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Revitalizace veřejných ploch podpořená dotací 
z ROP Střední Morava
S využitím dotace z ROP Střední Morava byla zrealizována 
„Revitalizace místní části U MŠ v obci Ratiboř“. Práce byly 
úspěšně dokončeny  k  31. 10. 2015. Byla opravena místní komu-
nikace, nově vybudovány chodníky, veřejné osvětlení a zřízeno 
parkoviště u MŠ. Zhotovitel díla fa. TM stav s.r.o. Vsetín dodržel 
plánovaný harmonogram. Kolaudace stavby proběhla dne  
8. 12. 2015.

Budova OÚ
Byla dokončena oprava fasády OÚ, natřeny byly krovy i střecha 
budovy, zatepleny navazující technické prostory garáží s výměnou 
střešní krytiny. Akce byla podpořena dotací ze SFŽP ČR, z pro-
gramu 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 byla položena nová dlažba,  
zrušen septik a provedeny terénní úpravy. Práce na realizaci 
dalších úprav interiéru budovy budou pokračovat.  

Opravy MK, chodníků, lesních cest a koryt toků  
Pravidelně jsou čištěny komunikace, chodníky i cyklostezka, 
k usnadnění této činnosti byla doplněna obecní technika 
o pojízdný kartáč. Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy 
a silniční vpustě. Opravujeme lesní cesty a svážnice. Během 
podzimu připravujeme cesty ve stavebním obvodě Hološín, 
k  Salomonům a Kavkům. Lesy ČR s. p. zpracovávají  projekt 
oprav koryta toku Ratibořky pro rok 2016. Bylo provedeno 
rizikové kácení proschlých dřevin jak v okolí cyklostezky, tak 
ve středu obce u ZŠ. Zde byly odtěženy jasany představující 
bezpečnostní riziko pro motoristy i chodce. Zvláště při náporech 
větru hrozil jejich pád. Na hřbitově byly skáceny přerostlé 
a přeschlé túje. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního pro-
vozu byly opakovaně prováděny výseky travin a křovin v  okolí 
cest a cyklostezky. Těženy byly i náplavy z koryt toků. Obec obdržela 
dotaci od SZIF ČR na opravu lesní cesty na Kosiska ve výši 1 093 tis. 
Kč. Práce byly zrealizovány v prvním pololetí roku 2015.

Rekonstrukce budovy Svazarmu 
– hasičské zbrojnice
Rekonstruovaný prostor interiéru budovy Svazarmu, nyní hasičské 
zbrojnice, je využíván jak k činnosti SDH, tak i ke konání různých 
akcí občanů a společenských slavností. V celé budově jsou 
vyměněny podlahové krytiny, nátěry, výmalby, instalována byla 
plně vybavená kuchyně a upraven sál pro cca 60 hostů. Dále je 
zde zřízena klubovna SDH, centrální stanoviště rozvodů kabe-
lové televize, stanoviště hasičské techniky a zásahové jednotky. 
Většinu prací realizovali zaměstnanci obce. Zásahová jednotka 
je akceschopná, vybavená technikou a připravena k bezodklad-
nému výjezdu v případě potřeby.

Veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, KT
Kolem hlavních cest byla vyměněna stávající osvětlovací tělesa 
za úsporná LED svítidla se zabudovaným systémem stmívání. 
Do údolí Hološín byla dokončena a zkolaudována instalace 
nového veřejného osvětlení s LED svítidly. Průběžně pokračuje 
připojování dalších nemovitostí na obecní vodovod, kanalizaci 
a KT. Operativně jsou odstraňovány poruchy na rozvodných sítích 
ve vlastnictví obce. S využitím zdvižné plošiny je prováděna 
pravidelná údržba stávajícího veřejného osvětlení a ořez větví 
stromů.

ZŠ a sokolovna
Nově byla vybudována kanalizační trasa nahrazující nevyho-
vující odvodnění ZŠ a okolí od povrchových vod s napojením 
kostela. Ve sklepě budovy jsou vyměněna okna. Všechny dveře 
byly nově natřeny. V jedné ze tříd je vyhotovena podlaha a obklady 
stěn. Na chodbě v přízemí budovy byly sanovány omítky. 
Školní dvůr prošel rozsáhlou úpravou se zasypáním septiku 
i nevyužívané studny.  Nově byl vybudován přístupový chodník. 
Opraven byl stávající plot a instalován nový u kostela. Před kostelem 
byla upravena dlažba a dokončeny terénní úpravy. Prostory 
sokolovny jsou vymalovány s drobnými úpravami interiéru. 
Revitalizován je umělý povrch hřiště za sokolovnou.  

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, okolní terén byl 
upraven. Dokončena je i zbývající část oplocení hřbitova. Novým 
nátěrem je opatřena hlavní brána.  Průběžně jsou opravovány 
a čištěny pomníky padlých a válečné hroby.

Veřejné plochy obce, hřiště, výkupy pozemků, 
stavební úpravy  

Průběžně je prováděna údržba veřejných ploch včetně záchovné 
údržby obecních budov. Pracovníci obce spolu s pracovníky 
zařazenými na VPP zajišťují úklid obce i odvoz plastů. Značná 
pozornost je věnována údržbě čistoty autobusových zastávek 
a jejich okolí. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu jsou 
doplňovány dopravní značky. Na části fotbalového hřiště byla 
provedena drenáž, probíhá zde pravidelná údržba a sečení 
travnatých ploch. Byl zbourán zchátralý přístřešek stodoly 
u obecní budovy „U Zubíčků“ a upraven prostor za účelem 
využívání domu pro různé obecní akce. V budově Ponorky byly 
provedeny stavební úpravy interiéru. Byla upravena a ozeleněna 
plocha po demolici domu č.p. 84. Obec zakoupila od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky v okolí 
sokolovny, které byly ve vlastnictví státu. Do majetku obce byly 
od tohoto úřadu převedeny bezúplatně některé části chodníků 
a místních komunikací, dosud ve vlastnictví státu.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné prožití svátků vánočních. V roce 2016 hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti ve Vašich rodinách a život v míru v naší zemi.
Během letošního roku se podařilo realizovat celou řadu akcí směřujících ke zlepšení životních podmínek občanů naší obce. Děkuji 
všem pracovníkům obce, kteří se spolu s pracovníky VPP, firmami a živnostníky na vykonaném díle podíleli. Zároveň bych chtěla 
konstatovat připravenost techniky i pracovníků obce na zimní údržbu obce a odklízení sněhu.
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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 mnoha akcí a výstav. Obec 
uplatnila u MK ČR žádost o podporu na pořízení nové výpočetní 
techniky v knihovně.

Komunální odpad – sběrný dvůr
Byl zřízen sběrný dvůr v Červených, kde mohou občané průběžně 
odkládat různé nepotřebné komodity včetně železa a během 
vegetačního období i posekanou trávu. Sběrný dvůr v Červených 
s pevně stanovenou otevírací dobou je otevřen vždy ve středu 
a sobotu. 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 nadále 
umístěny sběrné nádoby na vyřazené drobné elektrospotřebiče. 

Kompostéry
K tomu, aby mohl být bioodpad likvidován přímo v místě vzniku, 
byly zájemcům poskytnuty kompostéry. Obec obdržela podporu na 
jejich zakoupení od SFŽP ČR. Podle zák. č. 137/2006 o veřejných 
zakázkách byl vybrán dodavatel kompostérů.  Se zájemci byly 
sepsány smlouvy o bezúplatném zapůjčení a odběru kompostéru. 
Nové kompostéry již slouží svému účelu v zahradách občanů.

