zpravodaj
Ratibořský

2016/2

Slovo starostky ► 2 / Rekonstrukce budovy OÚ ► 3 / Gulášový král ► 4
Vesnice roku ► 5 / Pohádková cesta a Dětský den ► 6
Jilemnického 25ka a knihovna ► 7 / Mateřská škola ► 8 / Základní škola ► 9
Společenská kronika ► 10 / Evangelíci ► 11 / Hasiči ► 12
Klub seniorek a zahrádkáři ► 13 / Sport ► 14–15

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití léta a dovolených, dětem krásné prázdniny,
všem hodně sluníčka, pohody a odpočinku.
Po zimě byly odstraněny škody na majetku obce způsobené povětrnostními vlivy. Byl proveden výsek uschlých stromů a keřů. Tak jako
každoročně jsou i v letošním roce pravidelně čištěny komunikace, chodníky a cyklostezka. Průběžně jsou čištěny horské mříže, příkopy
a silniční vpustě a veřejné plochy.

Oprava MK a chodníků

Informační systém, knihovna, kultura a sport

V letošním roce byly započaty rozsáhlé opravy místních komunikací podpořené dotací z MMR ČR. Byla zahájena oprava
místních komunikací u kostela, bytovek a u Svazarmu. Dále
je připravena oprava místní komunikace U Halmazňů. Podle
zákona. č. 137/2006 Sb., (zákon o zadávání veřejných zakázek)
byl vybrán zhotovitel, kterým je fa Swietelsky stavební s. r. o.
Valašské Meziříčí. Za účelem zpřístupnění horní části hřbitova
je opravována příjezdová komunikace, která byla poškozena
přívalovými dešti, a další úseky obecních komunikací. Dotací
z MMR ČR byla podpořena rovněž oprava márnice.

Digitalizován byl informační kanál obce, kde se občané mohou
seznámit s aktuálním děním. Probíhá výstavba nových webových
stránek obce. Obecní rozhlas je z důvodu rekonstrukce budovy
dočasně mimo provoz. Do knihovny bude s využitím dotace MK
ČR zakoupeno nové počítačové vybavení. Je obměňován knihovní
fond. Ve spolupráci se ZŠ Ratiboř je pořádána celá řada akcí.
Letošní tradiční „Noc s Andersenem“ byla akcí mezinárodní,
konanou za účasti dětí z družební slovenské obce Povážské Teplé.

Děti obou škol spolu s učitelskými sbory připravily maminkám
k svátku krásné vystoupení v místní sokolovně. K připomenutí
výročí ukončení II. světové války byly zažehnuty vatry. Pro
návštěvníky byl ze strany SDH připraven bohatý program
i občerstvení. Další vydařenou akcí s mezinárodním zastoupením
družební obce Považská Teplá byl letošní 15. ročník „Gulášfestu“
a jarního pochodu. V soutěži vesnice roku byla připravena vzorná
prezentace obce, děkuji všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.
I když jsme neobdrželi finanční ocenění, tak jsme se společně
podělili o radost z vesnické pospolitosti občanů naší obce.

ÚP, VO, záchovná údržba budov
Je vyhotovena zástavbová studie největšího stavebního obvodu
Hološín. Dokončena byla výměna světelných bodů veřejného
osvětlení za led svítidla a dosaženy úspory spotřeby el. energie.
Probíhá instalace dalších světelných bodů. Průběžně je prováděna
údržba veřejných ploch včetně záchovné údržby obecních budov. Na
části vodoteče v Kobelném byly zpevněny břehy. Pracovníci obce
spolu s pracovníky zařazenými na VPP zajišťují čistotu obce,
autobusových zastávek i odvoz plastů. Z důvodu bezpečnosti
silničního provozu jsou doplňovány dopravní značky. Pracovníci
obce dohlížejí na bezpečnost dětí přecházejících silnici při cestě
do školy.
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Na akce pořádané dle kalendáře jste všichni srdečně zváni.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
25. května započala další etapa rekonstrukce OÚ. V této fázi bude
opraveno celé přízemí, včetně pošty a lékárny, i druhé patro.

Práce byly zahájeny v přízemí, kde došlo k uzavření lékárny na
1 měsíc a přesunutí pošty do provizorních prostor. Lékárna byla
rozšířena o skladové prostory a sociální zázemí pro zaměstnance tak,
aby splňovala podmínky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a mohla
být nadále provozuschopná. K 31. prosinci 2015 vypršela výjimka,
která povolovala provoz ve stávajících prostorách. Rozšířením se tedy
podařilo zachovat velmi potřebnou službu v naší obci.
Vestibul úřadu byl upraven na bezbariérový vstup a dojde k instalaci
výtahu, který bude zprovozněn v průběhu srpna. Práce na budově
probíhají dle časového harmonogramu a 1. června byla tedy lékárna
znovu otevřena. Pošta zahájila svůj provoz v opravených prostorách
o týden později.

