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Svazarm – hasičská zbrojnice
Rekonstrukcí prvního nadzemního podlaží budovy bylo 
vytvořeno odpovídající zázemí pro činnost zásahové jednotky. 
Celý prostor byl opatřen novými obklady, nátěry i nábytkem. 
Ve druhém nadzemním podlaží je k dispozici sál pro cca 
60 osob, který je využíván jak ke schůzové činnosti spolků, 
tak ke konání různých akcí a oslav. Většinu prací realizovali 
zaměstnanci obce. Obec uplatnila u MV ČR žádost na podporu 
zakoupení zásahového hasičského vozidla k obnově obecního 
vozového parku. Zásahová  jednotka  je akceschopná, vybavena  
technikou a v případě potřeby připravena k bezodkladnému 
výjezdu.

Budova OÚ
Projekčně je připravena další etapa realizace úprav interiéru 
budovy. Dojde k instalaci výtahu, jenž je dlouhodobě 
požadován zejména staršími občany a návštěvníky zdravotního 
střediska umístěného ve druhém nadzemním podlaží budovy. 
Rozšířeny budou prostory lékárny a šatny zaměstnanců obce. 
Rekonstruovány budou i kancelářské plochy obecního úřadu 
s využitím prostor stávajícího bytu.

Rekonstrukce MŠ Ratiboř, 
vybudování dětského hřiště  
Rekonstrukce MŠ je prioritou. Obec uplatnila žádost o dotaci 
u MŠMT ČR. Jedná se o finančně náročnou akci. Vyjádření, zda 
jsme uspěli, očekáváme během měsíce dubna. Pokud nebude 
naší žádosti vyhověno, přikročíme k realizaci díla vlastními 
prostředky s rozdělením na několik etap. Cílem je rozšíření  
kapacity MŠ a zajištění odpovídajících podmínek provozu. Obec 
podala žádost o dotaci na činnost školního klubu a příměstského 
tábora, výsledek projednání nám zatím není znám. Žádost 
o podporu byla uplatněna i na úpravy zahrady MŠ a vybudování 
dětského hřiště. 

Opravy silnice II/437
Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje probíhá 
příprava  projekčního zpracování rekonstrukce silnice II/437 
a navazující infrastruktury, chodníků, parkovišť a cyklotras. 
Účelem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně 
související revitalizace zeleně a úprav veřejných ploch. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o akci, která se dotýká celé obce, bude 
navržené projekční řešení projednáno s občany na veřejném 
jednání, které bude řádně a včas oznámeno.

MK, koryta toků, vodovod, kanalizace 
Za předpokladu získání dotace z  MMR ČR a Zlínského kraje 
jsou připraveny k realizaci opravy místních komunikací U Jed-
noty, U Halmazňů, U Zahradníků, U Zedníků, Nad hřbitovem 
a další. Projekčně je připravena oprava části koryta Kobelanky. 
V současné době probíhá zaměření koryta toku Ratibořky 
v celém úseku intravilánu obce. Státní podnik Lesy ČR plánuje 
v letošním roce opravy částí břehového opevnění koryta. Na 
vodovodní a kanalizační sítě jsou připojováni další žadatelé. 
Probíhají opravy kanalizačních vpustí, bezodkladně jsou řešeny 
opravy vodovodu.

ÚP, VO, záchovná údržba budov
Je zpracovávána zástavbová studie největšího stavebního obvodu 
Hološín. Probíhá výměna světelných bodů veřejného osvětlení 
za led svítidla s cílem dosažení úspor spotřeby el. energie. Na 
základě požadavků občanů budou instalovány další světelné 
body. Po dokončení rekonstrukce přístupového chodníku na 
hřbitov je připravena další akce, oprava márnice. Průběžně 
je prováděna údržba veřejných ploch včetně záchovné údržby 
obecních budov. Pracovníci obce spolu s pracovníky zařazenými 
na VPP zajišťují čistotu obce, čistotu autobusových zastávek 
i odvoz plastů. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu jsou 
doplňovány dopravní značky. Během školního roku dohlížejí  
pracovníci obce na bezpečnost dětí přecházejících silnici při 
cestě do školy. 

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití jara, které k nám zvolna přichází. Dětem 
a studentům přeji hodně úspěchů při skládání různých zkoušek a Vám všem hodně zdraví, 
štěstí a pohody ve Vašich rodinách.
Průběh mírné zimy umožnil zaměstnancům obce spolu s pracovníky VVP provádět kromě úklidu sněhu i práce záchovné 
údržby majetku obce. Byl opraven mostek v Hološíně, upravena část břehu koryta Kobelanky, vyčištěny horské mříže a příkopy 
a další. Během období vegetačního klidu byl proveden i ořez stromů a výseky křovin. V budově OÚ se uskutečnila demontáž 
starých kotlů, započaly stavební úpravy šaten zaměstnanců a další přípravné stavební práce.
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Informační systém, knihovna, kultura a sport
Informační kanál obce, kde se občané mohou seznámit s aktu-
álním děním, byl digitalizován. Probíhá výstavba nových webových 
stránek obce. Průběžně probíhají opravy obecního rozhlasu. Do 
knihovny bude s využitím dotace zakoupeno nové počítačové 
vybavení. Je obměňován knihovní fond. Ve spolupráci se ZŠ 
Ratiboř je pořádána celá řada akcí zaměřených na podchycení 
zájmu dětí o knihy. Letošní tradiční „Noc s Andersenem“ je 
akcí mezinárodní, která se bude konat i s dětmi z družební obce 
Považská Teplá. Zastupitelka M. Jakubíková  spolu s knihovnicí 
E. Miniarikovou přispěly značnou měrou k přípravě a zdárnému 
průběhu velikonoční výstavy. Významné události na poli kultury 
a sportu, na které jste všichni srdečně zváni, jsou zaznamenány 
v kalendáři akcí 2016.