Připravované akce pro rok 2016
 Rekonstrukce MŠ, vybudování dětského hřiště u MŠ – rekostrukce 

MŠ je prioritou. Obec uplatnila opět žádosti o dotaci. Jedná se 
o finančně náročnou akci, kterou lze realizovat až po získání vhodné 
finanční podpory.    Opravy místních komunikací – U Halmazňů, 
U Zahradníků, U Svazarmu, U Zedníků a další.    Pokračování 
v rekonstrukci veřejného osvětlení. V průběhu zimy budou vyměněna 
všechna svítidla za nové LED osvětlení. Touto rekonstrukcí dojde k 
velkým úsporám ve spotřebě elektřiny a také k lepšímu nasvětlení 
chodníků a komunikací. Při této opravě budou doplněna také 
svítidla na místech, která byla schválena v zastupitelstvu na základě 
žádostí občanů.    Další etapa oprav interiéru budovy OÚ, při které 
dojde k úpravám v přízemí a k přípravě prostor pro výtah. Nejprve 
bude potřeba upravit prostory lékárny, která má hygienickou 
výjimku do konce letošního roku, a hrozilo by pak její uzavření. 
Také vstup do budovy je třeba upravit na bezbariérový. Rovněž 
bude potřeba opravit zázemí pro obecní zaměstnance – šatny, 
sociální zařízení a denní místnost.    Dovybavení sběrného 
dvora potřebnou technikou.    Revitalizace zeleně ve středu obce.  

  Oprava márnice.    Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje 
projekt celkové rekonstrukce silnice II/437 (hlavní cesta od Jablůnky 
směrem na Hošťálkovou). Termín realizace byl stanoven na rok 
2017 s předpokládaným využitím prostředků EÚ. V návaznosti na 
tuto zamýšlenou rekonstrukci je třeba projekčně připravit navazující 
infrastrukturu, chodníky, parkoviště.    Další akce dle finančních 
možností rozpočtu obce a získaných dotačních prostředků.

Bc. Jiřina Sklenská  
starostka

X. jednání Zastupitelstva dne 5. října 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:

 Úplatný převod pozemků z majetku státu do majetku obce. Jedná 
se o pozemky pod sokolovnou, pod hřištěm u sokolovny a okolí 
sokolovny včetně parčíku v částce 629 tis. Kč + 110 tis. Kč (nájem 
od 1. ledna 2010 do 31.prosince 2014) + 85,5 Kč/den (nájem od 1. ledna 
2015 do okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva + daň)
 Revitalizaci místní části u mateřské školy v obci Ratiboř v roce 

2015, dotaci z ROP Střední Morava, smlouvu o poskytnutí dotace 
z ROP
 Odstranění obrubníků kolem cesty do Kobelného a řešení 

odtokové vody odtokovou mříží
 Úpravu provozu MŠ Ratiboř – prodloužení možnosti vyzvednutí 

dětí do 16 hodin
 Žádost rod. Zedníkovy R 562 a Mišurcovy R 116 o opravu MK 

a VO (naplánovaná oprava MK v první polovině roku 2016 a VO 
co nejdříve)
 Obnovu obecní techniky – schválena koupě kartáče na čištění cest
 Odkoupení p.č. 21/1, veřejná plocha a části p.č. 13/2, MK u kostela 

dle GP 1390-7432b/2015 do vlastnictví obce (nejprve tyto pozemky 
ohodnotit a později koupit)
 Žádost manželů Macháčkových R 429 o odkup p.č. st. 999/2 

o výměře 21 m2 (požádání o výpis z katastru nemovitostí)
 Žádost pana Hradila o převod pronájmu obecních prostor 

v Červených na pana Čermáka
 Žádost BurgerGrill o přístavbu stěny, která bude postavena na jejich 

vlastní náklady

 Žádost pana Machaly a Tvrdoně o umístění silničního zrcadla na 
křižovatce nad hřištěm (prověření možnosti řešení jednosměrné ulice 
v této lokalitě z důvodu zvýšení bezpečnosti výjezdu)
 Žádost na opravu přístupové cesty k rodinným domům rodiny 

Staňkovy, Děckuláčkovy (naplánovaná oprava v roce 2016)
 Jednání s panem Petrem o odkupu pozemků za kostelem do 

majetku obce za účelem rozšíření školní zahrady

XI. jednání Zastupitelstva dne 9. listopadu 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:

 Smlouvu o výpůjčce s firmou TM Stav na 1 mil. Kč s úrokovou 
sazbou 0,01 % (pro překlenutí doby než dorazí na účet dotace za 
revitalizaci cesty u MŠ)
 Rozpočtovou změnu č. 7/2015 dle přílohy bez výhrad
 Žádost TJ Sokol o vypracování studie „Modernizace a rozvoje 

fotbalového areálu a sportovního hřiště“, aby zde vznikl prostor 
i pro ostatní spolky. K vypracování této studie se pověřuje pan 
Ing. Arch. Sošťák.
 Další výměny LED světelných bodů v obci. Aktuálně je instalováno 

53 LED světel z celkového počtu cca 223 lamp veřejného osvětlení
 Dotační výzvy týkající se: dětských hřišť – hřiště u MŠ, sakrál-

ních staveb – rekonstrukce márnice, cyklostezek – vybudování 
odpočívadel
 Nákup MK p.č. 2845 do majetku obce dle GP 29 m2 (1 m2 za 30,- Kč)
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vložení 

p.č. 257/19 elektrického vedení ČEZ Distribuce a.s. pro novostavbu 
rodinného domu pana Martince

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Bývalá hasičská zbrojnice a polyfunkční dům, pro který se vžil 
název „Ponorka“, jsou součástí širšího centra obce Ratiboř. Obě 
budovy jsou dnes využívány, nicméně jejich stav a dispoziční řešení 
zdaleka není ideální. Smyslem studie je navržení takových úprav 
těchto objektů a jejich okolí, aby mohly být skutečným přínosem 
a centrem pro fungování veřejného života v obci.

Hasičská zbrojnice je dvoupodlažní objekt s restaurací v přízemí 
a menšími provozovnami (dnes kadeřnictví) a bytem v mansardo-
vém podkroví. Kolem domu je rozsáhlá zahrada s trvale krytým 
pódiem pro konání kulturních akcí. Záměrem je vytvořit z celého 
areálu centrum společenského a kulturního života obce. Proto 
navrhujeme hasičskou zbrojnici rozšířit o nové křídlo obsahující 
víceúčelový sál, který v obci chybí. V přízemí zbrojnice pone-
cháváme restauraci. Podkroví, u nějž by bylo ideální nahrazení 
stávající mansardové střechy za původní sedlovou, obsahuje dva 
nájemní byty. Kulturní sál a restaurace jsou záměrně řešeny tak, aby 
mohly fungovat samostatně i být vzájemně komunikačně propojeny. 
Nedílnou součástí návrhu je úprava předprostoru a návrh řešení 
zahrady, která by měla být rovněž určena pro konání kulturních 
a společenských akcí a bezprostředně navazuje na sál.

Polyfunkční dům „Ponorka“ je ve velmi špatném technickém stavu. 
V dnešní době obsahuje ve svém zvýšeném přízemí dva obchodní 
prostory (prodejnu potravin a železářství). V suterénu je velmi 
nevzhledná a tmavá hospoda, na kterou navazuje zázemí a řada 
skladovacích prostor. Domníváme se, že u tohoto objektu bude 
nutné provést výraznější úpravy konstrukcí a dispozic. V suterénu 

navrhujeme vybourání velké části nenosných příček a úpravu řešení 
hospody tak, aby byla otočená směrem k řece. V patře ponecháváme 
dvě prodejny, nicméně ve středu objektu navrhujeme velkou vstupní 
halu, na kterou navazuje řada menších prostor k pronájmu (vhod-
ných pro drobné služby, kanceláře atd.).

Nad rámec studie této dvojice objektů navrhujeme alespoň schématické 
řešení nábřeží Ratibořky, které by mělo tvořit příjemnou spojnici 
se skutečným centrem obce – křižovatkou před obecním úřadem 
a zde se nacházejícím autobusovým terminálem. Vedle stávajícího 
chodníku podél frekventovaného průtahu obcí navrhujeme vytvořit 
chodník s mlatovým povrchem, který bude předurčen pro klidnější 
chůzi a zastavení. Nedaleko „Ponorky“ vytváříme větší mlatovou 
plochu navazující na pobytové schodiště nad potokem, u nějž 
předpokládáme, že by se mohlo stát vyhledáváným místem pro 
každodenní setkávání.

Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D 
www.mrva.net

REVITALIZACE CENTRA RATIBOŘE

 Smlouvu o zřízení věcného břemene na vložení p.č. 2264/5 
elektrického vedení ČEZ Distribuce a.s. pro novostavbu rodinného 
domu pana Diviše
 Žádost rodiny Děckuláčkovy a Pagáčové o vjezd a chůzi na obecní 

p.č. 2824 (konkrétní způsob povolení bude ujednán s výše jmeno-
vanými)
 Příspěvek Charitě Vsetín ve výši 5.000,- Kč na podporu pečo-

vatelské služby

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Informaci o dotaci na rozšíření kapacity MŠ (probíhá prověřování 
vhodnosti vypsané dotace)
 Informaci Zlínského kraje o připravované kotlíkové dotaci
 Nedoplatky za pronájem nebytových prostor
 Prezentaci návrhu Ing. Arch. Kamila Mrvy (úprava veřejných ploch 

v okolí Ponorky, Hasičského domu a centra Ratiboře včetně zastávky). 
Připomínky k návrhu budou panu Mrvovi zaslány k postupnému 
dopracování studie

Zastupitelstvo obce zamítá všechny tyto žádosti:
 Žádost o podporu – Azylový dům pro ženy a matky o.p.s Vsetín

 Žádost VKC Integra Vsetín o podporu Občanské poradny Vsetín 
 Žádost o podporu – Svaz neslyšících a nedoslýchajících Vsetín
 Žádost o podporu – Strom života

Zastupitelstvo obce Ratiboř však schvaluje:

 Vymezení finančních prostředků na rok 2016 pro podporu těchto 
příspěvkových organizací, které budou vypláceny dle stanoveného 
rozpočtu

XII. mimořádné jednání Zastupitelstva dne 
23. listopadu 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:

 Smlouvu o poskytnutí podpory obci Ratiboř na kompostéry 
ze strany Státního fondu životního prostředí v rámci operačního 
programu životního prostředí
 Opravu povrchu vozovky u školky na náklady zhotovující firmy
 Záměr prodat část pozemku parcely číslo 206/16 Věře a Miroslavu 

Bortlovým

OÚ Ratiboř

UPOZORNĚNÍ – POPLATKY SPLATNÉ K 30. 4. 2016
Obecní úřad Ratiboř upozorňuje občany, že z provozních důvodů budou poplatky za vodné, stočné, 
odvoz komunálního odpadu, ze psů a hrobů vybírány od 1. února 2016. Děkujeme za pochopení.
(Poplatky splatné k 30. 4. 2016 – vodné: 30,- Kč/m3, stočné: dům připojený na kanalizaci 400,- Kč/osoba, 
dům nepřipojený na kanaliaci 400,- Kč/dům, domovní odpad: občané s trvalým pobytem v obci 450,-/osoba/rok, 
vlatník rekreačního objektu 450,-/rok/za dům, ze psů: za jednoho psa 100,- Kč/rok, za každého dalšího 
psa 200,- Kč/rok, důchodce bydlící sám za jednoho psa 50,- Kč/ rok.)
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Třetí neděli v říjnu opět zavládla v naší obci hodová nálada 
a již od brzkých ranních hodin se náves a její okolí začalo plnit 
rozmanitými stánky, které nabízely zboží mnoha druhů. Jarmark 
jsme v letošním roce pojali trochu jinak a učinili několik změn. 
Bylo vyčleněno rukodělné centrum, do kterého mohli jen prodejci 
s tradičními výrobky. Nově do naší obce zavítali také dva dřevo-
řezbáři, kteří svůj um předváděli po celý den, a jejich sochy 
budou zdobit naši náves. Také umělečtí kováři z Jarcové zpestřili 
sobotní hodování ukázkami mistrovských dovedností v jejich 
oboru. 

Velkému zájmu se těšil domek U Zubíčků. Zde se rozhostil 
duch valašských tradic. Každý, kdo domek navštívil, si mohl 
vyzkoušet drhnutí peří, podívat se na výrobu fujar a koncovek, 
valašských vyšívaných košů a také mohl ochutnat tradiční bram-

borové placky pečené na sporáku. Soutěž o nejlepší klobásu 
proběhla v novém kabátě.

Celým dnem provázela jarmark dechová muzika Miklovci,  
o grilované kýty, kyselicu, guláš a další speciality se postarali 
naši hasiči, myslivci a také klub rodičů při MŠ.

Díky většímu zaměření na tradice a zvyky na Valašsku dostal 
Ratibořský jarmark nový nádech, lidé nepřicházeli jen nakupovat, ale 
mohli spatřit řemesla, která jsou již zapomenuta, výrobky, které 
kdysi byly běžné a dnes se jen těžko objeví na nějakém trhu, a také 
měli možnost se potkat, popovídat si a zažít příjemnou atmosféru 
ratibořských hodů.

Martin Žabčík 
místostarosta

Letos, při našem již tradičním jarmarku, se poprvé uskutečnila 
soutěž o nejlepší klobásu hodnocena návštěvníky. A jak to 
všechno bylo? Protože klobásky patří k Valachom, obešla 
jsem naše ratibořské uzenáře a zavítala jsem i k sousedům. 
Byla jsem ráda, že na výzvu kývli naši chlapi a také jedna 
cérka, pak už to jelo. Obec od každého soutěžícího odkoupila 
5 kg klobás. Pravidla byla jasně daná, ani sám soutěžící 
nevěděl, pod kterým číslem je ta jeho klobása. Koštování 
probíhalo od 8.00 hod do 13.30 hod. Hodnotila se chuť, 
vzhled, vůně, struktura. Celkem se do hodnoceníz zapojilo 
120 návštěvníků jarmarku.

A která klobása to vyhrála? Do posledního přiděleného 
bodu byla soutěž napínavá, protože každý má jiné chutě.

Výherci:
1. místo – Jaroslav Burdík, Ratiboř 
2. místo – Jiří Staněk, Kateřinice 
3. místo – Milan Pařenica, Ratiboř

Gratulujeme, všem děkujeme za účast, a já mám radost, že 
umíme v naší dědině udělat dobrů klobásku.

Michaela Jakubíková

RATIBOŘSKÝ HODOVÝ JARMARK

Košt klobás
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Vánoční tvoření s dětmi
Vánoce – děti. To je snad nejhezčí spojení za celý rok. Rodičům 
se protáčejí oči a vidí ty fronty v obchodě, frmol, přemýšlejí,   
co a jak stihnout. Já to mám také tak. Ale pokaždé, když se 
chystám na vánoční  tvoření, říkám si, že už to dělám naposledy. 
Letos jsem si k tomu vymyslela ještě živý betlém, který se nám 
podařilo s pomocí paní učitelek Danky a Pavly na pódiu postavit.

A je to tady – košíčky, svíčky, větvičky, jablíčka, sušené ovoce – 
to všechno děti potřebovaly k vytvoření vánočního svícnu. Paní 
Esterka z knihovny napekla perníčky a pomáhala je dětem pěkně 
nazdobit. Jak jsem viděla zaujetí a tvořivost dětí a maminek, 
které přišly pomoci a nenechaly mě v tom, poznala jsem najednou, 
že to stojí za to. Děti měly své výrobky vystaveny ve vestibulu 
na obecním úřadě společně s výrobky našich nejmenších dětí 
z MŠ, a viděla jsem, že byly rády a těšilo je, že i ony přispěly 
k vánoční atmosféře při rozsvěcování vánočního stromku. 
Krabice, kam děti mohly psát svá přání pro Ježíška, se plnila, 
a tak to má být.