VENČENÍ PSŮ
Upozorňujeme opakovaně majitele
psů na povinnost uklízet extrementy
po svých miláčcích. Majitelé psů jsou
při procházkách mnohdy neteční
k jejich chování. Okraje chodníků
a místních komunikací a části
travnatých ploch kolem cest jsou
takto znečišťovány. Situace je nepříjemná i pro pracovníky obce při
sečení veřejných ploch. Vyzýváme
chovatele psů ke sbírání těchto
nečistot, vždyť mikrotenový sáček
je haléřovou položkou.

V průběhu července budou
distribuovány tašky na
tříděný odpad od společnosti Eko-kom. Vždy
jedna sada na číslo popisné.

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Obec Ratiboř nabízí palivové dříví
z obecních lesů v polenech délky 1 m.
smrkové za 700 Kč/prm
tvrdé listnaté za 1200 Kč/prm
V celé budově došlo k výměně elektroinstalací, podlahových krytin
a rozvodů vody. Rekonstrukcí prochází také vytápění. Stávající
plynové kotle, které již dosluhují, budou nahrazeny novými kondenzačními kotly a užitková voda bude ohřívána solárními kolektory.
Nyní se práce přesunují do patra samotného úřadu. Bude dostavěna
výtahová šachta a rozšířeny kanceláře úřadu s využitím prostor
původního bytu, který se zde nacházel.

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
bez dovozu. Objednávky na tel.

603 584 023

Celá rekonstrukce je zaměřena na odstranění bariér v budově a úsporu
energií. Snažíme se o to, aby byly všechny služby dostupné jak
seniorům, lidem na vozíčku, tak maminkám s kočárky, a zároveň aby
bylo efektivní a úsporné vytápění. Společně se zateplením pak bude
budova vykazovat značné úspory energií.
Děkujeme všem občanům za trpělivost, se kterou překonávají
komplikace spojené s rekonstrukcí.
Martin Žabčík
místostarosta

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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GULÁŠOVÝ KRÁL
Poslední sobotu v květnu proběhl náš oblíbený „Festival O Gulášového
krále 2016“.
Letošnímu ročníku předcházel enormní zájem soutěžících. V půlce
května bylo přihlášeno 24 účastníků + jeden náhradník. Nakonec
se počet ustálil na 21 soutěžních týmech. 28. května v 7:00 hod bylo
výstřelem ze startovací pistole zahájeno klání. Týmy se vrhly na
přípravu gulášů a areál pomalu začala zaplňovat libá vůně.
Po osmé hodině začalo být také rušno u startu jarního pochodu.
Celkem se vypravilo na pochod 438 turistů včetně hostů z Povážské
Teplé. Byly připraveny dvě trasy. Kratší 8kilometrová pro rodiny
s kočárky a delší 23kilometrová s možností vyhlídky z rozhledny
Maruška v Hošťálkové.
V průběhu dopoledne začala hrát pro poslech cimbálová muzika
Slepenica a soutěžící se pomalu připravovali na odběr vzorků
pro degustační komisi ve složení: MUDr. Šimečková, Jiří Čunek,
Mgr. Viera Jelinek, Mgr. Miroslav Jelinek, PhDr. Vojtěch Zubíček,
Martin Žabčík, Bc. Jiřina Sklenská, PhDr. Miroslava Vaculíková,
Ing. Michal Zubíček, pan Koňařík (redaktor z Jalovce), Milan
Katovský, Ing. Zlata Rožnovjáková, Jozefína Cingelová a Milan Vrba.
Úderem poledne bylo vše dovařeno a práci započala hodnoticí
komise. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože většina gulášů
byla uvařena velmi kvalitně a ocenění by si zasloužila řada z nich.
Každá soutěž ale musí mít svého vítěze, a tak to bylo i u nás. Nejlepší
guláš tedy uvařila soutěžní dvojice z Horní Bečvy – pánové Zdeněk
Vojkůvka a Ondřej Červený.

1.
2.
3.
4.
5.

Šéfkuchař: Zdeněk Vojkůvka
Pomocný kuchař: Ondřej Červený
Šéfkuchař: Milan Vrba
Pomocný kuchař: Milan Pařenica
Šéfkuchař: Ladislav Chmelík ml.
Pomocný kuchař: Ladislav Chmelík st.
Šéfkuchař: Zlata Rožnovjáková
Pomocný kuchař: Vladana Telíšková
Šéfkuchař: Marie Kolaříková
Pomocný kuchař: Jiřina Filgasová