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

V prvním pololetí tohoto roku dojde ke změnám v systému 
recyklace v obci Ratiboř. Od 1. 3. 2016 jsme změnili firmu, která 
nám zajišťuje svoz a pronájem sběrných nádob. Nově tuto službu 
zajišťují Technické služby Vsetín s.r.o. Ty na začátku března 
navezly nové sběrné nádoby na všechna sběrná místa. Změnou 
dodavatele této služby došlo k úsporám především v dopravě. 
Dříve svoz zajišťovala firma Marius Pedersen z Valašského 
Meziříčí. Přesunem do a Vsetína došlo k výraznému zkrácení 
dojezdové vzdálenosti.

Nově byly také pořízeny 2 kontejnery na nápojové kartony 
(kompozitní obaly). Tyto kontejnery najdete u mateřské 
školy a u fotbalového hřiště. Sběr nápojových kartonů bude 
ve zkušebním provozu, a pokud se osvědčí, budou tyto nádoby 
pořízeny i na další místa. 

V průběhu června 
pak dojde k výměně 
nevzhledných 
drátěných košů na 
plasty. Koše jsou 
většinou umístěny 
na viditelných 
místech a při 
větších poryvech 
větru je prakticky 
nemožné udržet 
v jejich okolí 
pořádek. Tyto koše 
budou nahrazeny 
žlutými uzavíratel-
nými kontejnery 
o objemu 1 100 l, 

které naší obci zdarma dodá společnost EKO-KOM. Celkově 
obdržíme 15 kontejnerů na plasty v hodnotě 62 000,- Kč. Díky 
těmto nádobám bychom měli odstranit komplikované vyvážení 
plastů.

Společnost EKO-KOM v letošním roce také pomůže naší obci 
připravit kampaň na zintenzivnění sběru a separace odpadu. 
V průběhu roku budou do všech domácností zdarma distri-
buovány tašky na třídění plastů, skla a papíru. Zároveň bude 
probíhat kampaň formou letáků a na infokanálu. Kampaň 
probíhá také v ZŠ a MŠ, kde jsou děti seznamovány se způsoby 

separace odpadu. Naším cílem je postupně nahradit všechny 
sběrné nádoby, které máme v pronájmu od TS Vsetín za kontejnery 
společnosti EKO-KOM, a tak snižovat náklady na třídění odpadu.

Dalším novým vybavením sběrných míst budou červené kontejnery 
na drobné elektrospotřebiče a baterie od společnosti ASEKOL. 
Společnost ASEKOL zdarma dodá 3 kontejnery, které budou 
umístěny u hřiště, u mateřské školy a u Karolů. Občané tak 
budou mít větší možnost odevzdávat drobné elektro a baterie. 
Doposud to bylo možné jen ve vestibulu OÚ nebo ve sběrném 
dvoře. 

V polovině tohoto roku vzniknou nová sběrná místa v lokalitách 
Hološín, u základní školy a pod Kobelným, abychom znásobili 
kapacitu kontejnerů na počet obyvatel a splnili normy, které 
společnost EKO-KOM vyžaduje.

Vážení spoluobčané, využijte, prosím, nabízených služeb v oblasti 
třídění odpadů, které Vám obec poskytuje. Pomůžete tak 
snižovat náklady na komunální odpad a tím ovlivníte výši 
poplatků za něj. Pokud budeme dostatečně třídit, nebudeme 
muset tento poplatek v budoucnu zvyšovat, ale můžeme se 
postupně dopracovat i k opačné variantě, a to, že poplatek bude 
mít klesající tendenci. K tomu nás čeká ještě dlouhá cesta. Čím 
více ale budeme třídit, tím kratší tato cesta bude. 

Martin Žabčík 
místostarosta

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE V NAŠÍ OBCI
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Bylo se na co dívat! To je věta, která nás napadá po návštěvě 
velikonoční výstavy.

Šikovné ručičky všech, kteří se podíleli na této akci, a děti, které 
pod dohledem našich paní učitelek z mateřské školky, školy, 
družiny a výtvarného kroužku, opět vytvořily krásnou kulisu 
v sokolovně, kde se výstava konala. Naše seniorky napekly na 
ukázku „baránky“, kteří se líbili hlavně našim mlsounům. 

A jak to všechno probíhalo? Děti si mohly nabarvit vajíčko 
tradiční cibulovou technikou, uplést tatar, nazdobit perníček 
a zasoutěžit si např. v pískání na píšťalku nebo ve cvrnkání 
hliněných kuliček. Maminky a babičky se mohly podívat, 
jak se drátkuje nebo háčkuje vajíčko a prohlédnout si ukázku 
paličkování, vytlačování velikonočních motivů do pauzového 
papíru, škrábání vajíček ad. Paní Esterka měla v košíčku vajíčka 
ozdobená slámou. Zástupci valašských tradic přijeli a ukázali, 
jak se vyšívá kroj, děti se zase mohly podívat, jak se pletou 
košíky.

Bylo nazdobeno 700 perníků, skauti uvařili v cibulových slupkách 
73 vajíček, panu Hastíkovi snad nepíská v uších z píšťalek, pan 
Jelínek si určitě doma masíruje zmožené ruce z pletení tatarů. 
Paní Dřevojánková napekla výborné řezy, které mizely velkou 
rychlostí.