Ratibořští skauti – světlušky a vlčata. Musím je pochválit, jak 
zodpovědně se postavili k přípravám na rozsvícení stromku 
a pomohli s živým betlémem. Společně s paní učitelkou Dankou 
Barvíkovou připravili vánoční tvoření pro děti a jejich rodiče. 
Celé odpoledne se před obecním úřadem tvořilo – vyráběly 
se krásné vánoční svícny a ozdoby na stromeček. Mezitím 
na pódiu probíhal živý betlém s ukázkou vánočního příběhu, 
který přednášela paní Slováčková. Skauti si trochu zaochotničili 
a najednou tu byl Josef, Marie, Ježíšek a tři mudrci.

Když už se stmívalo, na pódiu zazněl první akord. Žáci ze základní 
školy si pro nás připravili vánoční pásmo. Poprvé zde vystoupil 
i náš mužský pěvecký sbor Kosáci, který sklidil velký potlesk.  
I když naše děti nemohly hlasem konkurovat Kosákům, byly také 
skvělé. Paní učitelkám, které věnovaly svůj čas, a dětem, kterým 
patřilo toto vánoční odpoledne u stromečku, děkujeme.

Na závěr mezi nás zavítal Mikuláš, čert a anděl, který rozdával 
úsměvy a něco dětem na zub. No a Vánoce mohou začít...

Michaela Jakubíková

Přiblížil se adventní čas a k němu patří rozsvícení vánočního 
stromu a také zabijačka. V letošním roce jsme si řekli, že musíme 
připravit více zabijačkových specialit, aby se podařilo udržet 
prodej déle než jednu hodinu. I přes to, že jsme zpracovali deset 
pašíků, nebylo to dostačující. Velká skupina dobrovolníků spolu 
s obecními zaměstnanci se celý týden snažila připravit vše tak, 
aby v sobotu nebyly velké fronty a na všechny se dostalo.

Vůně zabijačky přilákala skutečně velké množství návštěvníků 
na naši náves. Lidé přicházeli nejenom nakoupit, ale mnozí 
doma ani nevařili a celé rodiny dorazily poobědvat za doprovodu 
cimbálové muziky Kordulka. Zabijačky rychle ubývalo a pomalu 
začala příprava večerního programu. Pro děti se otevřela 
rukodělná dílna, na pódiu zářil živý betlém a ve čtyři hodiny 
paní starostka zahájila program k rozsvícení stromu.

Tradičně vystoupily děti ze základní školy za doprovodu Radky 
Mrlinové a po nich následoval mužácký sbor Kosáci se svým 
vánočním pásmem „Při Betlémě na salašu“. Navštívil nás také 

Mikuláš se svou družinou a pak už se návsí rozvoněl svařák 
a linuly se libé melodie valašských koled.

Nejlépe sobotní atmosféru vystihl pan Michal Burda 
z Valašského deníku:

„Zabíjačková polévka, kterou jsem v sobotu ochutnal v Ratiboři, byla 
vynikající. Stejně dobré a možná i lepší byly určitě i ostatní zabíjačkové 
speciality, jež místní připravili, na které jsem už ale bohužel neměl 
v žaludku místo. Škoda. Okusím zase až příště. Nebylo to ale vynikající 
jídlo, které mi nakonec v sobotu odpoledne v Ratiboři zachutnalo nej-
více. Ještě lépe „chutnala“ ta všudypřítomná dobrá a pozitivní nálada, 
která mezi Ratibořany panovala. Jestliže si některá akce zaslouží 
přízvisko příjemné sousedské setkání, byla to jistě právě zdejší sobotní 
obecní zabíjačka. Do její organizace se zapojila řada místních lidí 
a spolků. A zdá se mi, že cílem nebylo jen se dobře najíst, ale především 
se potkat se sousedy a jen tak si s chutí popovídat. Nevidí se to všude.“

Martin Žabčík 
místostarosta

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S OBECNÍ ZABIJAČKOU
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V tematickém bloku BAREVNÝ PODZIM jsme 
připravili tato podtémata:

 Podzimní květiny
 Opuštěné ptačí domečky
 Košík plný překvapení – ovoce, zelenina
 Kamarád deštník
 Dovádivý lísteček
 Podzimní postýlky

Začátkem října nás navštívil trenér VHK Vsetín Dan Tobola, který 
dětem předvedl hokejovou výstroj a prezentoval trénink mini 
přípravky. Závěrem děti zazpívaly píseň „Vysoký jalovec“.

26. října nás Divadlo Bublanina potěšilo velmi veselou pohádkou 
Hašteřnice.

27. října se uskutečnila Lampionáda. Vhodně zvolená trasa osvětlená 
vyřezávanými dýněmi a malovanými sklenicemi dovedla děti 
s rodiči do místní sokolovny. Pro děti bylo připraveno divadlo 
s pohádkou o broučcích a pro rodiče „něco“ na zahřátí. Lampionáda 
měla velký ohlas i ve vedlejších obcích. Velký dík všem rodičům 
a OÚ, kteří se na této akci podíleli.

2.  listopadu k nám s podzimní náladou přijelo divadlo Maringotka 
s pohádkou Lesněnka, Štěstěnka a Dubový panáček.

Pro rodiče jsme připravili odbornou přednášku na téma Školní 
zralost pod vedením Mgr. Dany Matějové – zástupkyně vedoucí 
PPP Vsetín. Ve velmi příjemné atmosféře se rodiče dozvěděli, jak 
mají připravovat své ratolesti na vstup do ZŠ.

7.  listopadu se naši nejstarší předškoláci zúčastnili akce Den 
otevřených dveří Na Lapači. Pod vedením hokejisty a bývalého 
absolventa Zbyňka Žabčíka mohli zhlédnout zázemí stadionu, 
ukázku tréninku, prohlídku pohárů a výstavu i našich obrázků. 
Vyzkoušeli si trénink „na sucho“ – střelbu na branku. Odjížděli jsme 
s velkým sportovním zážitkem.

Blok TĚŠÍME SE NA VÁNOCE jsme otevřeli 
podtématy:

 Čertovské hrátky
 Mikulášská nadílka 
 Stromečku, vstávej
 Štastné a veselé

26. listopadu jsme pod vedením paní Markéty Zetkové připravili 
Vánoční tvoření. Úkolem rodičů a dětí byla výroba skládaného 
andílka z drátové mašle. Tvoření se vydařilo a za výrobek a účast 
byli všichni odměněni slepovaným perníčkem od paní Zetkové.

Zapojili jsme se také do výroby ozdob pro vánoční výstavu na 
obecním úřadě. Děti vyráběly vánoční stromečky, andílky, papírové 
věnce, skládané andílky a závěsy z hvězd.

30. listopadu se uskutečnila poslední lekce plavání, kdy byl celý 
cyklus zakončen jízdou na tobogánu. Všichni plavci byli oceněni 
Mokrým vysvědčením a pochvalou.

1. prosince mezi nás zavítalo divadlo Maringotka s Mikulášem, 
andílkem a čertem. Děti si připravily čertovkou píseň „Ty, ty, ty“ 
s rytmizací pro čertíka a básničky pro Mikuláše a andílka. Za 
pěkné vystoupení byly děti obdarovány čokoládovým Mikulášem 
a dárečkem. Čerta jsme pohostili ratibořskou tlačenkou, která 
sklidila velký úspěch. 

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří i vůně cukroví. 
Připravili jsme si zástěrky, umyli ruce a pustili se do vykrajování 
různých tvarů cukroví. Při slepování byly více sladké pusinky dětí 
než cukroví. A to je ta správná vánoční nálada!

14. prosince nás po delší odmlce navštívilo divadlo Kašpárkův svět 
s marionetami a pohádkou Kašpárkovo dobrodružství. Čerty se to 
ve školce jen hemžilo.

16. prosince přišel ten dlouho očekávaný den. Za zvuku vánočních 
koled, písní, básní, prskavek a cukroví se rozezněl zvoneček. Rozdali 
jsme si dárky od sponzorů a z mateřské školy. Rozzářené dětské oči 
byly pro nás největším poděkováním.

Děkujeme dětem, rodičům, sponzorům, zaměstnancům mateřské 
školy a obecního úřadu za pohodový školní rok 2015.