CENA
STAROSTKY

Šéfkuchař: Peter Cingel
Pomocný kuchař: Jozefína Cingelová

CENA
STAROSTKY

Šéfkuchař: Karel Jurčík
Pomocný kuchař: Vladislav Chvátal

CENA
STAROSTKY

Šéfkuchař: Marie Smutná
Pomocný kuchař: Pavlína Machálková

Po slavnostním vyhlášení se naplno rozjel odpolední program.
Vystoupili Barmani Zlín se svou freestyle show. Po nich zaplnily
parket děti ze souboru Kosáček, které sklidily velký úspěch publika.
Následovalo šermířské vystoupení skupiny Valmont. V průběhu
celého odpoledne probíhal čile prodej gulášů od jednotlivých
soutěžících. Celou akci zakončila zábava se skupinou Kosovci.
Chci poděkovat všem organizátorům, kteří se na přípravě akce
podíleli. Jsou to hlavně naši obecní zaměstnanci, hasiči a sportovci.
Celý areál byl připraven velmi prakticky tak, abychom mohli
zvládnout nápor návštěvníků. Velmi se osvědčily i nové stany, které
obec pořídila v loňském roce.
Martin Žabčík
místostarosta
Více fotografií z celého gulášového dne naleznete na obecním
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU
v Programu obnovy venkova 2016
Soutěž Vesnice roku je organizována Ministerstvem pro místní
rozvoj a dalšími organizacemi, které se snaží podporovat rozvoj
venkova a život na vesnicích. Soutěž hodnotí celkové fungování
vesnice, tedy: výstavbu a její vývoj, společenský život, spolupráci
se zemědělskými subjekty, obnovu tradic a folklóru, výsadbu
a zeleň, práci s dětmi, aktivity spolků.
Hodnocení provádí 10členná komise, která je složena ze zástupců
kraje, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství,
architektů a krajinářů, zástupců krajské knihovny a vítězů
předešlých kol. Komise uděluje sedm prestižních ocenění:
Zlatá stuha – vítěz soutěže, modrá stuha – za společenský život,
oranžová stuha – spolupráce se zemědělským subjektem, bílá
stuha – za práci s dětmi, zelená stuha – ekologie, ocenění Naděje
pro živý venkov – obnova tradic a folklóru v obci, Fulínova cena
– za květinovou výsadbu.

Zároveň postupujeme s touto cenou do celostátního kola soutěže,
kde bude soubor Kosiska z Ratiboře reprezentovat Zlínský kraj.
Chtěl bych Vám všem, milí spoluobčané, poděkovat za přípravu
celé akce, prezentaci spolků a za to, že jste přišli podpořit s hrdostí
vlastní obec. Pro mě Ratiboř zvítězila. Dokázali jsme, že se
umíme hrdě a s grácií pochlubit tím, co v dědině máme, jaké máme
cíle, jak se škola a školka stará o naše děti a hlavně, že dokážeme
společně žít.
Děkuji Vám všem, kteří jste s námi prožili úžasný den!
Martin Žabčík
místostarosta
Více fotografií najtede na www.facebook.com/obec.ratibor

Letošního ročníku jsme se rozhodli zúčastnit i my. Po podání
přihlášky jsme obdrželi termín návštěvy komise. S paní starostkou
jsme svolali schůzku všech spolků, abychom připravili program,
kterým se pokusíme komisi zaujmout.
Byl jsem velmi překvapený z nadšení všech zástupců spolků
a organizací. I přes to, že jsme předcházející víkend absolvovali
Gulášového krále, probíhaly přípravy na uvítání komise a celý
program od pondělí s velkým nasazením. Zahrada fary se
v průběhu středy a čtvrtka dopoledne proměnila v malý atlas
Ratiboře, děti ze školy pilně trénovaly prezentaci obce, spolky
a organizace se soustředily na přípravu svých stanovišť.
Ve 13:00 dorazila hodnoticí komise a započala samotná soutěž.
Přivítání proběhlo před kostelem s písní Ratiboř, Ratiboř, kterou
si připravily naše seniorky s pěveckým sborem. Poté jsme komisi
prezentovali život, práci a fungování v naší obci malou prezentací
se zapojením dětí. Následovalo zastavení u políčka s mečíky
a návštěva knihovny, kde se mohli komisaři naučit psát husím
brkem.
Za doprovodu zvonků vstoupila komise do kostela, kde bylo
představení spolupráce sboru ČCE a obce, vystoupení pěveckého
sboru a krátké povídání o rekonstrukci kostela. V té době už
byl připraven pan Pavel Juráň se svým historickým hasičským
autem před kostelem, na který jsme komisi naložili a odvezli do
pekárny ke Karolům. Z návštěvy pekárny byli komisaři uchváceni.
Přivítala je Barbora Mrlinová spolu s pekařem a nabídli jak
prohlídku pekárny a vlastní výroby chleba, tak ochutnávku
veškerého pečiva, které pekárna vyrábí. Po návratu ke kostelu už
na komisaře čekali Kosáci na Farském kopci s písní Na horách
studénky. Na to se už komisařů ujali zástupci spolků, kteří
pro ně měli připravené různé dárky a představovali fungování
a úspěchy svých spolků. Na pódiu paralelně probíhalo vystoupení
žáků MŠ a ZŠ a malých Kosáčků. Po dvouhodinové prezentaci se
s námi komise rozloučila a odjela učinit závěrečné vyhodnocení.
Na tiskové konferenci, která se uskutečnila v pondělí 7. června,
jsme obdrželi ocenění Naděje pro živý venkov. Tato cena se
uděluje obci, která se snaží o obnovu tradic a folklóru. Jsem na
toto ocenění velice hrdý, protože je to zhodnocení práce jak dětí,
které pravidelně navštěvují zkoušky, učí se nové tance, písně
a pásma, tak vedoucích a členů souboru.