Děkujeme za dobrovolné vstupné, které bylo použito na 
občerstvení všech zúčastněných a na materiál ke tvoření. Těšilo 
nás, že výstava a připravený program se dětem líbil. Děkujeme za 
vypůjčení zvířátek – kozlíka, ovečky a beránka, která atmosféru 
velikonoční výstavy podtrhla.

Ester Miniariková a Michaela Jakubíková

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Výherci v soutěži  
„Pískání na píšťalku“:
1. místo – Michal Děckuláček 
2. místo – Adam Filip 
3. místo – Filip Hurta

Výherci v soutěži 
„Cvrnkání  hliněných kuliček“:
1. místo – Klára Zbranková 
2. místo – Martin Vaculík 
3. místo – Karen Hollá 
4. místo – Jakub Horák
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LEDEN
Poprvé nás navštívilo Divadlo Leonka s pohádkou „Dva sněhuláci“, 
které nám odstartovalo správnou zimní atmosféru. S nastávajícími 
prvňáčky jsme navštívili základní školu, kde jsme se seznámili 
s prostředím a výukou v první třídě. S nejstaršími dětmi jsme se 
zaměřili na přípravu k zápisu do ZŠ Ratiboř. 

ÚNOR
Pohádkovou atmosféru jsme navodili maňáskovou scénkou 
„Kašpárek a ježibaba“, kterou dětem zahrály paní učitelky. Rý-
movanou pohádku malí posluchači odměnili bouřlivým potleskem.
Ve vestibulu MŠ jsme uspořádali výstavku kašpárků a princezen 
z pohádkového hradu. Dětský karneval zahájil námořnickou plavbu 
20. února. Pečlivě připravená výzdoba, nastoupení námořníci, 
hudba z kapitánského můstku, piráti v podpalubí, bohatá tombola 
a občerstvení všeho druhu přilákaly velké množství masek a ostatních 
návštěvníků. Vystoupení taneční skupiny Broučci ze Vsetína 
zpestřilo tanec a námořnické soutěže. Každá maska obdržela 
malý dárek a občerstvení zdarma. Poděkováním celé posádce byly 
rozzářené oči dětí. Také náš učitelský sbor děkuje pořadatelům, 
obecnímu úřadu a zemědělskému družstvu. V následujícím 
týdnu jsme i v mateřské škole uskutečnili celodenní rej masek. 

Muchomůrky přivítaly děti v nápaditých maskách, pro které 
připravily slavnostní průvod masek, tanec, soutěže a fotografování. 
O sladké povzbuzení, ovocné mísy a párek v rohlíku se postaraly 
paní kuchařky.

BŘEZEN
Nové kontejnery v obci nám motivovaly vzdělávací podtéma 
„Čistotné sluníčko“, při kterém jsme se naučili třídit domácí 
odpad a předměty podle barev kontejnerů. Divadlo Maringotka 
nás přijelo navštívit s hudebním představením „O veselé notičce“. 
Divadlo Kašpárkův svět s marionetami nás pobavilo pohádkou 
„O princezně Rozmařilce“. Různé druhy výtvarných a pracovních 
technik si vyzkoušeli rodiče s dětmi při odpoledním velikonočním 
tvoření ve školce. I letos jsme se s dětmi zapojili do výzdoby vajíček 
na velikonoční výstavu pořádanou Obecním úřadem Ratiboř. Děti 
s nadšením vyráběly nápaditá velikonoční vajíčka. Velikonoční 
náladu nám přivezlo Divadlo Bublanina s pohádkou „Popletená 
slepice“. Představení bylo doprovázeno bouřlivým potleskem 
a slzami smíchu. 

Pavlína Ferdicsová 
a kolektiv MŠ Ratiboř

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový rok jsme zahájili těmito akcemi:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
se uskuteční v úterý 19. dubna 2016 od 9:00 do 15:00 h v ředitelně mateřské školy. 
Přineste si s sebou originál rodného listu dítěte. 
Informační schůzka k zápisu pro rodiče se uskuteční v úterý 12. dubna 2016 v budově mateřské školy od 16:00 do 18.00h. 
Rodiče obdrží potřebné  informace a tiskopisy, které odevzdají vyplněné a potvrzené od lékaře v den zápisu (žádost 
o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o povinném očkování dítěte, informace o vzdělávání 
v mateřské škole, fungování klubu rodičů). Nástup dětí do školky je od 1. 9. 2016.
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Pololetní vysvědčení, které si děti přinesly koncem ledna domů, bylo 
zhodnocením úspěšnosti jejich práce za 1. pololetí a s chutí jsme 
se pustili do práce další. Připomeňme si některé další aktivity, které 
ve škole i mimo ni uskutečňujeme.

Zápis do 1. třídy
Pro všechny budoucí prvňáčky je zápis do 1. třídy den s velkým 
„D“. V naší škole byla tímto dnem středa 27. 1. 2016.  Zápis proběhl 
v klidné atmosféře v 1. třídě zdejší základní školy. Při všech 
aktivitách dávaly paní učitelky pozor také na správnou výslovnost 
dětí a na schopnost navázat kontakt s učiteli bez přítomnosti rodičů. 
Odměnou za předvedené výkony byly dárky, které pro ně připravily 
děti ze školní družiny. Letos přišel k zápisu úctyhodný počet dětí – 
33, pro 13 dětí požádali rodiče odklad školní docházky. Do 1. třídy 
tedy nastoupí 20 prvňáčků. Budeme se na ně v září moc těšit. 