Do nového roku přejeme všem hlavně hodně zdraví, rodinnou 
pohodu a pracovní úspěchy.

Pavlína Ferdicsová 
a kolektiv MŠ Ratiboř

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti jsme naplánovali a uskutečnili tyto kulturně-společenské akce:
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Ve dnech 22. – 23. 10. 2015 proběhla na naší škole inspekce zaměřená 
na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
podle příslušného školního vzdělávacího programu poskytovaného 
základní školou. Dále na zjišťování a hodnocení souladu školního 
vzdělávacího programu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání a jeho naplnění v praxi.

Chtěly bychom veřejnost seznámit se závěry této inspekční činnosti.

Zásadním pozitivem školy je:
 kvalitní pedagogický sbor, který pracuje jako tým usilující 

o naplnění jasně formulované koncepce školy.

Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech 
za období od poslední inspekční činnosti:

 výrazný kvalitativní posun v materiálních podmínkách díky 
aktivitě zřizovatele a vedení školy,

 jasně formulovaná vize školy a realistická strategie jejího 
rozvoje, kterou všichni zaměstnanci školy sdílejí a naplňují,

 aktivní vytváření zdravého školního klimatu péčí o vztahy 
mezi učiteli, žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich 
zákonnými zástupci,

 aktivní spolupráce a poskytování si vzájemné podpory a zpětné 
vazby v celém pedagogickém kolektivu,

 zaměření pedagogů na sociální a osobnostní rozvoj každého 
jednotlivce,

 žáci jsou motivováni k dosahování dobrých výsledků a k rozvoji 
sociální a osobnostní kompetence,

 účinná podpora všem žákům s potřebou podpůrných opatření.

 Příležitosti k dalšímu zkvalitňování činnosti školy:
 vybudování odborných učeben, jejichž aktivní využívání by 

napomohlo k rozvoji jazykových a informačních dovedností žáků.

Krásné a pohodové svátky vánoční, do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, pohody a dobrých lidí vám všem přeje 

Kolektiv ZŠ Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výsledky školní inspekce

Během podzimu uspořádala knihovna ve spolupráci s obecním 
úřadem dvě přednášky. První byla o pěstování ovocných stromů 
v malých zahradách, a to především hrušní. Přednášejícím byl pan 
Martiš ze Vsetína, který většinu prezentovaných odrůd pěstuje na 
své zahrádce v Janišově a který začínajícím i pokročilým pěstitelům 
ochotně zodpověděl jejich dotazy. Přednášku ukončila ochutnávka 
jednotlivých odrůd, takže zkrátka nepřišly ani chuťové buňky 
zúčastněných. 

Druhá přednáška byla určena houbařům všech věkových kategorií 
a tentokrát byl přednášejícím mykolog přerovského muzea pan 
Polčák. Slovem i obrazem nám představil vzácné druhy hub 
vyskytujících se na našem území. Po přednášce jsme vyrazili 
na plánovanou vycházku do lesa. I přes větrné a studené počasí 
se vycházka protáhla na dvě hodiny a – světe div se – dokonce 
jsme i nějaké jedlé houby našli, což jsem já osobně po průběhu 
letošního podzimu pokládala za malý zázrak. Když jsem přednášku 
objednávala šest týdnů před termínem jejího konání, stále 
byla naděje, že začnou růst. Nezačaly. Naštěstí platilo: konec 
dobrý, všechno dobré. Pan mykolog byl jako chodící encyklopedie 
a všichni zúčastnění slibovali, že příští rok půjdou zase, a já doufám, 
že nás bude ještě více. Předběžně pan Polčák navrhl, že tématem  

přednášky v příštím roce by mohly být otravy houbami. Téma je  
bohužel neustále aktuální a myslím, že i velmi zajímavé.  

Na letošním vánočním tvoření s paní Michaelou Jakubíkovou si 
mohly děti ZŠ opět vytvořit pěkné svícny, vyzdobit pomeranče 
a jablka a ozdobit perníčky. Všechny výrobky, jeden hezčí než 
druhý, byly vystaveny ve vestibulu obecního úřadu, a tak se 
mohli i ostatní přesvědčit, že máme moc šikovné děti. 

Svítící vánoční strom na náměstí dává tušit, že Vánoce a nový rok 
2016 se kvapem blíží. Je tedy načase zhodnotit ten uplynulý. Z mé 
strany bych řekla, že byl až hektický, proto se omlouvám, pokud 
jsem něco opomněla, nestihla či dočista zapomněla. Hlavně bych 
ráda poděkovala všem, kteří mi s knihovnou i jinými aktivitami 
pomáhali – vedení naší obce za vstřícný přístup, kolegům za práci 
i trpělivost, Míši Jakubíkové – dobrému duchu knihovny – za 
všechno, mému hodnému vedení z knihovny na Vsetíně, Štěpovi 
Janíčkovi za fotky a odborné rady, všem ostatním, které jsem 
nejmenovala a vůbec všem čtenářům, malým, větším i největším. 

Všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a sil do nového roku.

Ester Miniariková 
Vaše knihovnice

KNIHOVNA
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Milí senioři a všichni čtenáři Ratibořského zpravodaje, blíží se 
předvánoční čas, a tak určitě již mnozí vyhlížíte další vydání. 
Proto se chci s Vámi podělit o zážitky ze setkání Vašich vrstevníků 
a jubilantů. Tak tedy, pusťme se do toho.

Tradiční setkání seniorů 
se uskutečnilo opět po roce dne 11. října 2015 v hojném počtu 60 
přítomných, aby se potěšili ze shledání. Všechny přivítala paní 
starostka společně s místostarostou a paní farářkou, kteří krátce 
pohovořili o aktuálním dění v obci a odpověděli na různé dotazy. 
Nezapomněli jsme ani na naše spoluobčany, kteří již nejsou mezi 
námi.

V úvodu se svým programem vystoupily děti ze základní školy 
a zazpívala Radka Mrlinová, „náš nový pěvecký talent“, pod 
vedením ředitelky ZŠ. Nechybělo ani společné foto na památku. 
Pan Kovář se jako každoročně zhostil občerstvení a myslím, že 
nám všem chutnalo a každý byl spokojen, za což mu patří dík. 

Dlouho se vyprávělo, když vtom se ozvalo: „A zpívat nebudeme?“  
Samozřejmě, že ano. Martin Žabčík to vzal všechno do svých rukou 
a již se hrálo a zpívalo. Však se taky některým nechtělo jít ani domů. 
A to je dobře. Toto každoroční setkání má posilovat pocit vzájemné 
sounáležitosti a přinést změnu do všedních dnů našich seniorů. 
Zavzpomínají na staré časy, povyprávějí si o změnách během 
uplynulého roku a snad si i uvědomí, že nejsou tak docela opuštěni, 
že jsou mezi svými.

Co říci na závěr? Všechny etapy lidského života jsou zajímavé, 
krásné a určitě nesnadné. A je spravedlivé, že většina z nás si je 
všechny prožije.

Milí senioři, přeji Vám jménem svým i jménem obce krásné prožití 
svátků vánočních v kruhu svých přátel, rodiny a spoluobčanů a do 
nového roku 2016 pevné zdraví a radosti ze života. 

V posledním čtvrtletí letošního roku jsme navštívili 13 
spoluobčanů, kteří oslavili svá jubilea a 1 zlatou svatbu.

Vítání občánků
„Tak jako v přírodě, tak i v životě 
člověka přichází čas, kdy dozrávají 
plody. I ve Vašem životě nastal tento 
den a narodilo se Vám děťátko. 
Přišlo na svět z lásky a Vy, milí 
rodiče, přicházíte dnes se svým 
dítětem v náručí a přinášíte jej 
k slavnostnímu uvítání do života.“

Těmito slovy jsme vítali všechny 
rodiče, jejich miminka, hosty 
a ostatní přítomné na slavnostním 
vítání dětí do svazku obce Ratiboř.