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

5

VEČERNÍČKOVA POHÁDKOVÁ CESTA A DĚTSKÝ DEN
V sobotu 18. června 2016 se konala tradiční Pohádková cesta.
Začátek byl u rybníka v Červených, kde nejen na děti čekal
Večerníček a zval všechny na svou pohádkovou cestu lesem. Děti
tak mohly potkat vílu Amálku, Křemílka a Vochomůrku, Rumcajse
s Mankou a Cipískem, Pata a Mata, postavičky z Krakonošských
pohádek, Macha a Šebestovou, včelku Máju s Vilíkem a v neposlední
řadě i Boba a Bobka. Aby děti mohly zdárně dojít do cíle, plnily
u každého stanoviště úkoly a sbíraly samolepky do své večerníčkové
mapky. Cíl byl u hasičského domu, kde na děti opět čekal
Večerníček a všechny šikovné děti odměnil diplomem a dárkem.
Kromě odměny byl pro děti u hasičského domu připraven Dětský
den. Obec Ratiboř společně se Sborem dobrovolných hasičů Ratiboř
pro všechny nachystali odpoledne plné zábavy. Byla připravena
ukázka hasičské techniky, děti si mohly vyzkoušet minibagr,
zastřílet si na terč z Paintballové pistole, zaskákat si v nafukovacím
hradě, vyzkoušet si pískohraní a třeba si nechat namalovat tygra
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na obličej. Hasiči také pro děti nachystali opičí dráhu o sladkou
odměnu. Ani odvážní rodiče však nepřišli zkrátka – 15 odvážlivců
zdolalo náročnou opičí dráhu pro dospělé, kde hlavní výhrou
byl sud piva. O doprovodný program se postaralo HipHopové
vystoupení a Akordeonový soubor ZUŠ Morava.
Rády bychom touto cestou chtěly poděkovat ochotným rodičům,
Skautům, Sebeobraně, seniorkám z Báječného Babince a všem
ostatním, kteří se podíleli na přípravě Pohádkové cesty – byli jste
skvělí! Velké díky také patří Obci Ratiboř a SDH Ratiboř, kteří
zorganizovali úžasný Dětský den u hasičského domu. Na celou akci
vyšlo krásné počasí a nejen děti, ale i rodiče si to moc užili.
Za Klub rodičů MŠ a ZŠ
Iva Švédová Janíčková a Jana Musilová
Více fotografií tohoto vydařeného odpoledne najdete na obecním
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

JILEMNICKÉHO JARNÁ 25ka
Prší, prší. Tak začínalo ráno 24. dubna 2016, kdy jsme odjížděli
na 40. ročník pochodu Jilemnického jarná. Poprvé jsme objednali
cyklobus, abychom trochu provětrali ratibořské cyklisty, a tak se
čekalo, jestli bude nějaká účast. I když počasí nepřálo, příznivci
turistiky a cyklistiky došli a nálada v autobuse byla výborná.
Všichni čekali, s jakou nás přivítá počasí na Slovensku.
Celkem nás odjíždělo 50, z toho 9 cyklistů. Pěší trasa byla na 8 km,
15 km a 25 km. Cyklotrasa měřila 52 km. Vystřídalo se sněžení,
déšť, mlha – takové malé dobrodružství. Slovenští přátelé byli i na

toto počasí nachystáni a hospůdky s občerstvením byly otevřené.
Bohužel jsme byli ochuzeni o výhledy do okolí, ale i tak Maninská
úžina stále přitahuje turisty.
Nejmladší účastnice – slečny Natálka Kulhánková a Zuzanka
Blizňáková to zvládly skvěle, pan Vaculík si dal náročnou trasu
25 km – došel, ještě nás předběhl, a Petru Rafajovi a jeho partě
cyklistů děkuji za odvahu, že se nevzdali a jeli.
Michaela Jakubíková

