryt toků.

Rekonstrukce budovy Svazarmu – hasičské zbrojnice
Rekonstruovaný prostor interiéru budovy Svazarmu, nyní hasičské
zbrojnice, je využíván jak k činnosti SDH, tak ke konání různých
akcí občanů a společenských slavností. V celé budově jsou
vyměněny podlahové krytiny, naneseny nové nátěry, výmalby,
instalována byla plně vybavená kuchyně a upraven sál pro cca
60 hostů. Dále je zde zřízena klubovna SDH, centrální stanoviště
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rozvodů kabelové televize, stanoviště hasičské techniky a zásahové
jednotky. Většinu prací realizovali zaměstnanci obce. S žádostí
o finanční podporu na výměnu vrat a úpravu sociálního zázemí
zásahové jednotky se obec obrátila na Zlínský kraj. Závada na
čerpadle hasičské stříkačky CAS byla opravena v servisním
středisku v Poličce.

Kanalizace, vodovod, VO
Průběžně pokračuje připojování dalších nemovitostí na obecní
vodovod, kanalizaci a KT. Operativně jsou odstraňovány poruchy
na rozvodných sítích ve vlastnictví obce. V údolí Hološín byla
dokončena instalace veřejného osvětlení a přípojek RD na sítě
kabelové televize. S využitím zdvižné plošiny je prováděna pravidelná údržba veřejného osvětlení a ořez větví stromů.

ZŠ, sokolovna
Nově byla vybudována kanalizační trasa nahrazující nevyhovující
odvodnění ZŠ od povrchových vod s napojením kostela. Ve sklepě
budovy ZŠ byla vyměněna okna. Všechny dveře byly nově natřeny.
V jedné ze tříd byla položena podlaha a rekonstruovány obklady
stěn. Na chodbě v přízemí došlo k sanaci omítky. Školní dvůr prošel
rozsáhlou úpravou se zasypáním septiku i nevyužívané studny.
Nově byl vybudován přístupový chodník. Byl také opraven stávající
plot a instalován nový u kostela. Prostory sokolovny byly vymalovány a budova prošla i drobnými úpravami interiéru.

Oprava chodníku na hřbitov, oprava pomníků
a válečných hrobů
Byla dokončena rekonstrukce přístupového chodníku na hřbitov,
dlouho požadovaná širokou veřejností. Realizace byla zahájena
neprodleně po získání pozemku hřbitova do majetku obce. Na
chodník byla použita žulová lámaná dlažba. Práce probíhaly
v horkých letních měsících. K úspěšné realizaci přispěli kromě
firmy p. Červenky i zaměstnanci obce, zejména p. Jaromír Vítek.
Opravou zbývající části oplocení hřbitova bude dokončena jedna
z etap předpokládaných úprav tohoto prostoru. Průběžně jsou
opravovány a čištěny pomníky padlých a válečné hroby na
místním hřbitově.

Čištění obce, obměna obecní techniky,
výkupy pozemků
S využitím obecní techniky je sečeno fotbalové hřiště. Průběžně
je prováděna údržba veřejných ploch včetně záchovné údržby
obecních budov. Pracovníci obce spolu s pracovníky zařazenými
na VPP zajišťují čistotu obce i odvoz plastů. Značná pozornost je
věnována zachování čistoty na autobusových zastávkách a v jejich
okolí. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu jsou doplňovány
dopravní značky. Byly natřeny lavičky a instalovány na různých
místech obce.

Knihovna
S podporou obce je každoročně doplňován knihovní fond. Ve
spolupráci se ZŠ Ratiboř je pořádána celá řada akcí zaměřených
na podchycení zájmu dětí o knihy. Zastupitelka p. M. Jakubíková

spolu s knihovnicí E. Miniarikovou významnou měrou přispěly
k přípravě a zdárnému průběhu výstavy květin pořádané místním
svazem zahrádkářů.

Kultura a sport
S velkým úspěchem se u široké veřejnosti setkala výstava květin
v místní sokolovně, pořádaná místním svazem zahrádkářů. Farní
sbor Českobratrské církve evangelické uspořádal pro veřejnost také
celou řadu akcí. Úspěšný byl zejména benefiční koncert Zvonků
dobré zprávy na farské zahradě. V rámci předplatného jsou
pořádány pravidelné zájezdy do divadla ve Zlíně. Probíhá fotbalová
sezóna. Konal se pochod „Po ratibořských hrboch“. V rámci
vesnické pospolitosti je pořádána celá škála dalších akcí.

Komunální odpad – sběrný dvůr

komodity včetně železa a posekané trávy. Týdně je i nadále z obce
odváženo zhruba 6 tun pevných domovních odpadů a 1 až 2 plně
naložená nákladní auta plastů. Kontejnery k recyklaci skla a papíru
jsou pravidelně vyváženy smluvním partnerem. Ve vestibulu
obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na vyřazené drobné
elektrospotřebiče.

Kompostéry
Obec obdržela podporu na zakoupení kompostérů od SFŽP ČR.
Podle zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách byl vybrán dodavatel
kompostérů, který nabídl nejnižší cenu. Předpokládaný termín
dodávky kompostérů je nejpozději do 15. 10. 2015. Zájemci budou
vyzváni ihned po obdržení dodávky k bezúplatnému odběru kompostéru a podpisu smlouvy o převzetí kompostéru.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

Sběrný dvůr v Červených s pevně stanovenou otevírací dobou již
od června slouží svému účelu. Občané zde odkládají nepotřebné

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RATIBOŘ
Výpis z Usnesení IX. řádného jednání Zastupitelstva obce Ratiboř ze dne 7. září 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo:
PROJEKT: Modernizace systému pro nakládání se separovaným odpadem a bioodpadem v obci Ratiboř – zpracování žádosti o dotaci.
PROJEKT: Revitalizace a výsadba zeleně v obci Ratiboř – lokality:
hřbitov, okolí ZŠ, areál hasičského domu, prostor mezi autobusovou zastávkou a Ponorkou – zpracování žádosti o dotaci.
PROJEKT: Rekonstrukce a modernizace obecního vodojemu – zpracování žádosti o dotaci.
PROJEKT: Protipovodňová opatření v korytě toku Kobelanka – zpracování žádosti o dotaci.
Výměnu veřejného osvětlení kolem silnice II. a III. třídy za nová LED svítidla.
Žádost uživatelů skupinového vodovodu na vložení věcného břemene trasy vodovodu.
Odprodej p. č. 834/21 a části p. č. 834/20 panu O. Bělíčkovi, Ratiboř č. p. 224.
Zastupitelé obce Ratiboř se jednohlasně vzdali měsíční odměny ve výši 1 500 Kč za jednotlivce (celkem 16 500 Kč) a darovali tuto
částku na pamětní desku k opravě kostela v roce 2015.
Zastupitelstvo obce nově stanovilo výši pronájmu sokolovny pro aktivity, které mají organizátoři zpoplatněny částkou 200 Kč/hod.
Od tohoto poplatku jsou osvobozeny spolky působící v obci Ratiboř.