Ovoce do škol
Pokračujeme v projektu „Ovoce do škol“, jehož cílem je podpora 
zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci 1.–5. tříd 
mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to 2x 
měsíčně. Dodavatelem pro naši školu je společnost OVOCENTRUM 
Valašské Meziříčí. Děti dostávají pestrý sortiment čerstvého ovoce 
a zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv, vše bez konzervantů, 
přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.  Ovoce a zelenina jistě zpestří 
dětem svačiny.

Matematický KLOKAN 
V pátek 18. března 2016 proběhla na všech školách okresu soutěž 
Matematický KLOKAN. Žáci 2. a 3. třídy naší školy řešili 
úlohy kategorie Cvrček a žáci a 4. a 5. třídy úlohy kategorie Klokan. 
Nejúspěšnější řešitele z jednotlivých tříd uvedeme v příštím vydání 
zpravodaje.

Návštěva Obecní knihovny v Ratiboři
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní 
lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Právě březen – měsíc knihy 
byl ideální k podpoře této myšlenky. Žáci naší školy navštívili Obecní 
knihovnu v Ratiboři, kde byli seznámeni s její historií a dozvěděli 
se, jak se dělá a co všechno má mít dobrá kniha. Prvňáčci byli 
pasováni na čtenáře, obdrželi průkazky, čímž jim byla otevřena 
cesta do kouzelného světa knih, druháci se seznámili s historií knihy 
a s pohádkami našich babiček, třeťáci si zavzpomínali s Večerníčkem 
ve velké večerníčkové soutěži, 4. třída ještě navíc slyšela nejznámější 
pověsti z Ratiboře a děti z 5. třídy zaujala informační lekce – bezpečný 
internet a vzdělávací aplikace do mobilu. Velký dík patří paní 
Jakubíkové a paní Miniarikové, které jako vždy měly pro děti 
připraven pestrý a hodnotný program, kterým lákají k pravidelné 
návštěvě knihovny další čtenáře.

2. světová válka
Další výborná a poučná aktivita v rámci výuky vlastivědy 
v 5. ročníku byla návštěva výstavy na téma – Valašsko v odboji 
za 2. světové války v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Děti 
si připomněly, že úspěch partyzánského boje proti okupantům 
závisel především na spolupráci civilního obyvatelstva, které za cenu 
obrovského rizika a obrovských obětí pomáhalo partyzánům.

Příroda ve věži
V pondělí 7. března se paní učitelky T. Juchelková a K. Cabáková 
vypravily s dětmi ze 4. třídy do Vsetína na zámek. Společně 
s lektorem vystoupaly do věže vsetínského zámku, která skrývala 
mnohá přírodní tajemství. V každém patře navštívily životní 
prostředí typických zástupců zdejší fauny a flóry a objevily jejich 
příběhy. Děti si tak doplnily a upevnily znalosti učiva přírodovědy. 

Dětský karneval
V sobotu 20. února 2016 se v sále Zemědělského družstva v Ratiboři 
uskutečnil dětský karneval. Díky prezentaci v obecním zpravodaji, 
v obecním rozhlase a na televizních infokanálech byla účast na 
karnevalu velmi vysoká. Zúčastnilo se ho kolem 200 dětí, které 
doprovodili rodiče, prarodiče i sourozenci. Dětský karneval 
uspořádal Klub rodičů při ZŠ a MŠ v Ratiboři. Partnerem akce 
byla Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která poskytla 
organizátorům ceny do tomboly a dárky do soutěží. Kovbojové, 
princezny, čertíci, berušky, princezny Elsa a Anna či myšáčci si také 
mohli s radostí zazpívat a zatančit se svými rodiči. Za velmi zdařilé 
karnevalové odpoledne patří velký dík obětavým organizátorům 
z řad rodičů a vedení Zemědělského družstva v Ratiboři za vstřícný 
přístup k této akci. Také děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, 
sponzorům, partnerům a všem, kteří přispěli do bohaté tomboly. 
Výtěžek z karnevalu byl rozdělen mezi ZŠ a MŠ a bude použit na 
financování dalších akcí pro děti.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

Místo chystání se na Nový rok museli naši hasiči vyjet v 16.30 
k požáru nízké budovy č. p. 396. Když dojeli na místo, všude byl klid 
(operační středisko poslalo mylnou adresu). Kolemjdoucí občan 
je informoval, že událost se stala o ulici dál v domě č. p. 474. Po 
příjezdu na místo se zjistilo, že hoří saze v komíně. Spolu s profe-
sionálními hasiči ze Vsetína se podařilo dostat situaci pod kontrolu. 
Naše jednotka zůstala ještě hodinu a půl na kontrolu stavu komínu.

Sotva dojeli na základnu, opět se rozezněla siréna. Nikomu ale 
nepřišla SMS, která by informovala o tom, co se děje. Zavolali na 
operační, kde jim oznámili, že šlo o požár stromku před domem, 
ale majitel už oheň uhasil a výjezd byl zrušen.

V tomto roce 2016 už museli hasiči také zasahovat, když 15. 2. 2016 
v 17.15 přišla SMS o úniku nebezpečných látek na pozemní komu-
nikaci.

Za pomoc při akcích, úklidech a různých pracích jsme chtěli 
poděkovat našim mladým hasičům, proto jsme jim 9. 1. 2016 
připravili v zasedací místnosti na hasičské zbrojnici malé 
občerstvení při filmu. Tímto jim chceme ještě jednou poděkovat za 
jejich čas a ochotu.

Když v lednu začalo mrznout, nikdo z nás neotálel a začali jsme 
stříkat led. Sice vydržel asi dva týdny, než roztál, ale jsme rádi, že 
nejsme jediní, kdo si přišel zabruslit. 