KNIHOVNA
Vrátím se ještě trochu v čase k uplynulé Noci s Andersenem.
Myslím, že ta letošní byla opravdu netradiční, protože díky nápadu
Míši Jakubíkové se jí zúčasnily i děti z naší družební obce Považská
Teplá. A nápad to byl výborný, protože se všichni dobře bavili.
Cestou do Muzea v Borčí u Hynků viděly děti naši obec jako na
dlani a naši školáci se sami, z vlastní iniciativy, zhostili úlohy
průvodců. Po návratu do školy čekala děti večeře. Pizza mizela tak
rychlým tempem, až se zdálo, že se bude muset přiobjednat. Když
utišili hlad i ti největší jedlíci, čekala všechny soutěž Pohádkový
kolotoč, kde znalosti dětí v oboru pohádky a večerníčky podrobila
zkoušce Míša Jakubíková. Výsledky dopadly nad očekávání dobře
– první kolo vyhrál soutěžící z Česka a kolo druhé soutěžící ze
Slovenska. Poslední byla stezka odvahy do knihovny za panem
Andersenem. Přes den je to cesta krátká a nezáludná, ale v noci...
Kontrolní stanoviště na “Farčáku” sice nebylo moc vysoko na kopci,
ale i to stačilo přinejmenším na malý strach. Všichni cestu zvládli
s přehledem a já musím říci, že máme děti nejen moc šikovné, ale
také statečné, a všichni nakonec pana Andersena našli. Takže zatím
díky Míši Jakubíkové, paním učitelkám ze školy, panu Andersenovi,
dětem a všem ostatním a za rok zase na shledanou!

Důležité upozornění pro všechny čtenáře:

Letošní dovolená v knihovně bude mimořádně v měsících červenci
i srpnu. V případě potřeby mne kontaktujte na tel. čísle: 737 933 960.
Úplně na závěr bych ráda poděkovala za Benefiční koncert pro
malého Kubíčka. Ono to možná zdánlivě s knihovnou nesouvisí, ale i Kubík je malým čtenářem a nápad s vystoupením dětí
napadl paní Barošovou, trošku starší čtenářku, také v knihovně.
Děkuji tedy paní Barošové za nápad, vedení a zaměstnancům
naší obce za vstřícnost a ochotu něco takového uspořádat, všem
účinkujícím a jejich paním učitelkám za vystoupení, všem, kdo
pomáhali s organizací toho všeho kolem, přispěli do dražby něčím
na dražení, panu Janíčkovi za parádní show a hlavně všem, co
přispěli a přišli malého Kubíka podpořit v jeho boji s nemocí. I když
jsme tu vesnici roku letos nevyhráli, pro mě to Ratiboř vyhrála na
celé čáře – je to sice ocenění bez peněz, ale zato od srdce.
Krásnou a příjemně prožitou dovolenou a prázdniny přeje všem
Vaše knihovnice Ester Miniariková

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní vzdělávací plán „S úsměvem to jde lépe“ jsme obohatili o následující akce:
DUBEN
Vzdělávacím programem povídání o vesmíru pro nejmenší
„Encyklopedie země“ nás poučil odborník z Hvězdárny Valašské
Meziříčí.

Za příznivého počasí a s písničkou na rtech Dnes jedem do ZOO
jsme vyrazili na školní výlet do ZOO Lešná. S naplněnými baťůžky
jsme začali prohlídku u rejnoků. Následovala další zvířátka, která se
na nás vyloženě těšila. Nechyběla jízda vláčkem, kolotoč a dáreček na
památku. Dovezli jsme si plno krásných zážitků. A co nám předvedli
sloni, na to se jeďte podívat i Vy!

S divadlem Leonka jsme se zasmáli u pohádky Skřítek Vítek.
Trošku nás postrašila maňásková pohádka Kašpárek a ježibaba.
Při besedě s policisty byly děti poučeny o bezpečném chování na
silnici, při jízdě na kole, odrážedle a při setkání s cizím člověkem.

ČERVEN
Oslavu MDD jsme připravili na naší školní zahradě. Plno her, hudby
a soutěží s přírodním materiálem nadchlo všechny děti. Největší
úspěch měla soutěž s vodou. Ani sladká tečka na závěr nechyběla.
Vystoupili jsme se svým pásmem na akci Vesnice roku a účastnili
jsme se Benefičního koncertu pro Kubíčka, který navštěvuje třídu
Medvídků v naší mateřské škole.
Týden od 6. do 10. června jsme prožili aktivním sportováním.
Sportovního ducha v nás posílila tradiční i netradiční veselá
olympiáda a míčové hry zakončené diplomem, medailí a „káčou“.

Při návštěvě v obecní knihovně jsme vyslechli ukázku z knihy
Broučci, která nám zakončila naše výchovně-vzdělávací podtéma
Broučci v pohádkách.

KVĚTEN
V sokolovně jsme vystoupili s nejstaršími dětmi se slavnostním
pásmem na téma pejsek a kočička ke Dni matek. Za perfektní
nácvik jsme sklidili velké ovace.