PRONÁJEM SÁLU V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE (SVAZARMU)
Obec Ratiboř nabízí ke krátkodobému pronájmu sál v budově hasičské zbrojnice (Svazarmu), který je možné využít k:
narozeninovým oslavám svatbám smutečním hostinám atd. Sál disponuje plně vybavenou kuchyní a jeho
kapacita je až 80 osob. Výše nájmu 2 000 Kč + DPH / víkend včetně energií.

Přihlášky do soutěže „O nejlepší klobásu“
se letos koná dne 17. 10. 2015. Centrum obce
bude vyhrazeno rukodělným řemeslníkům
a prodejcům tradičních výrobků. Pokud máte
co ukázat, přihlašte se. Jinak se můžete těšit na:
soutěž o nejlepší klobásu – hodnotit budou moci sami návštěvníci,
výstavu děl řezbáře Jindřicha Růžičky,
umělecké kování Josefa Kováře z Jarcové,
tesání dřevěných soch Rostislava Zimka z Mikulůvky,
Dechovou hudbu ZUŠ Morava Zlín ad.

Prosíme ratibořské „řezníky“ – občany, kteří mají zájem svoje
výrobky prezentovat, trošku si zasoutěžit a porovnat se s jinými,
aby se přihlásili u paní Jakubíkové v místní vinotéce, kde jim
budou poskytnuty bližší informace. Klobásy by měly být dodány
v týdnu od 12. 10. do 15. 10. 2015 do vinotéky, kde budou zaregistrovány. Každý soutěžící dodá 5 kg klobás, které mu budou
proplaceny. Košt proběhne za účasti veřejnosti v den hodového
jarmarku, tj. 17. 10. 2015 od cca 9.00 hod. před obecním úřadem.
Každý soutěžící se zároveň stává i hodnotitelem.
Návštěvníci jarmarku si za poplatek 50 Kč koupí hodnoticí
lístek, kde budou pomocí bodů porovnávat výrobky. Oceněny
budou 3 vzorky s největším počtem bodů.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Slunečné prázdniny nám skončily a začal nový školní rok.
Děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, se nemohly dočkat.
Novým dětem ukáplo několik slziček, ale hůře odloučení prožívaly
maminky. Díky laskavému přístupu paní učitelek a s pomocí
maňásků se první náročné týdny zvládly na jedničku. Elán
a pevné nervy nám první den přišla popřát i paní starostka
Bc. Jiřina Sklenská s místostarostou Martinem Žabčíkem.
Do mateřské školy nastoupilo 19 nových dětí.
Celkový počet dětí je 67.

Třídy a vyučující ve školním roce 2015/2016
Počet
dětí

Chlapci

Dívky

I. Berušky

12

7

5

Bc. Jana Wollerová

II. Medvídci

28

18

10

Zdeňka Březovjáková,
Pavlína Ferdicsová
Dana Barvíková,
Vladimíra Staňková

Třída

III. Koťátka

27

15

12

CELKEM

67

40

27

Vyučující

O pohodový chod mateřské školy a pestrý a chutný jídelníček
se starají zaměstnanci: Petra Frydrychová, Dagmar Trčková, Irena
Barvíková, Lukáš Špaček, Jarmila Macečková a Miriam Javoříková.

Náš školní vzdělávací program „S úsměvem to jde lépe“ je
doplněn dílčími vzdělávajícími projekty: „logopedická prevence“
a „předplavecký výcvik“. V mateřské školce provádíme také korekci
dyslalie pod vedením Bc. Jany Wollerové.
Již čtvrtým rokem organizujeme pro 14 přihlášených dětí celoroční
výuku angličtiny ve spolupráci s Mgr. Jitkou Kretovou. Po dobu
mateřské dovolené paní Kretové zajišťuje výuku paní Mgr. Hana
Janíčková.
Druhý týden v září jsme zahájili předplavecký kurz v Městských
lázních Vsetín pro 19 nejstarších předškoláků ve spolupráci
s Plaveckou školou Valašské Meziříčí a ZŠ Ratiboř.
V měsíci září jsme připravili pro děti dvě divadla:
Divadlo Maringotka s pohádkou „Jak šel Míša poprvé do školky“,
Divadlo Kašpárkův svět s pohádkou „Kašpárek v pekle“.
Na tento školní rok plánujeme již osvědčené akce – karneval, rej
masek, výlet do ZOO, pohádkovou cestu, noc v MŠ, divadelní
představení a sportovní olympiádu.
Těšíme se v novém školním roce na vzájemnou spolupráci s rodiči
a přáteli MŠ.
Pavlína Ferdicsová
a kolektiv MŠ Ratiboř

KNIHOVNA
Ze strnišť nám už zase fouká podzimní vítr, malým i větším čtenářům opět začaly školní
povinnosti a nám dospělým skončil čas dovolených.
Tepla jsme si letos užili dosyta a k chladným podzimním
večerům rádi sáhneme po knížce. V letošním roce obdržela
obecní knihovna na nákup nových knih 15 000 Kč a bylo zakoupeno
68 knih různých žánrů. Doufám, že jsme s paní Zdenkou
Haplovou ze vsetínské Masarykovy veřejné knihovny vybraly
knihy, které naše čtenáře potěší, pobaví i poučí.
Všem čtenářům přeji dobrou náladu a pevné zdraví do podzimních plískanic.