Členové sboru se setkali na 126. valné hromadě v hasičské zbrojnici. 
Schůze, kterou vedl Jan Kovář, se zúčastnilo 37 členů SDH Ratiboř, 
5 členů hasičského sboru z Považské Teplé a Martin Žabčík, místo-
starosta obce. 

Projednalo se několik důležitých bodů a valnou hromadu ukončil 
náš nejstarší a nejváženější člen Ladislav Žabčík.

Svatopluk Juráň se stal letos jubilantem, protože 14. 2. 2016 oslavil 
70. narozeniny. Několik našich členů mu přišlo za sbor poblahopřát, 
ale ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do 
dalších let.

První sněženky, začíná být teplo a mladí hasiči už vytahují mašinu, 
hadice, proudnice a trénují na první soutěž.

Přišlo nám pozvání na valnou hromadu do naší družební obce 
Považské Teplé, která se konala dne 12. 3. 2016. Zúčastnilo se jí 
5 členů SDH. Máme vyřídit pozdravy celému sboru z Ratiboře. 
Uskutečnil se i křest jejich nového zásahového vozidla Tatry 148. 
Mají nově vybudovanou garáž a zasedací místnost. Ukázali nám 
naše staré zásahové auto značky Škoda 705 RTHP, které si nechali 
repasovat. Skoro jsme ho nepoznali – je nádherné!

Nejaktuálnější zpráva se týká naší hasičské zbrojnice, která byla 
rekonstruována. Konečné práce jsme završili 11. 3. 2016. Máme 
novou koupelnu i s pračkou, kuchyňskou linku, skříňky na zása-
hové obleky. Je nová podlaha, vymalované stěny, nové dveře. 

Za to vše děkujeme obecnímu úřadu a jejím pracovníkům!

Tereza Staňková 
jednatelka SDH
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Milí spoluobčané, postní období nás přibližuje k hoře Golgotě.

Kdybychom tam v setmění večera Velkého pátku byli, co 
bychom uviděli? Spatřili bychom před sebou tři kříže. Těla se 
už nehýbají, lidé už odešli. A bylo by nám nabídnuto: „Na tom 
prostředním kříži visí někdo místo tebe... On tam zemřel na 
tvém místě... Ježíš Kristus zemřel místo tebe...“

Podivná myšlenka? Ta myšlenka ale vyjadřuje základní 
křesťanskou pravdu o Kristově smrti. Na tvém místě, na mém 
místě umíral Boží Syn Ježíš Kristus. Tam se vyměnily role. 
Kristova oběť je zástupná oběť. Bůh zvolil tragickou oběť svého 
Syna jako způsob, aby nás zachránil ze všech hříchů. Je to kvůli 
tomu, že i ten náš život miloval a miluje a chce, abychom získali 
Boží odpuštění, a tím i věčný život. Neboť Bůh tak miloval 

svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný (J 3,16).

Při pohledu na to, co slavíme o Velkém pátku (a v letošním roce 
nám s ním přibyl státní svátek), smí povědět i každý z nás: Ježíš 
udělal místo mne to, co jsem já nikdy nemohl dokázat. Všechny 
moje hříchy spolu s ním byly popraveny. Díky tomu jsem 
v Božích očích přijat a neexistuje nic, co by proti mně Bůh měl. 

Ano, Ježíšův kříž nás v Božích očích očišťuje. Můžeme na to 
zapomenout, ale Bůh nikdy nezapomene. A jestliže je Bůh 
spokojen, proč bychom neměli být spokojeni i my?

Blaze každému, jehož oči vidí tuto zásadní biblickou pravdu, 
že Kristus zemřel na mém místě.

Při příležitosti tohoto významného svátku přejeme všem našim spoluobčanům prožití velikonočních dní v pokoře, klidu 
a rozjímání nad událostmi velikonočních dní. Jménem staršovstva a sboru farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Sborová sdělení a pozvánky

Bohoslužby – pokud není poznačeno jinak – konají se pravidelně 
v 10.00 hod ve sborovém sále. Bohoslužby v kostele se budou 
konat v závislosti na počasí.

20. 3. – Květná neděle 
– bohoslužby se čtením pašijního příběhu podle evangelia 
Janova za účasti Zvonků Dobré zprávy.

25. 3. – Velký Pátek 
– bohoslužby s Večeří Páně a s druhou částí čtení pašijního 
evangelia za účasti pěveckého sboru.

27. 3. – Boží hod velikonoční 
– bohoslužby s Večeří Páně.

27. 3. – Od 15 hod velikonoční koncert Zvonků Dobré zprávy 
v Kateřinicích

28. 3. – Pondělí velikonoční – bohoslužby. 

24. 4. – Bohoslužby s hosty z Pittsburghu.

5. 5. – Bohoslužby ve čtvrtek 
– 40 dní po Velikonocích církev totiž slaví Svátek Nanebevs-
toupení Pána Ježíše.

8. 5. – Rodinné bohoslužby 
– srdečně zveme k účasti rodiny s dětmi.

15. 5. – Svatodušní svátky a bohoslužby s konfirmací a s Večeří 
Páně za účasti pěveckého sboru (v kostele).

16. 5. – Svatodušní pondělí 
– bohoslužby, při nichž slouží f. Miroslaw Jelinek.

21.–22. 5. – Celosvětové setkáni rodu Lányových v Ratiboři. 

29. 5. – Seniorátní Evangelická Neděle 
– celodenní program pro rodiny s dětmi a mládeží v Kateřinicích.

5. 6. – Rodinné bohoslužby 
– srdečně zveme k účasti rodiny s dětmi.

11. 6. – Připravujeme sborový zájezd.