V týdnu od 13. do 17. června jsme se stali malými turisty, kteří
poznávali krásu naší obce. Opékání špekáčků, diplom a osvěžující
odměna doplnily turistický týden.
Vyhlášená akce Cesta pohádkovým lesem byla pod taktovkou
Večerníčka. Stanoviště obývaly postavičky z večerníčků, které si
nachystaly pro děti nápadité úkoly. O zábavu u Hasičského domu
se tentokrát postarali ratibořští hasiči, kteří měli pro děti připravené
různé atrakce, soutěže, ukázky a hry. Odměnou jim byly rozzářené
tváře dětí.
Divadelní představení „Kykyryký“ nás potěšilo třemi veselými
pohádkami.
Noc v MŠ pro nastávající prvňáčky byla pro některé prvním
odpoutáním od své rodiny. Večerní procházku zvládli, poklad našli,
na zahradě zatančili, do postýlek se uložili a spaní nespaní přežili.
Závěrem školního roku probíhalo slavnostní Pasování předškoláků
na školáky. Slib školáka, pasovací tužka, trička se symboly třídy
a upomínkové předměty – všechno klaplo na jedničku!

Divadlo Maringotka nás upoutalo pohádkou Vesmírný příběh.
Každá třída vystoupila se svým pásmem pro maminky
i v mateřské škole. Maminky a babičky byly potěšeny tím, co jejich
ratolesti dokázaly.
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Děkujeme OÚ, všem rodičům, sponzorům, přátelům MŠ
a zaměstnancům MŠ za pohodový průběh školního roku
2015/2016. Přejeme dětem slunečné prázdniny a rodičům
krásnou dovolenou.
Za kolektiv MŠ
Pavlína Ferdicsová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rok s rokem se sešel a my jsme zase na konci naší celoroční práce.
Končí nejen měsíc červen, ale i školní rok. 30. červen 2016 byl
nejvýznamnějším dnem pro naše páťáky, kteří opouští naši školu
a přecházejí do jiných škol na druhý stupeň. Přejeme jim úspěšné
vykročení do dalších školních let, hodně zdraví, dobrých učitelů
a nových kamarádů.

Skupinové bubnování a hry s rytmem pod vedením Lukáše
Kamase rozzářily oči dětem i vyučujícím.

Byl to další rok plný snahy, úsilí a svědomité práce nejen dětí, ale
i pedagogů. Poslední čtvrtletí školního roku bylo bohaté na akce
s různým zaměřením.
První dubnový den patřil knihám a literatuře na mezinárodní
Noci a Andersenem, kdy jsme přivítali naše kamarády ze slovenské
Považské Teplé.
Položením kytic k pomníkům padlých jsme si připomněli Den
osvobození.
3., 4. a 5. třída zavítala do Starého města u Uherského Hradiště,
kde jsme oslavili Den Země.

Naši malí fotbalisté se zúčastnili turnaje v minifotbalu
McDonald´s CUP ve Vsetíně.

V květnu vyrazili čtvrťáci po cyklostezce do Vsetína na dopravní
hřiště, zkusit si jízdu a řešit situace na křižovatkách školního
dopravního hřiště.

V květnu rovněž proběhl u školy sběr starého papíru.
Starší žáci si vyzkoušeli zápas ve florbalu s kolegy ze školy v Hošťálkové.
15. června jsme se vydali na školní výlet do Westernového
městečka v Boskovicích.
Druhý den po výletě jeli prvňáčci a druháčci na exkurzi
do OVOCENTRA ve Valašském Meziříčí, která byla spojena
s ochutnávkou ovoce a zeleniny.
Nezapomněli jsme ani na Den dětí, který byl spojen s opékáním
špekáčků.

Nechyběly ani aktivity zaměřené na péči o fyzické i duševní zdraví
- dentální hygiena,
- zdravá pětka,
- etické dílny.

V pátek 24. června zavítalo do naší školy mobilní planetárium
tzv. „Sférické kino“, ve kterém se dětem otevřela možnost stát
se přímým účastníkem děje s těmito tématy:
- přátelé uvnitř lidského těla,
- začarovaný korálový útes,
- tajemství stromů,
- astronaut,
- původ života.
Konec června patřil večeru v knihovně a seznamovacímu pobytu
páťáků ve škole v Hošťálkové.
Rády bychom využily této příležitosti a poděkovaly ke konci
školního roku všem rodičům, sponzorům a zřizovateli školy Obci
Ratiboř za dary, které poskytli dětem a škole ve školním roce
2015/2016.
Hezké, slunečné a pohodové prázdniny všem dětem, jejich rodičům
a všem spoluobčanům přeje za všechny pracovníky ZŠ Ratiboř
Milada Valová

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

JUBILANTI

Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar doteku má v prstíčkách,
dar chuti pozná v prvním doušku,
dar vůně v prvních kytičkách.