Obecní knihovna ve spolupráci s Obecním úřadem
Ratiboř bude v měsíci říjnu pořádat dvě besedy:

7. října 2015
od 16.00 h

Beseda se sadařem na téma

OVOCNÉ STROMY
A HRUŠKY

První, na téma Ovocné stromy a hrušky, se bude konat ve
středu 7. 10. od 16.00 hodin v jídelně základní školy a bude
spojena i s ochutnávkou. O své zkušenosti s pěstováním ovoce
se s námi podělí pan Martiš.
Druhou je beseda s mykologem a v případě příznivého počasí
a růstu hub bude obohacena i o vycházku do přírody. Myslím,
že mykolog pan Jiří Polčák bude ochoten určit i houby, které
si účastníci přinesou s sebou. Beseda se bude konat v neděli
11. 10. od 8.30 hodin také v jídelně základní školy a do přírody
zamíříme nejspíše do Červených nebo na Kosiska. Snad nám
vyjde počasí a příroda poskytne nějaké ty hříbky.
Vaše knihovnice
Ester Miniariková
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11. října 2015
od 8.30 h

Beseda s mykologem na téma

VŠE O HOUBÁCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. září začal nový školní rok i pro naše nejmladší žáky – prvňáčky. Ti se zúčastnili, v doprovodu
rodičů i dalších rodinných příslušníků, slavnostního přivítání do školních lavic.
V krásně vyzdobené třídě je přivítala jejich třídní učitelka Mgr.
Milada Valová, paní učitelka Klára Cabáková, vychovatelka
školní družiny paní Jana Liškutínová a představitelé naší obce
paní starostka Bc. Jiřina Sklenská a místostarosta obce pan
Martin Žabčík. Od nich zákonní zástupci novopečených školáků
obdrželi již tradiční finanční příspěvek na školní pomůcky.
Hodně pracovních úspěchů a rodinnou pohodu popřáli taktéž
všem zaměstnancům školy.

zpestřit pobyt ve škole. Hned druhý týden nového školního roku
zahájila 2. a 3. třída plavecký výcvik. V říjnu se k nim připojí
i prvňáčci v rámci předplaveckého výcviku. 8. září jsme přivítali
příslušníka Policie ČR pana nprap. Bc. Vladislava Malcharczika,
který dětem objasnil problematiku pohybu na veřejných komunikacích.

Všichni přejeme našim nejmenším hodně zdaru, vytrvalosti
a píle, rodičům a učitelům hlavně trpělivost.

Třídy a vyučující ve školním roce 2015/2016
Třída

Počet
žáků

Chlapci

Dívky

1. třída

19

10

9

Mgr. Milada Valová

2. třída

22

12

10

Mgr. Jana Divišová

3. třída

17

11

6

Mgr. Jitka Žabčíková

4. třída

25

14

11

Mgr. Tamara Juchelková
Mgr. Jitka Vítková

5. třída

13

8

5

CELKEM

96

55

41

Školní družina

24

14

10

Vyučující

Veřejnosti jistě neuniklo, že se o prázdninách ve škole a v jejím
okolí pilně pracovalo.

Jana Liškutínová

Ostatní hodiny a úvazky vyučuje nová paní učitelka Klára Cabáková.
V tomto školním roce nastaly ve škole personální změny.
Ke konci školního roku odešly paní učitelky Mgr. Bohdana
Uhrinová a Mgr. Hana Salamonová. Na jejich místa jsme
přivítaly nové posily Mgr. Jitku Žabčíkovou a paní učitelku
Kláru Cabákovou, která v letošním školním roce ukončí
studium na Pedagogické fakultě MU v Brně, obor Učitelství pro
1. stupeň základních škol. Novým vyučujícím přejeme hodné
a šikovné děti a radost z práce.
Paní učitelce Uhrinové a Salamonové bych chtěla touto cestou
poděkovat za dlouholetou a přínosnou práci pro děti, školu
i obec, za přátelství a krásné roky prožité s nimi v našem kolektivu. Milé kolegyně, za vše velký dík!

Ve škole byla zrenovována podlaha ve 3. třídě, byl proveden
nový obklad kolem umyvadla, ve všech třídách byly vyměněny
vodovodní baterie, opraveno vlhké zdivo v zadní části budovy
a vyměněna stará sklepní okna za plastová. V celé budově školy
byly natřeny dveře a zárubně. Všechny staré a nefunkční komíny
byly odstraněny.

Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího
programu s motivačním názvem „Jen si děti všimněte, co je
krásy na světě“. Dětem s poruchami řeči bude poskytována
odborná logopedická péče paní učitelkou Tamarou Juchelkovou.
Dětem se specifickými poruchami učení se bude věnovat ve
speciální reedukační péči paní učitelka Jana Divišová.
Děti se opět mohou zapojovat do těchto zájmových kroužků
a aktivit:
hudebně-dramatický kroužek,
taneční kroužek HIP-HOP,
kroužek sebeobrany JIU-JITSU,
výtvarný kroužek,
zdravotnický kroužek,
kroužek anglického jazyka,
sportovní kroužek (florbal),
šachový kroužek,
hudební obory ZUŠ B-ART a ZUŠ Morava.
I v letošním školním roce připravujeme pro žáky řadu aktivit,
ať už mimoškolních, či v rámci výuky, kterými jim chceme

Kolem celé školy máme nové chodníky, rovněž byla provedena
celková úprava školního dvora. Velký dík za tyto změny a zvelebení okolí školy patří zřizovateli školy Obci Ratiboř a všem jejím
pracovníkům. Mnohokrát děkujeme!
Všem našim dětem přeji hodně úspěchů, kamarádství a radosti,
pedagogům hodně sil do nového školního roku a rodičům
důslednost a trpělivost při výchově svých dětí.
Mgr. Milada Valová

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

5

KVĚTINOVÁ VÝSTAVA
Tento rok jsme opět uspořádali květinovou výstavu. Konala se
v sokolovně od pátečního odpoledne 21. 8. do neděle 23. 8. I přes
velké sucho, které trvalo celé léto, mečíky i letos vykvetly.
Do vestibulu jsme umístili nástěnky, na kterých byly fotografie
z minulých výstav. Další části zdobilo 230 váz s mečíky.
Vystavovali členové Gladiol clubu Ratiboř a hosté, např. pan
Jaroslav Kovařík z Jasenné (mečíky pěstuje v Bratislavě), Petr
Mimránek z Mysločovic, Stanislav Novotný z Křtomil a Lubomír
Rýpar z Loučky u Jakubčovic. Mečíky pana Jana Machaly měly
samostatný stůl a na něm byly k vidění i mečíky pojmenované
roku 2013 – Ratiboř a Jan Machala. Vystaveny byly také mečíky
vyšlechtěné panem Josefem Nosálkem. Ty teď pěstuje jeho dcera
Tamara Juchelková. Kytičku voňavých mečíků vystavovala i Klára
Zbranková (10 let), která je také sama pěstuje. V zadní části
sokolovny bylo jezírko, zákoutí s lavičkou a další krásné a nápadité
dekorace, které, stejně jako ostatní, vytvořila Michaela Jakubíková.
Tuto část doplnily modely dřevěných kostelíků, kapliček a zvoniček
z Beskyd, které vystavoval pan Jan Blizňák.