Slavnostní dopoledne a projev 
paní starostky doprovázela hudba 
Lucky Mrlinové, vystoupení dětí 
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Ferdicsové, vystoupení 
žákyň ZŠ Natálky Vojtkové a Kristýnky Holubcové. 

Vítali jsme rozesmátá, spící, ale i plačtivá krásná miminka v počtu 
devíti, z toho pět chlapců a čtyři děvčátka. Po slavnostním slibu, kdy 
se rodiče zavazovali, že budou vychovávat své děti v čestné a dobré 
lidi, následovalo stvrzení podpisem do pamětní knihy. Na závěr 
jsem popřála rodičům hodně trpělivosti a obětavosti při výchově

 

dětí a dětem zdraví, lásku, radost, spokojenost a úsměv, který je 
bude provázet celým jejich životem. Na památku jsme se všichni 
společně vyfotografovali a rozloučili.

Další vítání občánků proběhne v dubnu 2016.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Milí čtenáři zpravodaje, souhlasíte se mnou, že Vánoce jsou všude... 
v televizi, na billboardech, ve výkladních skříních, v kostele, ulicích, 
na návsi? Sentiment teče proudem.

Ale Vánoce nepřináší radost všem. Mnohdy lidé místo vánoční 
pohody prožívají paradoxně stres, nepokoj a smutek. Idylu „rodin-
ných svátků“ jitří bolest rozpadlých rodin. Štědrost vánočního stolu 
kontrastuje se samotou lidí opuštěných a přehlížených. Na vlně 
Vánoc se s úspěchem přiživuje reklama, obchodníci, politici i kapesní 
zloději. A tak se současné Vánoce mění v pouhou karikaturu Vánoc 
původních. 

Ale co jsou Vánoce doopravdy? Vánoce jsou dobrou zprávou o tom, 
že sám Bůh přišel v Ježíši Kristu za lidmi, aby jim přinesl nabídku 

života naplno. Jeho láska k nám měla nečekanou podobu. Ježíš se 
nenarodil do žádné idyly, ale přizpůsobil se prostým lidem. První 
vánoční vůně se nelinula ze speciální aromalampičky, ale byl jí trus 
dobytka a zatuchlá sláma.

Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. To vše proto, abychom 
uvěřili, že nás neohrožuje, nevykořisťuje a že nechce nic pro sebe. 
Abychom uvěřili, že má s námi dobré úmysly a plány. Že zná 
důvěrně naše životní podmínky, že nám rozumí a záleží Mu na nás. 
Má nás tak rád, že za nás vyměnil i nebeskou slávu. Nebojme se 
Ho proto svými slovy pozvat i do svého života. On chce být s námi 
v každé naší idyle i „neidyle“.

V tom spočívají opravdové Vánoce. 

S přáním krásných a požehnaných Vánoc, pokoje s Bohem a požehnaného nového roku 2016 jménem nově zvoleného staršovstva srdečně 
vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Sborová sdělení a pozvánky
24. 12. – Štědrý Večer – sejdeme se v 16.00 v kostele a už se můžeme 
těšit na pásmo, na němž se podílejí naše děti a mládež. 

Na další bohoslužby jste srdečně zváni do sborového sálu vždy 
od 10.00 hodin: 25. 12. (se Svatou Večeří Páně), 26. 12.  (slouží br. 
f. Miroslaw Jelinek), 27. 12. a 31. 12. a 1. 1. 2016 (také s Večeří Páně).

V poslední neděli roku 2015 v 15.00 se bude konat v kostele koncert 
Zvonků Dobré zprávy Urbi et Orbi (s dobrým přáním pro obec a svět).  

31. 12. – na konci starého roku proběhnou bohoslužby, po nichž 
následuje košíčková beseda – začínají v 16.00 hod.

V rámci Aliančního týdne modliteb začínají ekumenická 

shromáždění, a to na téma „Radost, kterou vám nikdo nevezme“, 
vždy v 17.00 h. Poslouží kazatelé:

  v úterý 12. 1. – Tomáš Pospíchal ze sboru Církve bratrské ve Vsetíně,

  ve čtvrtek 14. 1. – Petr Mrázek ze sboru Bratrské Jednoty 
baptistů ve Vsetíně.

V první  Neděli Postní 14. 2. se bohoslužby budou konat se slavností 
Večeře Páně. 

Velký týden začne 20. 3. Květnou nedělí. V průběhu bohoslužeb se 
bude číst Pašijní příběh.

Bože Všemohoucí, děkujeme za příležitost, inspiraci, výzvu a pozvání, které nám dáváš v Kristu Ježíši. 
Dej, abychom s úctou přijali to, co nám nabízíš. Amen

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické. Vánoce, Vánoce, Vánoce...

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

Tento rok byl pro naše hasiče poměrně pracovně vytížený. Navštívili 
několik obyvatel v Ratiboři, aby jim napustili bazén či vyčistili 
studnu. Takových akcí bylo něco přes 70, což bylo i pro naše zá-
sahové auto náročné. I přes pravidelnou údržbu techniky se musela 
dát cisterna k opravě čerpadla, která trvala přes 2 měsíce. Nyní už je 
zpátky doma v plné parádě. Sám velitel o ni vzorně pečuje.

I mladí hasiči nemají času nazbyt a chodí každou sobotu tréno-
vat do tělocvičny, aby si udrželi kondici a na jaře se ukázali při 
soutěžích v plné síle.

Malí i velcí se zapojili do příprav jarmarku ve spolupráci s obecním 
úřadem. Na jarmark nás přijeli navštívit hasiči z Povážské Teplé 
a Hlubokých Mašůvek. Všichni si návštěvu užili, jak my, tak 
naši bratři a sestry. Přenocovali na hasičárně a druhý den odjeli 
spokojeně domů.

Naši hasiči neodmítli pomoct také na obecní zabijačce, kde byli od 
začátku – asistovali při dělání jitrnic, jelit, tlačenek, paštiky – až do 
konce, včetně prodeje.

2. října 2015 jsme měli členskou schůzi na hasičské zbrojnici, které 
se zúčastnilo 24 členů, a projednalo se zde pár důležitých bodů. 

Chtěla bych pozvat všechny členy SDH na valnou hromadu, která 
se uskuteční 16. ledna 2016 v 16.00 hodin na hasičské zbrojnici.

Na závěr bych chtěla sdělit 2 zprávy, které potěšily celé SDH – narodili 
se nám 2 noví členové:

15. června 2015 se narodila Janči a Marťovi Horníčkovým dcerka 
Ellinka,

24. listopadu 2015 se narodil Jitce a Mirkovi Vlčkovým syn Davídek.

Gratulujeme a děkujeme za nové členy do našeho sboru!

Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a po celý nastávající 
rok 2016 hodně zdraví, štěstí, lásky a žádné požáry!

Tereza Staňková 
jednatelka SDH

Ve dnech 21. – 22. 11. 2015 jsme uspořádali již druhý 
seminář sebeobrany. Cvičení bylo zaměřeno na jiu-jitsu, 
karate a judo. Výukové hodiny byly nastaveny tak, 
aby si každý, kdo chtěl (začátečník i držitel vyšších 
stupňů), mohl dobře zacvičit. Tyto hodiny  probíhaly 
pod vedením zkušených trenérů. V sobotu tréninky 
zahájil pan René Gilg, 3. dan, vedoucí oddílu 
Sebeobrany Rýmařov a dále vedl tréninky karate 
i jiu-jitsu pan Vladimír Kočička, 3. dan, trenér 
sebeobrany Vrbno pod Pradědem. Judo vedl pan Pavel 
Kubík, 1. dan, trenér Judo Rožnov pod Radhoštěm. 
V neděli nám bylo představeno cvičení Military 
combat systemu pod vedením pana Milana Vrby. 
Semináře se zúčastnilo téměř 40 účastníků a považuji 
ho za velmi úspěšný. Víkendový seminář proběhl 
v pořádku, nikdo se nezranil. Děkujeme obecnímu 
úřadu za podporu a všem lidem přejeme pohodové 
prožití vánočních svátků.