S blížícím se létem jsou uskutečňovány
již tradiční návštěvy jubilantů.

V sobotu 9. dubna se uskutečnila slavnost pro nejmenší občánky, které jsme vítali
do svazku naší obce. Po úvodním proslovu se nám představilo 11 dětí, z toho
5 děvčat a 6 chlapců.
Slavnostní projev přednesl pan místostarosta Martin Žabčík. Rodiče se svým
podpisem do pamětní knihy zavazovali, že budou své děti vychovávat v dobré
a čestné lidi. Následně probíhalo fotografování v kolébce a na závěr společná
fotografie na památku.

70 let – 6 jubilantů,
75 let – 5 jubilantů,
nad 80 let – 16 jubilantů,
90 let – 2 jubilanti.
Jedna manželská dvojice si připomněla
50 let společného života.

Slavnostní chvíle všem zpříjemnily děti z mateřské školy a žákyně základní školy
se svým programem.

Přejeme všem, kteří slavili nebo budou
slavit, pevné zdraví, sílu, zdravou mysl
a hodně hezkých letních slunečných dnů.

Při této slavnostní příležitosti obdrželi rodiče finanční dar pro svá miminka
a maminky kytičku jako poděkování za péči a lásku, kterou věnují svým dětem.

Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková

Dětem z MŠ a ZŠ za jejich vystoupení, pedagogům za ochotu při přípravě pásma
a všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti, patří poděkování.
Přejeme všem rodičům hodně lásky, trpělivosti, obětavosti a odpovědnosti při
výchově svých dětí a dětem zdraví, radost, spokojenost a úsměv, který je bude
provázet celým životem.
Těším se na další vítání občánků, které proběhne 8. října 2016.
Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková
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V období od dubna do konce června
jsme navštívili 29 našich spoluobčanů,
kteří oslavili svá výročí:
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Kdo byli Lányové?
Lányové byli evangeličtí duchovní pocházející z Maďarska.
Po vydání Tolerančního patentu 13. 10. 1781 nebylo v Ratiboři
žádné evangelické duchovenstvo. Všichni byli již dávno po smrti,
a proto byli duchovní povoláváni z Uher. První dva utekli velmi
brzy. Nemohli snášet velkou bídu v Ratiboři. Jako třetí v pořadí
nastoupil farář Jan Lány st. Působil zde od r. 1785 až do své smrti
v r. 1824. Na stáří oslepl, a proto si povolal na výpomoc svého
synovce – bohoslovce Jana Lányho mladšího. Ten jako farář
působil v Ratiboři od r. 1824 do r. 1878, celkem 54 let, až do své
smrti. Měl 12 dětí, dospělosti se dožilo 10. Všichni měli vzdělání
a většinou všichni zastávali významné funkce v zaměstnání, doma
i ve světě. Jan Lány ml. patřil k velkým osobnostem obce Ratiboř,
dá se říci, že byl největší ratibořskou osobností vůbec.
A jak šly generace dál, dohodli se potomci, že se budou pravidelně
scházet každých 5 let. Letos bylo setkání v Ratiboři, která je vlastně
takovou kolébkou Lányovců. Sjezd se konal ve dnech 21. a 22. května
a sešli se na něm členové rodu z České republiky, Velké Británie
a Slovenska. Celkem 79 osob i s dětmi. Nejstaršímu účastníku bylo
kolem 90 let, nejmladšímu 9 měsíců. Potomci Lányů vydávají také
svůj časopis – Občasník Lány.
Naděžda Zdeňka Dvořáková

Pane Ježíši Kriste! Děkujeme Ti, že u Tebe nacházíme pomoc a zastání v každé situaci svého života.
Děkujeme ti, že nám dáváš prožít chvíle a situace, kdy si smíme uvědomit, že jsi naší jedinou nadějí
a pomocí. Děkujeme ti, že nás vodíš po cestách, na nichž poznáváme, že nikoho jiného a lepšího než Tebe
nemáme, protože tvá láska je věrná a stále nová. Amen.
Sborová sdělení a pozvánky

2.–5. 9. – Zvonky Dobré zprávy vyrazí na turné po jižní Moravě
a do Rakouska. Ve dnech 8.–10. 9. do Maďarska.