Nejmladší pěstitelka Klárka Zbranková a nejstarší pěstitel pan Josef Nosálek

Po celou dobu výstavy vládla pohoda a dobrá nálada. Atmosféru
výstavy zachytila ve své básni „Výstava květin“ paní Marie Šedá.
Za svaz zahrádkářů Jaroslava Zbranková
CINNAMON CANDY (gl. Club)
1.
OF SINGULAR BEAUTY (gl. Club)
2.
KRÁĽ TRHU (gl. Club)
3.
PEKLO (L. Rýpar)
4.
WARIS (gl. Club)
5.
PÍSEŇ SEVERU (gl. Club)
6.

Výstavu zhlédlo 815 návštěvníků z blízkého okolí, ale také např. ze
Slovenska, Hradce Králové, od Přerova a řada dalších našich přátel
zahrádkářů a mečíkářů. Podívat se přišli i členové skupiny zvonků
z Ameriky. Návštěvníci obdrželi hlasovací lístek, na který měli
napsat druh mečíku (i více), který se jim nejvíce líbil. Hlasovacích
lístků bylo odevzdáno 551, většinou lidé hlasovali pro větší počet
mečíků, určit jen jeden mečík bylo opravdu těžké.

7.
8.
9.
10.

ŠOKOLADNICA (gl. Club)
PINK LADY (gl. Club)
NOSTALGIE (J. Kovařík)
JIŘÍ VÁCLAVÍK (gl. Club)
NŠ 18-92-3/1 (gl. Club, šlechtitel Jan Machala)
SIRAEL (gl. Club)
MODRÝ PROGRAM (Josef Nosálek)
AMIS (gl. club)

Pořadí mečíků podle hodnocení návštěvníků:

Báseň – Výstava květin
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V Ratiboři již tradičně
výstava květin se uskutečnila
a současně dřevěnými výrobky
nádherně doplněna byla.

Byli nuceni míchat různé chemikálie
jak květy broučci napadli
pořád do vody hnojivo přidávat
by svěží vydržely a do výstavy nezvadly.

Dvacetpět let práce
pan Jan Blizňák tomu dílu věnoval
aby skvosty pro další pokolení
ve známost všem dal.

Z vedlejších obcí i vzdálených míst
mnoho návštěvníků přijelo
by tu úžasnou krásu
na vlastní oči vidělo.

Patří jim zato velký dík
vždyť bez jejich pomoci
by výstava v naší obci
ani nemohla být.

Mečíky růžové, mečíky červené
dokonce nádherné světle zelené
těch barev s různými odstíny
od blankytu až po barvu neviny.

Obětavé ruce a dobré srdce
pevně při sobě stály
než všechnu tu něžnou krásu
v prostorách sokolovny zaranžovaly.

A proto všem dobrým lidičkám
kteří nám tuto velkolepou nádheru
připravili ve svém volném čase
patří ode všech srdečné poděkování
a na příští výstavu těšíme se zase.

Jména mají různorodá
Menáda, Sírus, Violka
Athos, Klenot, Rokytka
a taky jméno Anelka.

Vystaveny byly různé věci
které dříve naši předkové užívali
když s velmi těžkým životem na Valašsku
statečně se prali.

Co práce to dalo v tak nepříznivém počasí
ty nádherné květiny uchovat
denně je pravidelně opečovávat
denně je pravidelně zalévat.

Valašský lid skromný byl
svoji přírodu miloval
různé druhy stromů a také jezírka
vždy v původní podobě zachoval.

I muži častokrát
svým pracovitým ženám pomáhali
několik sudů vody denně
k záhonům dopravovali.

A dřevěné modely kostelíků z Beskyd
tu krásu květin doplnily
vždyť rukama našeho rodáka
vyrobeny ve volném čase byly.

Ratibořský zpravodaj - podzim 2015

Věříme, že zástupci naší obce
budou při tak úžasných zahrádkářích
i v budoucnu stát
a na tak nádherné akce vždy
dle možností přispívat.
Díky, díky, díky
nenacházím další slova
jen srdečné díky
opakuji znova.
Za občany obce napsala Marie Šedá
Ratiboř 23. srpna 2015

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci.
Léto naši hasiči přivítali Dětským dnem. Akce se konala ve
spolupráci s obecním úřadem, který nám pomohl při přípravě
i finančně. Za to patří velký DÍK. Děkujeme také Pizzerii U Ogarů,
která nám věnovala poukazy na pizzy pro děti.

Mladí hasiči a muži se letos zúčastnili mnoha soutěží. Naše děti byly
na 8 soutěžích, například v Hovězí, Valašské Polance, Semetíně,
Veselé. I přes to, že se nedostaly mezi první, je neopustil bojový
duch. Čím dál více se zlepšují a věříme, že příští rok nám dovezou
jedno zlato za druhým. Muži se zúčastnili 6 soutěží, ale ještě nekončí
a chystají se na další.

Vše vypuklo 27. 6. 2015 ve 14 hodin za Hasičským domem. Největší
a nejzajímavější atrakcí v programu byl příjezd krásky Tatry 815
Terrno z Karolinky. Děti i s rodiči měli možnost si hasičské auto
prohlédnout, popřípadě se hasičů z Karolinky zeptat na cokoliv,
co je zajímalo.
Ze sponzorských darů byly našemu družstvu mladých hasičů
zakoupeny dresy na soutěže, tímto bychom chtěli poděkovat
především firmám AUSTIN DETONATOR s.r.o., BS Vsetín, SIKO
KOUPELNY a firmě pana Hurty.
Dále se naši mladí hasiči podílejí na úpravě antukového hřiště, za
což jim byla přislíbena odměna ve formě opravy závodní stříkačky.

Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, atrakcí, jako třeba bagr,
kde se vyřádili malí i velcí. Ten, kdo se chtěl pořádně odreagovat,
určitě navštívil paintball. Někdo má zase radši něco klidnějšího,
tak si zvolil malování na obličej nebo zařídil autíčko na dálkové
ovládání. A aby se nezapomnělo na ty úplně nejmenší, bylo pro ně
připraveno mnoho soutěží za sladké odměny. Když hrály písničky
z dětských pohádek, parket se rychle naplnil všemi dětmi. Mysleli
jsme samozřejmě i na rodiče a připravili pro ně opičí dráhu
o bečku piva.
Najednou se všichni vzdalovali místu, kde se odehrávaly velké
boje. Sebeobrana, jiu-jitsu, naháněla strach, nikdo by s takovým
„profíkem“ určitě v konfliktu být nechtěl.
Na programu byl ještě jeden velmi důležitý bod, ukázka požárního
útoku našich mladých hasičů. Předvedli se v plné síle!
Pomalu se začalo stmívat a na pódiu se chystala kapela Street 69,
která hrála a bavila až do ranních hodin.