Marcel Regmund 
trenér

SEBEOBRANA RATIBOŘ
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Mužstvo “A”
Trenér: Stančík Lubomír, vedoucí mužstva: Blizňák Zdenek st.

Mužstvo hraje 1.B třídu skupinu “A”. Bylo sehráno celkem 
14 soutěžních utkání: 5 zápasů vítězných, 1 zápas remíza – výhra 
na pokutové kopy, 8 zápasů prohra.

Mužstvo získalo celkem 17 bodů, pasivní skore 20:34. Ve čtrnácti-
členné tabulce mužstvo obsadilo 11. příčku. Do odehraných zápasů 
se zapojilo celkem 24 hráčů. Jelikož se mužstvo skládá z větší  části 
z mladých hráčů, dá se považovat dosažený výsledek za uspokojivý. 
Samozřejmě budeme v jarní části soutěže dělat všechno proto, aby-
chom se udrželi v soutěži a hráli v klidném středu tabulky.

Dorost
Trenéři: Olšák Stanislav a Konvičný Adam

Oddíl hraje krajskou soutěž. Mužstvo sehrálo rozporuplná utkání, ve 
kterých jednou kralovalo a jindy odešlo bez zájmu poraženo. Dalším 
problémem je přístup hráčů a jejich dochvilnost.

Mužstvo skončilo na 11. místě ze 14 účastníků. Zimní příprava bude 
zahájena v polovině ledna v místních podmínkách.

Žáci
Starší i mladší žáci hrají tuto sezonu pod hlavičkou Hoštálkové 
krajskou soutěž. Hlavním důvodem bylo nadměrné vytížení hřiště 
v Ratiboři. Nezanedbatelná je i finanční úspora při dopravě na 
jednotlivá utkání.

Trenéři starších žáků: Kaňák Jaromír a Sušeň Ladislav 
Tým 15 hráčů je po podzimní části na 8. místě – 4 výhry, 8 proher.

Trenéři starších žáků: Mikula Josef, Čablík Michal a Staněk Libor 
Tým 17 hráčů  je po podzimní části na 6. místě – pět výher, 6 proher.

Starší přípravka 
Trenér: Nogol Petr

K tomuto oddílu přišel staronový trenér p. Nogol Petr, kterému 
výjimečně pomáhali Žabčík David a Švagera David. Oddíl tvořili 
hráči ročníku 2005 a 2006. Výsledky nebyly špatné, ale předvedená 
hra byla vzdálena možnostem kádru tohoto mužstva.

Za TJ Sokol Ratiboř 
Jaroslav Žabčík

Mladší přípravka 
Trenéři: Stančík Karel, Hynek Petr

Je třeba, aby se vědělo, že Ratiboř, jako jeden ze čtyř oddílů v okrese, 
nasazuje do soutěží dvě družstva mladší přípravky. Poděkování za 
to patří nejen trenérům, ale hlavně rodičům, kteří s trénováním 
pomáhají, a těm, kteří ochotně dopravují hráče na jednotlivé turnaje. 
Celkem jsme se na podzim zúčastnili 16 turnajů, do nichž se zapojilo 
v obou družstvech 25 hráčů. Je pravdou, že jsme asi ani jeden turnaj 
nevyhráli, ale to pro nás není to nejdůležitější. Na rozdíl od družstev 
výkonnostně stejných, která nás porážela, jsme do hry zapojili 
všechny hráče, bez rozdílu výkonnosti. Tréninky probíhaly od konce 
srpna do konce října 2× týdně na hřišti, od listopadu do poloviny 
prosince chodíme jednou týdně do sokolovny. V novém roce budeme 
trénovat v úterý v 16.00 hodin žlutí i modří, ve čtvrtek v 16.30 modří 
a v pátek v 16.00 žlutí vždy v sokolovně. Navíc začne od ledna do 
konce března vždy v neděli v 10.00 hodin cvičení “MINIŽÁKŮ”, na 
které zvu všechny zájemce o cvičení dětí mladších šesti let.

Všem rodičům, našim hráčům i ostatním přeju hodně zdraví 
a všechno dobré v příštím roce.

Za TJ Sokol Ratiboř 
Karel Stančík

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
Výbor oddílu kopané pracoval v tomto období ve složení: Žabčík Jaroslav, Adámek Vlastimil, 
Stančík Karel, Mrlina Michal, Mikula Josef, Mynařík Jiří. Scházel se pravidelně 1x měsíčně 
a projednával především organizační záležitosti a zabezpečení zdárného chodu klubu.
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Tento skautský rok jsme zahájili velmi úspěšně. Už na první 
schůzce začátkem září se sešlo 15 dětí. Jejich počet stále narůstal 
a teď je na schůzkách až 24 dětí. V průběhu podzimu jsme se 
seznamovali se skautskou historií, zapojili se do soutěže s téma-
tikou ochrany přírody, povídali si o třídění odpadu, vyráběli, 
kreslili, hráli hry... Na jedné ze schůzek jsme pomohli s výro-
bou lampiček na Lampionádu. V sobotu 28. 11. 2015 jsme při 
rozsvěcování vánočního stromu společně s Míšou Jakubíkovou 
a p. učitelkou Barvíkovou uspořádali vánoční tvoření pro děti, 
které se nám velmi líbilo, a myslím, že mělo i úspěch. Několik 

dětí vystupovalo i při „Živém Betlému“, seznámily se s vánočním 
příběhem narození Ježíška a snažily se svou „roli“ dobře zahrát. 
V měsíci prosinci nás čekají přípravy na oddílové Vánoce 
a výroba dárků. V lednu bude ve dnech 8. – 9. 1. 2016 probíhat 
Tříkrálová sbírka, do které se zapojí většina členů oddílu. 

Za celý oddíl Šestka Kateřinice přejeme všem lidem klidné a rado-
stné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 vše dobré.                                                                

Jana Zubíčková 
vůdce družiny 

Mladí šachisté z Ratiboře se poprvé zúčastnili okresního kola přeboru škol v šachu. Skončili sice poslední, ale toto družstvo (nejmladší ze 
všech zúčastněných) jelo hlavně získávat zkušenosti. A těch tedy získali mnoho... Ratibořskou Základní školu reprezentovali Kačka 
Černá, Eliška Halmazňová, Metoděj Černý, Marek Nogol, Kuba Hastík a Jan Hnátek. 

Jiří Halmazňa

MLADÍ ŠACHISTÉ

SVĚTLUŠKY A VLČATA

Blíží se konec roku 2015. Zdá se, že uběhl ještě rychleji než roky 
předešlé. Zase budeme o rok starší (snad i moudřejší) a hodno-
tíme, co tento rok přinesl. Čas adventu je časem setkávání, 
rozjímání a těšení se na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

Náš klub seniorek B–B měl tento podzim bohatý na různé akce. 
Například exkurze do výrobního družstva Irisa, které vyrábí 
vánoční ozdoby. První zastavení bylo ve výstavních místnostech, 
kde jsme úžasem nad vystavenou krásou ani nedýchaly. To bylo 
tvarů a barev! Pak nás provedli i výrobními halami, abychom 
se seznámily s postupem prací na výrobě baněk. 

Počátkem října začalo Relaxační cvičení jógy pro seniory. 
Probíhá 10 lekcí v místní sokolovně. Všechny jsme se po první 
lekci shodly, že nás to bude bavit a bude to pro nás přínosné. 
Bezvadná paní cvičitelka, bezvadná atmosféra a cvičení moc 
moc dobré. Doporučujeme takovéto aktivity všem seniorům. 

Některé členky klubu B–B se zúčastnily programu na Hodovém 
jarmarku, také otevření místního evangelického kostela po 
rekonstrukci a dále obecní zabijačky. U toho všeho naše seniorky 
pomáhaly.

5. listopadu se šest našich děvčat zúčastnilo ve Zlíně na městském 
úřadě vyhodnocení pracovníků, kteří se věnují práci se seniory 

a péči o ně. Na programu byla i návštěva divadla a pak i návštěva 
klubu seniorů na Kudlově. Svatého Martina jsme oslavily husí 
pečínkou.