19. 6. – Výlet do Růžďky na vzpomínkovou slavnost u pomníčku 
Hořanského.

3.–5. 7. – Southminster Ringers z USA v Ratiboři a v Kateřinicích. 

6. 7. –  vzpomínková slavnost v přírodě k upálení Mistra 
Jana Husa a 600. výročí upálení Jeronýma Pražského, Snoz, 
Kateřinice.

29.–31. 8. – 3. přifarský tábor pro děti se posouvá na konec 
prázdnin.

Pane Ježíši Kriste, je mnoho věcí, které nechápeme. Je mnoho věcí, kterým se nepřestaneme divit. Přece 
však tušíme a věříme, že jsi nám ukázal cestu, která má smysl a naději. Cestu lásky a oběti. Pomoz nám, 
abychom po ní šli tiše a statečně až do konce svých dnů. Amen.

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

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
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Jubilanti
Jak je zavedeným zvykem v naší obci, tak i v letošním roce 
sociální komise zastupitelstva obce navštívila v období od ledna 
do března tohoto roku 29 jubilantů, kteří se dožili významných 
výročí – 70 let (11 jubilantů), 75 let (2 jubilanti), 80 let (2 jubilanti), 
nad 80 let (14 jubilantů). Jsme rádi, že naše milé nacházíme 
obklopené láskou svých blízkých, většinou v plné síle a svěžesti.

Připojuji se i já s přáním všeho dobrého, ať všichni, nejenom 
jubilanti, prožívají radostné chvíle probouzejícího se jara ve 
zdraví, radosti a pohodě.

Vítání občánků
Blíží se měsíc duben, kdy každoročně vítáme do svazku obce 
nově narozená miminka. Tato slavnost se uskuteční v sobotu 
9. dubna v 10 hodin v obřadní síni obecního úřadu v Ratiboři. 
Žádáme rodiče narozených dětí, aby se dostavili na obecní úřad 
za účelem zpracování osobních údajů. Zveme tímto rodiče a další 
příbuzné k účasti na této milé slavnosti.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Letos v lednu uplynulo již šest roků, co se pravidelně schází náš 
klub seniorek B–B (báječný babinec) v klubovně na staré faře. 
Za tu dobu jsme měly hodně společných akcí a hezkých zážitků. 
Jezdíme na wellness pobyty, pořádáme turistické výlety, exkurze, 
jezdíme plavat do městských lázní a na podzim i v novém roce se 
zúčastňujeme cvičení jógy v místní sokolovně. Po podzimních 
10 lekcích se pro velký zájem začalo dalších 10 lekcí jógy. Není 
to cvičení jen pro B–B, ale i pro zájemce z celé vesnice. Bezvadná 
cvičitelka, dobrá parta a také dobrá nálada jsou mottem těchto 
cvičení. 

V únoru jsme navštívily gobelínku ve Valašském Meziříčí. 
Počasí nám sice nepřálo, ale exkurze byla velmi zajímavá. Vyrábí 
tam jak nové gobelíny, tak i restaurují stará a zničená díla. Práce 
je to velmi náročná pro ruce, oči i na představivost.

9. března jsme společně oslavily MDŽ. Byla to vydařená akce, 
pobavily jsme se, zazpívaly, dostaly dárečky a hlavně – bylo nám 
spolu dobře. Díky všem, kteří se postarali o skvělou organizaci 
této oslavy. Každá akce, která se takto vydaří, nás velmi těší.

Čekáme už na pěkné počasí, na práci na zahrádkách a na 
sluníčko, které vylepšuje náladu i zdraví. I když se zdravotní 
potíže hlásí stále častěji, v dobrém kolektivu je bolest poloviční 
a radost dvojnásobná.

Našim spoluobčanům přejeme hezké velikonoční svátky prožité 
v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.

Za klub B–B 
Jana Martinková 

Vzpomíná Anna Sošťáková 

Pěstitelské práce bývaly a jsou v učebních osnovách pro žáky 
1.–5. ročníku a tvoří součást předmětu zvaného pracovní výchova. 
Pěstitelství mělo děti seznámit se základy práce s půdou 
v mezích dětských schopností. Rozsah prací byl vymezen podle 
ročníků a učební osnovy určovaly program a cíle vyučovacích 
hodin. Ředitelství školy zajišťovalo vhodný školní pozemek, 
který by splňoval nutné předpoklady a podmínky k práci. 

V roce 1956 jsem po svém nástupu na školu v Ratiboři poznala 
školní pozemek v části obce „Na Chmelníkách“. Byl poměrně 
rozsáhlý, oplocený a bylo na něm i několik ovocných stromů. 
Vedle něho protékal potok. Od školy byl vzdálen asi 10 minut. 
Nářadí si děti nosily z domova, později bylo nakupováno 
ze školních finančních prostředků. Nutno říci, že venkovské děti 
měly k práci na pozemku bližší vztah než děti ve městě a uměly 
se k práci postavit. Téměř u každého domku byla zahrádka 
a bylo samozřejmostí si doma pěstovat vlastní zeleninu a ovoce.

V rámci výstavby budovy Svazarmu musel ale školní pozemek 
ustoupit a byl zrušen. Byla to těžká a složitá situace. MNV nám nemohl 
vhodnou náhradu nabídnout, a tak se ředitelství školy obrátilo 
na JZD. Nejdříve jsme dostali k pronájmu kus půdy v otevřeném 
prostoru u pravé strany silnice směrem do Kateřinic. Jedinou 
výhodou byla voda z blízkého potůčku, ale jinak pozemek 
nevyhovoval. Trpěl prachem ze silnice, pro děti nebyl bezpečný 
a kdokoliv si utrhl, co se dalo. Navíc se tam plánovala stavba kluziště.