Dne 13. 7. 2015 proběhlo na obecním úřadě slavnostní předání
ocenění za mimořádné zásluhy bratrovi Ladislavu Žabčíkovi.
Ocenění předal Dr. Josef Juráň spolu s paní starostkou Bc. Sklenskou.
Po poděkování starostky a členů SDH sám pan Žabčík přednesl
pár slov, hlavně vzpomínky ze svého mládí, jak se stal hasičem aj.
SDH mu ještě jednou srdečně děkuje za záslužnou práci, kterou pro
sbor vykonal.
Tereza Staňková
jednatelka SDH

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Milí čtenáři Zpravodaje, víte, že posláním církve by měla být
„předsíň do nebe“? Pravda, občas do ní ještě zafouká syrový vítr
lidské zloby, ale přesto už by tu člověku mělo být dobře.
Víte, že církev je obrázkem toho, kam nás chce Pán Bůh jednou
přivézt? Pěkně se o tom zpívá v jedné husitské písni: „Vyšší
k nižším má se tiše, kdo jest níž, nežádá výše, každý z nich má
na svém dosti, nasycen jsa blažeností. Radost má druh z druha
svého, jako by vše bylo jeho, co kdy na kom slávy vidí, přeje mu
a nezávidí.“
Víte, že podobně krásné to smí být v našich rodinách, když si
navzájem odpustíme, protože i nám Bůh odpustil? Nebude to

snad v Božím království podobné, jako když se již nyní společně
modlíme a myslíme přitom víc na druhé než na sebe? Nebo
když na něčem (jako na letošní opravě kostela) spolupracujeme
a nehledíme na to, co z toho budeme mít.
A víte, že každý z nás může něčím Boha oslavit? Nejen zpěvem
a hudbou, ale i úsměvem, podanou rukou, svým zájmem
o druhého, povzbuzujícím slovem, přímluvnou modlitbou,
návštěvou nebo drobnou legrací, kterou si dáme najevo, jak se
máme rádi. I když je svět, ve kterém žijeme, někdy drsný a lidé
na sebe dovedou být zlí a protivní, máme stále důvod k radosti
a vděčnosti.

Duchu svatý, probuď v nás radost a nápaditost, aby to na nás bylo vidět, že žijeme z Boží dobroty
a k chvále Jeho slávy. Dej, ať se nestydíme být šťastní a spokojení, když uvěříme, jak mnoho nám bylo
v Kristu darováno. Amen.
Sborová sdělení a pozvánky
Se začátkem září začalo pro děti vyučování biblických příběhů
v Nedělní škole. Děti odcházejí z bohoslužeb při druhé písni a mají
svůj program ve vedlejší místnosti. Společný začátek v 10.00 hod.
Také se začátkem září – zatím po dobu prvního pololetí letošního
školního roku – je v Kateřinicích a v Ratiboři další mladý Američan
z Pittsburghu – Jack Powell, se kterým se v našem sboru
uskuteční pro zájemce hodiny konverzace angličtiny. Můžete se
na ně těšit každý čtvrtek odpoledne a večer. Jsou zváni všichni,
kteří si chtějí procvičit svou angličtinu. Případné zájemce farářka
prosí o brzký kontakt!
K zamyšlení nad Písmem svatým v rámci biblické hodiny zveme
v úterý 22. 10. v 17.00 hod. (pokračujeme v rozjímání nad knihou
Skutků). Pěvecký sbor zkouší v úterý od 18.00 hod. Modlitební
setkání se koná ve středu od 9.00 hod. Výuka náboženství pro
dvě věkové skupiny dětí probíhá ve středu v základní škole (letos
se zaměřujeme na výklad apoštolského vyznání víry). Setkání
v rámci konfirmační přípravy se konají ve čtvrtek.
17.–20. 10. – Návštěva z partnerského presbyteriánského sboru
Southminster z Pittsburghu (USA) v Ratiboři a v Kateřinicích.
27.–29. 10. – Zvonky Dobré zprávy zahrají v Evropském parlamentu
ve Štrasburku.

Advent letos začíná poslední listopadovou nedělí 29. 11. a během
něj Vás (kromě nedělních bohoslužeb) zveme vždy v úterý
(1., 8., a 15. 12.) od 18.00 hod. na tři adventní večerní setkání, kdy
nám poslouží faráři z okolních sborů.
V neděli 6. 12. sbor spolu s obcí zve všechny na Adventní koncert.
Tentokrát uslyšíme soubor z Masarykova gymnázia Vsetín pod
taktovkou p. uč. Heleny Kaločové.
Dále jste zváni do kostela na Štědrovečerní slavnost. Ostatní
bohoslužby se budou konat ve sborovém domě, a to jak bohoslužby
v první svátek na Boží hod vánoční s pozváním ke stolu Páně
v 10.00 hod, tak bohoslužby na druhý svátek v 10.00 hod.
Poslední neděli občanského roku (27. 12.) se bude v kostele
konat koncert „Urbi et orbi“ (Městu a světu) v podání Zvonků
Dobré zprávy.
Za končící rok 2015 budeme společně Bohu děkovat při sborovém
setkání ve čtvrtek 31. 12. v 16.00 hodin.
Jménem staršovstva a sboru srdečně zdraví
farářka J. Wiera Jelinek
a kurátor sboru Jan Jurášek

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOSTELA – 18. října 2015
Neděle díkůvzdání za úrodu a opravu kostela se svátostí večeře Páně a 5. výročí působení pěveckého
souboru. Tentokrát slavnostní nedělní bohoslužby budou probíhat v nově opraveném ratibořském
kostele a budou obohaceny o díkůčinění za letošní náročnou opravu chrámu Páně. Srdečně zveme
všechny občany naší obce a okolí. Chceme se spolu se všemi radovat z ukončení generální opravy
kostela. Začátek v 10.00 hod.
Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
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JUBILANTI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Tradiční návštěvy jubilantů byly uskutečněny v období července,
srpna a září u 18 spoluobčanů, kteří oslavili svá výročí. Jedna
manželská dvojice si připomněla 50 let společného života.
Přejeme všem, kteří slavili nebo budou slavit, pevné zdraví,
sílu do života a hodně hezkých podzimních slunečných dnů.

Blíží se čas, kdy budeme vítat do života naše nejmladší
občánky. Tato akce je naplánovaná na sobotu 10. 10. 2015.
Rodiče obdrží pozvánku na základě předložení souhlasu.
Budeme se těšit.