V závěru roku nás čeká ještě mikulášská nadílka a zakončení 
cvičení jógy. Stále nás hostí stará fara, kde se scházíme co čtrnáct 
dní. Připravujeme se také na oslavu 6. výročí vzniku klubu B–B 
v lednu 2016. Za dobu existence klubu se vytvořila dobrá parta, 
která umí pracovat a také se bavit. Přejeme všem spoluobčanům 
pokojné a hezké svátky vánoční a do nového roku 2016 plno 
optimismu a hlavně zdraví.

Za klub B–B 
Jana Martinková 

KLUB SENIOREK B–B
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Nastal podzim a zahrádkáři sklízí svoji úrodu, ochutnávají 
ovoce. Porovnávají své odrůdy a plánují výsadbu ovocných 
stromů a keřů pro příští rok. V tomto duchu probíhají 
i v naší obci různé akce, na nichž se mohou občané 
dozvědět mnoho užitečného. Takovou velmi zajímavou 
akcí byla přenáška pana Jiřího Martiše o pěstování hrušní.  
Vyprávěl o výsadbě stromů, odrůdách, nemocech 
a doplnil své vyprávění ochutnávkou 15 odrůd z jeho vlastní 
ovocné zahrady.  Byla to velmi příjemná beseda. Škoda, že 
se zúčastnilo málo občanů. Děkujeme OÚ za pomoc při 
uspořádání přednášky a těšíme se na další akce.  

Přejeme všem krásné Vánoce a dobré zdraví v novém roce.    

Za zahrádkáře  
Anna Gerlíková

ZAHRÁDKÁŘI

Každým rokem se ratibořští myslivci plně věnují lovu divočáků, 
aby se zabránilo škodám na zemědělských polích. Nejvíce škod 
nadělají v kukuřici a v obilí. Mezi tyto myslivce, kteří loví divočáky, 
patří i Zdeněk Žamboch, kterému se podařilo trefit dva divočáky 
jednou ranou.

Sám o tomto nezvyklém úlovku říká: 

„V pondělí 7. září ve 20.00 hod jsem se vydal na noční čekanou. 
Měl jsem v plánu, že budu sedět zhruba do půlnoci, protože ráno 
vstávám do práce. Jenže o půlnoci jsem zrovna zaslechl v poli 
šramot a mlaskání divočáků, jak si pochutnávají na kukuřici. Byla 
tam bachyně se selaty. Hodinu a půl jsem divočáky pozoroval, než 
jsem se odhodlal k ráně. Zamířil jsem na sele a vystřelil. K mému 
velkému překvapení střela zasáhla dvě selata o váze 18 a 19 kg. 
S divočáky mně pomáhal místní rodák Radek Blizňák, kterého 
jsem musel vytáhnout z postele, za což mu patří velký dík.“

Michaela Jakubíková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RATIBOŘ

    Agentura práce MEKO Nový Jičín
	 	 	 	 příjme	zaměstnance	pro	svého	klienta	WOCO	STV,	s.r.o	na	pozici

operátor výroby do montážního a gumárenského provozu 
(3 směnný provoz + nepřetržitý režim)

Po	zapracování	možný	převod	pod	firmu	Woco	STV	jako	kmenový	zaměstnanec. 
Bližší informace: Fendrichová	Leona	–	+420	604	227	374		/		fendrichova@meko.cz		/		www.meko.cz

OBECNÍ PLES
12. února 2016 od 20 h

hrají KOSOVCI / bohatý program zajištěn

Předprodej vstupenek od 11. ledna v průmyslové prodejně u paní Sušňové.

INZERCE



ODJEZDY AUTOBUSŮ platí od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016

14 – nejede od 23.12. do 31.12., od 29.1.do 5.2., od 24.3. do 25.3., od 1.7. do 31.8., od  26.10. do 27.10.  /  24 – nejede 24.12.  /  31 – nejede 31.12.  /  34 – nejede 
26.12.  /  52 – jede od 23.12. do 30.12., od 1.7.do 31.8.  /  61 – nejede od 23.12. do  31.12., od 1.7. do 31.8.  /  65 – jede  od  23.12. do 31.12., od 1.7. do 31.8. 
*) – jede jen do Jablůnky  /  ×) – jede jen do Bystřičky  /  °) – jede z Bystřičky  /  ̂ ) – na spoj 51 navazuje v zastávce Držková spoj 16 linky 820851 do Zlín aut. nádraží

Rozsvícením stromu jsme zakončili koloběh letošních obecních 
akcí. Nebylo jich skutečně málo. Nechci se zaobírat tím, zda některá 
byla povedenější než jiná, to nechám na Vás. 

Mně osobně přinesly tyto akce velkou radost z toho, že se lidé dávají 
dohromady, mají možnost se setkat, popovídat si, zastavit se a být 
Ratibořany. Velmi mě těší, že se daří spolupráce s místními spolky, 
bez kterých bychom nebyli schopni tyto akce pořádat. Je jich mnoho 
a každá organizace, kterou jsme oslovili, byla velmi ochotná 
a vstřícná pomoci obci.

Všech spolků si velmi vážím a oceňuji nasazení a práci jejich členů. 
Děkuji Vám za pomoc a zapojení do obecních akcí. Přeci jen ale 
musím vyzdvihnout jednu složku, která nás provází celým rokem 

a zapojila se skutečně do všeho, co bylo potřeba. Touto složkou jsou 
mladí hasiči a členové zásahové jednotky obce. Jejich nasazení, 
odhodlání a ochota pomáhat je naprosto neuvěřitelná a patří jim za 
to velký dík.

Nejsou to jen spolky, které pomáhají, velkou pochvalu a ocenění si 
zaslouží také obecní zaměstnanci, kteří odnesou tu nejtěžší práci 
a akce dotahují až do samého konce tak, aby po nich vždy zůstalo 
čisto a uklizeno. I Vám všem patří slova díků.

Mimoto je zde mnoho dobrovolníků, na které se také nesmí 
zapomínat a před kterými se musí smeknout.

Martin Žabčík 
místostarosta

PODĚKOVÁNÍ

Vypečené Vánoce
a další příjemný
rok přeje

Vsetín AN → směr Ratiboř
pracovní dny soboty neděle a st. sv.

5:30 12:30    65 5:30 5:30
5:35 61 12:40    61 6:20 6:20
5:50 14 13:20 9:45 8:40
6:20 61 14:40 31 12:25 9:45
6:30 61 14:45 61 14:35 24 12:25
6:45 14 15:55 15:50 34 14:35 24
8:20 16:40 31 17:40 24 15:50
9:45 17:40 18:25 24 16:30 24

10:30 18:30    31 19:45 34 17:40 24
10:10 61 18:40 31 20:20 24 18:25 24
11:40 20:20 61, 52 20:20 24
12:20 22:25

Ratiboř KINO → směr ValMez
pracovní dny

5:00 13:12    
5:25* 61 13:50*   61
6:30 14, 61 15:38 31
7:23 17:28× 31

ValMez AN → směr Ratiboř
pracovní dny

14:25
16:20 31
18:47° 31

Ratiboř KINO → směr Vsetín
pracovní dny soboty neděle a st. sv.

5:00 61 13:14   5:00 34 5:00
5:32 13:22 61 5:23 34 7:16
6:27 61 14:22 7:16 8:23
7:06 15:20 8:23 10:19
7:13 14, 61 15:37 61 11:09 11:09
7:15 14, 61 16:44 31 13:01 13:01         
7:28 17:19 31 16:38 34 13:54 24
7:56 17:25 31 16:44 24 16:38 24
9:17 19:00 31 19:00 24 16:44 24

10:19 21:12 61 19:00 24
11:09 21:25 52
13:12 65

Ratiboř KINO → Zlín
pracovní dny soboty neděle a st. sv.

6:34 6:34 6:34
11:59
14:59

16:57^

Zimní 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