Další pozemek získala škola v roce 1982 po jednání s JZD 
v lokalitě „Březíčko“. Byl to velký kus louky mezi rodinnými 
domky a bylo nutné celý volný prostor zabezpečit. Čekala nás 
velmi rozsáhlá a náročná práce. Po vypracování projektu jsme 
sháněli potřebné finanční prostředky. Bylo potřeba koupit 
pletivo k oplocení ze tří stran a postavit bránu. Pak následovala 
stavba dřevěné kůlny pro nářadí. Určenou část pozemku k práci 
nám zorali a pohnojili podle dohody pracovníci JZD. Zbylo dost 
místa i k vytvoření odpočinkové zóny. Rodiče postavili lavice 
a stoly z půlených kmenů k posezení pro jednu třídu. Zbytek 
plochy tvořil trávník. Za příznivého počasí se tu dala vyučovat 
například přírodověda, výtvarná výchova i čtení. Zastavovali 
jsme se tu cestou z vycházky a zalévali záhony.

Toto dílo by nevzniklo bez vydatné pomoci MNV, JZD, rodičů 
dětí a všech pracovníků školy. Školní inspekce hodnotila pozemek 
jako nejlepší v okrese. 

Myslím, že pěstitelské práce plnily ve škole svůj účel. Děti získaly 
nejen nové vědomosti, ale poznaly cenu lidské práce, naučily se 
vytvářet si svůj vztah k půdě a k přírodě. Až jako dospělé budou 
tvořit zahrádky okolo svých domů, snad si vzpomenou na chvíle 
strávené na školním pozemku.

Zaznamenala Anna Sošťáková 
učitelka působící na škole v Ratiboři v letech 1956–1992

KLUB SENIOREK B–B

VZPOMÍNKY ZAHRÁDKÁŘŮ, ČÁST ČTVRTÁ – ŠKOLNÍ POZEMKY
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Mladší přípravka “A” a “B”
Mladší přípravky trenují 2x týdně v sokolovně. Modří “A” absolvovali 
dva turnaje v Zašové a Hošťálkové (dvě 5. místa). Nyní se bude třikrát 
trénovat v Jablůnce, kterou pak pozveme na naši „umělku“. Zelení “B” 
pořádali turnaj v Hošťálkové, kde skončili na 4. místě. Družstvo bylo 
pozváno k vzájemným zápasům s celkem Nového Hrozenkova. Již se 
všichni těšíme na tréninky na trávě.

Turnaje mladších přípravek v Hošťálkové.
V předposledním únorovém víkendu podstoupila obě dvě družstva 
naší mladší přípravky ve sportovní hale v Hošťálkové konfrontaci se 
svými vrstevníky.

V sobotu 20. 2. pořádala Hošťálková turnaj pro ročníky 07 a mladší. 
Po úvodních dvou prospaných zápasech s vítězným Baťovem a třetími 
Kateřinicemi (0:6 a 0:4) to vypadalo na ručník. Ve třetím zápase proti 
nakonec druhé Jablůnce nastalo zlepšení – prohra těsně 1:2. Solidní 
výkony proti Val. Polance a Ratajím (2:0 a 5:0) kluci bohužel 
nepotvrdili v utkání proti domácím. Ve vyrovnaném zápase rozhodla 
lepší střelecká pohotovost soupeře, který zvítězil 3:1. V konečném 
účtování jsme skončili na 5. místě, když naše branky stříleli – Vašek 
Macháček 6, Kubík Hastík 2 a Jirka Zubíček 1.

Hned v neděli 21. 2. se naši nejmladší (ročníky 2008 a mladší) 
poměřili se sedmi dalšími soupeři na turnaji, který jsme v hale 
v Hošťálkové pořádali my. Turnaj to byl trochu jiný, než bývá zvykem. 
Všechna zúčastněná družstva totiž skončila na prvním místě, každý 
hráč dostal zlatou medaili, družstvo pohár a plnou tašku dobrot. 
Za tyto dobroty bychom rádi poděkovali paní Sušňové a Uhrínové, 
které s námi v tomto směru ochotně spolupracují. Družstva sice hrála 
o  body za vítězství, ale nejdůležitější bylo, aby se všichni, i ti nejmenší, 
zapojili do hry bez ohledu na výsledek. Bohužel některé týmy nepo-
chopily tuto myšlenku a přijely se staršími kluky.

Z celkového pohledu lze říci, že nejkompaktnějším a nejfotbalovějším 
mužstvem byl tým FC Vsetín pracující s ročníkem 08, doplněný 
několika hochy ročníku 09. Velmi sympaticky působily týmy 
Kateřinic, Zašové a Val. Meziříčí “B”, na kterých bylo vidět dobré 
trenérské vedení podepřené zapálenými a věčně povzbuzujícími 

rodiči. Nesmím zapomenout na benjamínky z Hošťálkové, kteří byli 
ze všech nejmenší, a přesto bojovali ze všech sil bez ohledu na to, co 
ukazovala výsledková tabule. A naši kluci? Tři vítězství, jedna remíza 
a tři porážky zhruba odpovídaly tomu, co jsme očekávali. S realitou 
přechodu z naší tělocvičny na větší plochu se ne všem našim hráčům 
dařilo rychle vyrovnat. Tým střelecky táhl Adam Hynek s 8 brankami 
zdatně podpořený Kubou Hastíkem se 4 góly a třígólovým Adamem 
Žabčíkem. Ne že by se ostatní kluci nedostávali do brankových šancí, 
ale zatím se jim nějak nepodařilo dopravit míč do soupeřovy svatyně. 
Ale to přijde.