Správné řešení hádanky z minulého zpravodaje

SETKÁNÍ SENIORŮ

V minulém zpravodaji jsme si pro Vás připravili hádanku
v podobě nedokončených řádků básničky. Gratulujeme všem,
kteří si báseň domysleli :) Správné znění je tady:
Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci tedy říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej...

Léto uběhlo jako voda a blíží se čas podzimu. Stejně
jako před rokem, tak i letos, se mohou naši spoluobčané,
kteří dovršili 70 let, těšit na již tradiční setkání se svými
vrstevníky, kamarády a přáteli. Akce se uskuteční v neděli
11. 10. 2015 odpoledne od 14 hod. v restauraci PONORKA.
Milí senioři, na toto setkání od nás obdržíte osobní
pozvánku. Těší se na vás zastupitelé obce Ratiboř.
Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková

KLUB SENIOREK B–B
Letošní léto i prázdniny jsou již za námi. Dny se pomaloučku
zkracují, rána jsou studenější a zahrádky vydávají svou úrodu.
Letošní sucho a teplo sice přálo dovoleným, zato ale moc ne
zahrádkářům. Proto klobouk dolů před zahrádkáři a Gladiol
clubem (kde jsou členkami i naše děvčata z B–B), že dokázali
zorganizovat takovou nádheru, jako byla výstava mečíků a jiřin.
Moc se jim to povedlo.

I když prázdninový program B–B klubu vždy počítá s hlídáním
vnoučat a dovolenými, přesto jsme se scházely co čtrnáct dní.
Povykládáme, plánujeme akce na podzim a podobně. Před
prázdninami jsme si udělaly výlet na Pulčínské skály, pak
do Borčí a teď na podzim budeme v aktivitách pokračovat.
Rády bychom se také věnovaly tréninku petangue, abychom
se na dalším seniorském turnaji umístily co nejlépe. Počítáme
i s kondičním cvičením v sokolovně (něco pro seniory) a také
nás čeká pár výšlapů. Je třeba něco dělat pro zdraví, i když tělo
je proti tomu. V partě, kde se člověk dobře cítí, je hned všechno
lehčí. A také valašské hory, kopečky a louky léčí. Těšíme se, že
ke všem podzimním aktivitám nám bude přát i počasí.
Navštěvujeme též akce pořádané obecním úřadem, církví
a podle potřeby i pomáháme. Díky za každý vydařený den.
Našim spoluobčanům přejeme hezký, klidný a krásně zbarvený
podzim (a k tomu i plno hřibů), pevné zdraví a dětem úspěšný
start ve škole.
Za klub B–B
J. Martinková

BENEFIČNÍ KONCERT ZA RATIBOŘSKÝ KOSTEL
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TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
Změny v oddílu kopané

VÝBOR

TRENÉŘI

Jaroslav Žabčík – předseda
Vlastimil Adámek – místopředseda (pokladna)
Michal Mrlina – jednatel
Jiří Mynařík – vedoucí úseku mužů
Josef Mikula – vedoucí úseku mládeže
Karel Stančík – člen výboru
Mužstvo “A” – Lubomír Stančík
Mužstvo “B” – Michal Mrlina
Dorost – Stanislav Olšák, Adam Konvičný
St. žáci – Ladislav Sušeň, Jaroslav Kaňák
Ml. žáci – Mikula j., Staněk, Čablík
St. přípravka – Nogol P., Žabčík D.
Ml. přípravka “A” , “B” – Stančík K., Hynek P.

V pátek jsme se v základní skupině utkali s polskými akademiemi
KS Gedania 1922 a Academia Sportu Millicz. Večer od 19 hod.
bylo na zaplněném wroclawském náměstí velké slavnostní
zahájení turnaje.

Z ratibořské kopané –Muži
Muži “B” zahájili novou sezonu ve značně obměněné sestavě, kde
mladé kluky, kteří skončili v dorostu, doplňují starší zkušenější
hráči. IV. třída se od letošní sezony hraje ve čtrnácti týmech,
neboť se spojila meziříčská skupina se vsetínskou. Tým vedou
Michal Mrlina a Jiří Mynařík, kapitánem je navrátilec z “A”
týmu Michal Fojt. Tým doplnili: Tomáš Mynařík a Martin
Konvičný (dorost) a hostující Aleš a Lukáš Navrátilové, Karel
Katrušák, Jan Randýsek (Hošťálková), Dominik Zbožínek (Ústí)
a Josef Stříteský (Loučka). Tým je zatím po pěti kolech s 9 body
po třech vítězstvích a dvou porážkách na 3. místě tabulky.
Nejlepšími střelci jsou: Tomáš Adámek – 5 a Michal Fojt – 3.
Taktéž “A” tým po loňské záchraně naskočil do nové sezóny
s velkými změnami a značně omlazen. Věkový průměr družstva
spadl na 22 let, což tým řadí k jedněm z nejmladších v I.B třídě.
Trenérem týmu je Lubomír Stančík, vedoucím mužstva nově
Zdeněk Blizňák st. a manažerem Jiří Mynařík. Tým doplnili:
Patrik Galeta a Jaroslav Burdík (návrat z dorostu Zlína), Baletka
(návrat z dorostu Val. Meziříčí), Filip Zubík (návrat z dorostu
Vsetín) a na rok hostující Lukáš Bambůšek, Roman Pařenica
(Hošťálková), René Kutěj (Vsetín). Na roční hostování do
Hošťálkové odešli Petr Daňa a Stanislav Olšák. Tým je zatím
po pěti kolech s 11 body po třech výhrách, jedné remíze a jedné
porážce na 5. místě tabulky.

V sobotu dopoledne jsme odehráli poslední utkání v základní
skupině s MŠK Formát Martin. Ve skupině jsme obsadili čtvrté
místo. Odpoledne kluci nastoupili v Consolation Cupu, kde je
čekal polský soupeř Fotbal Akademy Leszno. Po večeři jsme
klukům zpestřili pobyt návštěvou velkého wroclawského
aquaparku, kde se nám všem moc líbilo.
V neděli hoši odehráli své poslední dva zápasy v turnaji, a to
s TJ Beskyd Bukovec a BTP Stal Brzek. Po odehrání posledního
utkání kluci za znělky UEFA vystoupali na pódium, obdrželi za
6. místo diplom a památeční medaile.
Z Ratiboře za náš tým nastoupili: Marek Nogol, David Žabčík,
Ondřej Švagera, Filip Barbořák, Štěpán Mrlina, Tobiáš Třetina.
Z Jablůnky za náš tým nastoupili: Radek Kovalčík, Jiří Bartoň,
Vojtěch Šmarda, Ondřej Stančík, Alex Najt, Karel Košárek, Jan
Zrník.
Do listiny střelců se zapsali: Filip Barbořák – 5, Vojtěch Šmarda – 2,
David Žabčík – 1 a Jiří Bartoň – 1.
Z celého víkendu máme natočené krátké video, které bude umístěno
na YouTube. Odkaz najdete na Infokanálu, Facebooku OÚ a na
fotbalových stránkách.

Nejlepšími střelci jsou: Jaroslav Burdík a Lukáš Bambůšek, kteří
střelili po 2 brankách.
Jaroslav Žabčík

Mládežnický mezinárodní turnaj
Wroclaw Trophy 2015
Ve dnech od čtvrtku 9. 7. do neděle 12. 7. 2015 se naše přípravka
spojena s kluky z Jablůnky U10 (rok narození 2005 a mladší)
zúčastnila mezinárodního turnaje Wroclaw Trophy v polské
Wroclawi. Na tomto velkém turnaji se během 3 dní na 18 hřištích
představilo 200 družstev z 18 zemí. Bylo odehráno 600 zápasů
v 11 věkových kategoriích od 9 do 19 let. Věková kategorie U10
patřila k nejobsazenějším na turnaji (40 týmů), proto musela být
rozdělena do dvou skupin. V naší skupině U10-A bylo přihlášeno
24 družstev – 15 týmů z Polska, 6 z ČR a po jednom ze Slovenska,
Litvy a Bosny a Hercegoviny. Ve druhé skupině U10-B, kde hrála
Hošťálková, bylo přihlášeno 16 družstev – 14 týmů z Polska a po
jednom z ČR a Estonska. Utkání se hrála 2 × 15min. Turnaj se
pořádal pod záštitou UEFA RESPEKT.
Do Polska jsme vyjeli ve čtvrtek před polednem auty. Po příjezdu
do Wroclavi jsme byli ubytováni na studentských kolejích nedaleko
olympijského stadionu. Na stejném patře s námi byli ubytováni
i kluci z Hošťálkové. Boje ve skupinách začínaly až od pátku,
takže jsme čtvrtek vyplnili lehkým tréninkem a volnou zábavou.
Od pátku do neděle čekala kluky každý den dvě utkání.
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Pro kluky byl tento turnaj velkým zážitkem a zkušeností, a tak
závěrem nezbývá nic jiného než poděkovat OÚ Ratiboř za
finanční zabezpečení startovného pro ratibořské kluky na tak
kvalitním turnaji.
Michal Mrlina

Slovo trenéra
Skvělé, tímhle slovem musím začít. Díky OÚ Ratiboř a velké
podpoře rodičů jsme se mohli zúčastnit velice kvalitního
turnaje, ze kterého budeme čerpat nabrané zkušenosti ještě
hodně dlouho. Klukům tento turnaj ukázal, že výkon, který

JIU–JITSU
jim v okrese stačí, aby vyhrávali, je v silnější konkurenci
málo. Museli si hrábnout na dno svých sil, aby byli důstojným
soupeřem. Šlo vidět, že fotbalové akademie, které jsou v Evropě
hodně rozšířené, přinášejí své „ovoce“. Technika, práce s míčem,
důraz, taktika, tyto věci byly pro kluky samozřejmostí, ale museli
je zvládat v maximální rychlosti!
Naši kluci se postupně v turnaji pořád zlepšovali a šlo vidět, že
s kvalitou soupeřů rostl i jejich výkon, za což jim patří obrovské
poděkování.
Já jako trenér jsem nabral hodně nových poznatků, které, doufám,
plně využiji k co nejlepší přípravě kluků při trénování a tím
k dalšímu rozvoji ratibořského fotbalu.

Soustředění Sebeobrany Ratiboř
Ve dnech 21.–23. 8. 2015 se v Rýmařově konalo soustředění
oddílu Sebeobrany. Zúčastnilo se ho 15 členů. Součástí
soustředění byla výuková hodina karate s p. Kočičkou (3. dan)
z Vrbna pod Pradědem a neobvyklý nácvik boje se zavázanýma
očima pod vedením Karla Gollinarsche (1. kyu Jiu-Jitsu, pracovník
bezpečnostní agentury). Počasí bylo příznivé, a tak se část
tréninků přesunula ven do blízkého parku, kde jsme využili
venkovních posilovacích strojů. Soustředění bylo zaměřeno na
intenzivní trénink sebeobrany a stmelování kolektivu.

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a OÚ Ratiboř.
Petr Nogol

Starší přípravka
V sezóně 2014–2015 jsme s klukama ročníků 2004 (Dřevojánek,
Mikula, Zubíček, Staněk) a 2005 (Barbořák, Černý, Filip,
Gajdoš, Říha, Mrlina) odehráli v okresním přeboru starších
přípravek 18 mistrovských utkání, ve kterých jsme 13 × zvítězili,
3 × remizovali a 2 × okusili hořkost porážky, a to vždy s celkem
Valašského Meziříčí. Za celou sezonu jsme nasázeli soupeřům
celkem 173 branek a dostali jsme 70 gólů. Závěrečný turnaj
o přeborníka okresu, který se konal v Lidečku, nám úplně
nevyšel podle našich představ a obsadili jsme konečné 6. místo
v celém okrese, když však vezmeme v úvahu, že se této soutěže
účastnilo celkem 29 týmů, není to vůbec špatné umístnění.
Je vidět, že kluci mají chuť hrát, a je třeba je v tom plně
podporovat. Proto chci poděkovat rodičům, že jim věnují svůj
čas a doprovází je na tréninky a hlavně na zápasy, na kterých
vždy připraví báječnou atmosféru. Díky, jen tak dál!
V sezóně 2015–2016 sehráli naši hráči doposud dva zápasy
s výsledky připomínajícími hokej, a to 16:6 a 16:5. Družstvo
bylo doplněno o hráče, kteří končili v ml. přípravce. Postupně se
sehrávají a podrobnější hodnocení bude provedeno po skončení
podzimní sezóny.
Jaroslav Žabčík