Zde musíme poděkovat paní Sušňové a Uhrínové za sladké odměny 
pro jednotlivá družstva. Díky nasazení paní Žabčíkové, 
Adámkové a celé rodiny Hastíkovy výborně fungoval bufet, všechny 
zápasy dobře odpískali Lukáš Fojtík, Dan Černík a Ondra Daňa 
a velkou pochvalu zaslouží časoměřičky a zapisovatelky paní Hollá 
a Růžičková za perfektní organizační práci, díky níž měl turnaj 
bezproblémový průběh.

Celkově se turnaj setkal s kladným ohlasem zúčastněných týmů, 
většina se již teď přihlásila na příští ročník.

Starší přípravka
Starší přípravka se zúčastnila několika turnajů, kde končila 
se střídavými úspěchy, ale jako trenér jsem s turnaji spokojen. 
Paradoxem zimní přípravy je, že mám moc kluků – 16,  a tím 
i nevyhovující podmínky v místní sokolovně. Přeji klukům hodně 
úspěchů v jarní sezóně. Trenér Petr Nogol

Dorost
Dorost hrající krajskou soutěž stále vede trenérská dvojice Konvičný 
Adam a Olšák Stanislav. K dispozici mají kádr, který opustili dva 
hostující hráči z Hošťálkové a který byl doplněn o hráče vsetínského 
hokejového klubu. Ti za náš tým hráli již v minulých sezónách. První 
zápas v jarní části se odehraje na domácím hřišti v  sobotu 2. 4. ve  
12.30 hod s Valašskou Polankou.

Mužstvo “B”
Hráči trénují jen velmi omezeně dle svých potřeb s “A” týmem. 
Přípravné zápasy mužstvo zatím nehrálo, ale někteří hráči doplňují 
“A” mužstvo v přípravných zápasech v rámci turnaje ve Vsetíně.

Mužstvo “A”
Zimní příprava byla zahájena v polovině ledna v místních 
podmínkách. Kádr mužstva nedoznal změn. V rámci přípravy se 
hrál turnaj FASTAV CUP s těmito výsledky: 1x výhra, 1x remíza 
a 3x prohra. Mužstvo trénuje 3x týdně – účast cca 70 %. První 
mistrovské utkání bude sehráno  3. 4. 2016. 

Za TJ Sokol Ratiboř 
Jaroslav Žabčík a Karel Stančík

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
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Na sobotu 30. ledna 2016 se nám podařilo domluvit trénink 
s instruktorem Military Combat Systemu. Jednalo se o cvičení 
obrany proti útoku s nožem. Probrali jsme různé způsoby 
útoků, jak z různých směrů, tak i různé intenzity. Cvičili jsme 
po dvojicích, které se vždy po procvičení techniky střídaly. 
Cvičení neprobíhalo se skutečnými noži, ale s gumovými 
cvičnými noži, které mají stejný tvar jako bojový nůž. Útok 
a obranu proti noži jsme nejen procvičili prakticky, ale také 
nám byl teoreticky vysvětlen způsob útoků a různé držení nože 
a jeho použití v boji. Tréninku se zúčastnily i děti –  byly jim 
představeny techniky Military Combat Systemu proti neoz-
brojenému útočníkovi. Na tréninku bylo téměř 40 účastníků 
z řad našich členů, členů Sebeobrany Rýmařov a Bujinkan 
Vsetín. Cvičení probíhalo v přátelské atmosféře a jsme rádi, že 
nedošlo k žádnému zranění. V průběhu léta se budeme snažit 
uskutečnit další podobný trénink.

Ukázka Sebeobrany Jiu – Jitsu 
Před Vánocemi nás pan Stančík poprosil, zda bychom  mohli 
udělat ukázku sebeobrany na vánoční besedě ve SPŠS Vsetín. 
Ukázka se skládala s praktické části, kde si studenti mohli 
vyzkoušet některé sebeobranné techniky, a z části teoretické, 
kde jim byly vysvětleny pojmy přiměřené a nepřiměřené obrany 
a zodpovězeny otázky, které studenti k ukázce měli. Děkujeme 
panu Stančíkovi za možnost představit náš oddíl Sebeobrany 
Jiu-Jitsu ve SPŠS Vsetín.

Marcel Regmund 
trenér 

SEBEOBRANA JIU-JITSU
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– 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

OBEC RATIBOŘ POŘÁDÁ
15. ročník mezinárodního festivalu 
o gulášového krále – 28. května 2016 
v areálu Hasičkého domu v Ratiboři. 
Podmínky pro soutěžící:

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

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

Současně s touto soutěží můžete také vyrazit 
na Jarní výšlap – start od 8.00 od Základní 
školy Ratiboř, cíl v areál Hasičského domu. 
Večer bude zábava se skupinou KOSOVCI.

OBEC POVAŽSKÁ TEPLÁ POŘÁDÁ
jubilejní 40. ročník turistického pochodu 
Jilemnického jarná 25ka – 24. dubna 2016 
v Považské Teplé
Autobus pro zájemce bude přistaven 
u Obecního úřadu v Ratiboři v 7 h, odjezd 
z Považské Teplé kolem 16 h, návrat do 18 h.

Cena jízdného včetně startovného je 150 Kč, 
děti do 15 let 100Kč.

NOVINKA – k dispozici bude cyklobus, pro 
cyklisty připravena cyklotrasa – terén mírně 
náročný, není vhodný pro děti.

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě 
571 442 090, nebo u paní Jakubíkové ve vinotéce.