Velká cena Indiana
Ve dnech 7.–8. 8. 2015 se v Janovicích u Rýmařova konala soutěž
ve westernových dovednostech Velká cena Indiana. Soutěžilo
se v disciplínách: ovládání dlouhého biče, hod nožem a tomahawkem a westernová show. Souběžně se konala i Juniorská
cena F. A. Elstnera. Soutěžní den, provoněný grilovaným
masem a hlavně dobrou a přátelskou atmosférou, byl obohacen
o hudební a taneční vystoupení, ukázku westernové show
britského soutěžícího a o projížďky na koních. V průběhu dne
byl proveden zápis do České databanky rekordů – nejdelší bič
upletený v ČR. Měří 12 m a 30 cm a váží přes 10 kg.
Soutěže se zúčastnilo i několik bičařů z Ratiboře. Juniorská cena
F. A. Elstnera je rozdělena do kategorií dle věku a umístili se v ní:
v kategorii 0–6 let
1. místo – Marek Regmund
3. místo – Ondra Zubíček

Mladší přípravka
V souvislosti se sezónou 2014–2015 u mě panuje maximální
spokojenost. Co víc si trenér může přát, než když kluci hrají
skvěle a výsledky přicházejí samy. Opravdu jsem se mohl
soustředit jen na předvedenou hru. Ano, někdy se klukům
nedařilo, ale to k jejich věku samozřejmě patří.

v kategorii 7–12 let
2. místo – Petr Zubíček ml.
Disciplína ovládání dlouhého biče
je rozdělena do jednotlivých soutěží,
ve kterých se umístili:

Přidám trochu čísel z mistrovských turnajů:
zápasů 51, z toho 43 výher, 4 remízy a 4 prohry. Celkové skóre
bylo 326:102 a získali jsme 133 bodů.

trefovačky
3. místo – Marcel Regmund

O 205 gólů se podělili Ondřej Švagera – 119 a David Žabčík – 86.
Níže uvádím další seznam střelců a ostatní hráče:
David Cmerek – 37, Stanislav Olšák – 27, Václav Macháček – 21,
David Kovář – 11, Tobiáš Třetina – 7, Marek Nogol – 5, Martin
Vaculík – 3, Jakub Horák – 3, Jiří Zubíček – 2, Adam Nogol – 2,
Matěj Lukáš – 1, Michal Děckuláček – 1, Matěj Bílek.
Děkuji všem klukům za předváděnou hru, píli a snahu. Děkuji
také rodičům za podporu a ochotu kluky na turnaje doprovázet.
Po skončení sezóny odešli starší hráči do st. přípravky a nyní
začíná další mravenčí práce s vybudováním kolektivu hráčů,
kteří se stanou základem družstva ml. přípravky. Vzhledem
k velkému zájmu mladých kluků o fotbal jsme byli nuceni
přihlásit dvě družstva, aby si postupně všichni zahráli. Turnaje
těchto mládežníků nyní začínají, takže hodnocení sezóny
2015–2016 bude provedeno později.
Petr Nogol

V průběhu letních prázdnin jsme navštívili tábor oddílu Judo
– Vsetín. Měli pro nás připravený zajímavý trénink. Se vsetínskými
judisty budeme spolupracovat i v průběhu roku.

rychlostřelba
3. místo – Marcel Regmund
technika ovládání jednoho biče
1. místo – Marcel Regmund
2. místo – Petr Zubíček
technika ovládání dvou bičů
1. místo – Marcel Regmund
mistrovská soutěž Zorro
– zhasínání svíček
1. místo – Marcel Regmud
Tohoto ročníku se zúčastnili i soutěžící z Velké Británie
a Německa, a tak mohlo proběhnout i mistrovství Evropy.
Celkovým vítězem a zároveň i evropským šampionem pro
rok 2015 se stal Marcel Regmund.

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

KABELOVÁ TELEVIZE V RATIBOŘI
– PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY
Jak jsme Vás informovali v roce 2011, čeká obecní kabelovou televizi na přelomu roku 2015/2016 několik změn.
Nejvýznamnější změnou bude odpojení z provozu první
skupiny ANALOGOVÝCH televizních programů, tzn.
programy „Rozšířeného programového balíčku“: Nova Sport,
Eurosport, Spektrum, AXN, Discovery Channel, Animal
Planet, Universal Channel, JimJam, Šlágr, STV 2, DAJTO
a BBC World. Termín byl stanoven na úterý 16. 2. 2016.
Od této chvíle budou uvedené programy dostupné nadále
pouze v rámci digitálního vysílání, většina v rámci programového
balíčku „Rozšířený jenDIGI“. Pro příjem je potřeba mít vybaven
svůj digitální přijímač dekodérem a kartou CONAX.
Když vláda ČR v roce 2008 schválila ukončení ANALOGOVÉHO
televizního vysílání z pozemních vysílačů k 11. 11. 2011, rozhodlo
vedení radnice Obce Ratiboř společně s provozovatelem služeb
TKR Jašek, s.r.o., že analogové televizní vysílání na obecní
kabelové televizi zachováme a současně jsme uživatele
kabelové televize informovali, že analogové televizní vysílání
zůstane ve stejném rozsahu minimálně do 31. 12. 2015. Výše
avizovaná změna znamená, že ANALOGOVÉ televizní
vysílání na kabelové televizi bude pokračovat dál, ale k dispozici zůstanou pouze programy „Základního programového
balíčku“: ČT 1, ČT 2, ČT Sport, ČT 24, Nova, Nova Cinema,
Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Óčko, TV Noe,
TV Barrandov, INFOkanál Hošťálková, INFOkanál Kateřinice,
INFOkanál Ratiboř a Markíza.
Trend digitalizace televizního vysílání nelze zastavit a služby
kabelové televize budeme tomuto trendu postupně přizpůsobovat. Snažíme se ale současně hledat rozumné kompromisy
mezi rozdílnými požadavky koncových uživatelů. Jedna strana
žádá více programů, vysílání ve vysokém rozlišení HDTV
a další, druhá pak ponechat vše při starém.
Síť kabelové televize má své limity. Dokáže přenášet jen
určitý počet TV programů a dalších služeb (Internet, Telefon, atd.).
Z tohoto důvodu přistupujeme k prvnímu kroku – odpojení
z provozu první skupiny 12 analogových programů. Získanou
kapacitu použijeme pro rozšíření digitálních služeb.
Termín, kdy budeme z provozu odpojovat další skupinu
analogových televizních programů, se předpokládá po 31. 12. 2018.
Děkujeme všem uživatelům obecní kabelové televize
TKR Ratiboř za přízeň. Bližší informace získáte na webu
www.valachnet.cz v části Televize – Ceny, Aktuality.
Bronislav Jašek

Podzimní zpravodaj 2015 vydává Obec Ratiboř v nákladu 590 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michaela Jakubíková a Štěpán Janíček, textová korekce
– Jana Dančáková a Jana Machalová, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

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