Bohoslužby (pokud není poznačeno jinak) se konají pravidelně
v 10.00 hod v kostele.
6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce Mistra Jana
Husa. Uskuteční se v 17.00 (podle počasí) na kopci Snoz, nebo v kostele.
16.–23. 7. – Stanový tábor v indiánských stanech pro děti a dorost
ve Stříteži nad Bečvou.
15.–20. 8. – 6. mezinárodní tábor mládeže v Kateřinicích, kde
si kromě zvonkohry a angličtiny tentokrát bude mládež moct
vyzkoušet svoji schopnost pro karate (což povede několikanásobná
mistryně republiky Emilie Adámková) a výuku malby (pod
vedením umělce z Polska – Grzegorze Ojrzyńského).
20. 8. – Milovníci muziky se můžou těšit na další koncert Zvonků
Dobré zprávy. Přesný čas konání bude upřesněný na plakátech.
28. 8. – Bohoslužby s modlitbou za nový školní rok.
28.–31. 8. – Srdečně zveme všechny děti na Přífarský polotábor
s různými aktivitami. Každý den od 10.00 do 14.00 hod. Vstup
volný, s sebou ať děti přinesou jen dobrou náladu a svačinku.

V průběhu měsíce září začneme s výukou dětí v Nedělní škole,
která probíhá souběžně s bohoslužbami.
11. 9. – Budou se konat bohoslužby se svátostí Večeře Páně.
Poslouží nám f. Pavel Šebesta z Hodonína.
11. 9. – U pomníčku Jana Maniše v Kobelném (podle počasí ve
sborovém domě) se ve spolupráci s obecním úřadem bude konat
vzpomínková slavnost. Začátek ve 14.30 hod. Uslyšíme příspěvky
od dvou teologů: Pavla Šebesty z Hodonína a Pavla Čápa z Prahy.
18. 9. – Proběhnou rodinné bohoslužby a zároveň vzpomínání
na letní program.
22. 9. – Plánujeme další veřejný program pro děti ze základní
školy a jejich rodiče a prarodiče. Pokračovat bude vyučování
náboženství. Zveme všechny děti, a to jak do hodin náboženství,
tak i dorost ke konfirmačnímu cvičení.
28. 9. – Bude se konat výlet do Polska (a to soukromými auty).

Ochotným dárcům také připomínáme, že dar církvi (Poštovní spořitelna; číslo sborového účtu: 187315570/0300) a dar sdružení Zvonky
Dobré zprávy, z.s. (FIO-Bank: číslo účtu 2400874232/2010) je možné odečíst ze základu daně.
Církev není místo, kde se můžeme shromáždit, církev je rodina, ke které smíme patřit!
Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek

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

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Druhé čtvrtletí bylo pro nás, hasiče, vcelku nabité. Již od začátku
března napouštíme bazény, čistíme studny a kanalizace.
Poslední den v dubnu jsme nevěděli, kam dřív skočit. Dopoledne
jsme se zúčastnili pouti na sv. Hostýně, kam jelo 7 členů SDH.
Po poledni odjela výjezdová jednotka do Hošťálkové na námětové
cvičení, kde bylo úkolem likvidovat požár a vyproštění osob
ze zámeckého sklepení. Odpoledne jsme pomáhali na otvírání
cyklostezky s opékáním špekáčků, na ukázku zde bylo naše
zásahové vozidlo.
Za týden se konaly již tradiční vatry. Počasí nám přálo, jen účast
nebyla tak hojná jako v předchozích letech.
Naši chlapci už objeli několik denních i nočních soutěží v požárním
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sportu. Jde vidět jejich velké zlepšení, a to i díky opravě sportovní
stříkačky, zakoupení sacího koše a dvou proudnic. Pilně trénují
a chystají se na další soutěže.
Na soutěži O Gulášového krále jsme od rána pomáhali s přípravami,
aby den proběhl bez problémů. Naší hlavní činností byl prodej
piva po celou dobu akce.
Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku. V programu
byla prezentace spolků. Sbor předvedl svou techniku, představil
činnost hasičů od historie po současnost a odpověděl na dotazy
komise i návštěvníků.
Tereza Staňková
jednatelka

KLUB SENIOREK B–B
Blíží se prázdniny a aktivity B–B se trošku omezí, protože jsme
jak členky klubu, tak i babičky. Budeme očekávat návštěvy
vnoučků a program připravovat pro ně. Poslední tři měsíce ale
byly velmi bohaté na akce.
V dubnu jsme každý týden v úterý cvičily jógu. Některé členky
jely do Zlína na besedu s ministryní práce a sociálních věcí paní
Marksovou. 29. dubna jsme pořádaly Rej čarodějnic.

Také se těšíme ještě na dvě setkání u našich kamarádek. Velký
dík patří paní farářce za to, že se můžeme po dobu oprav obecního
úřadu scházet na faře.
Jedno přísloví říká: „Umění žít znamená vychutnat si malé radosti,
dělat každodenní práci s láskou a neztrácet přitom humor.“
Snažíme se tím řídit. Vše, co se nám podaří, nás zase nabíjí energií
pro další činnost, jsme spolu rády. Pobavíme se, ale také naše
děvčata udělají kus práce jak pro dění v obci, tak pro církev nebo
pro děti.
Přejeme dětem hezké vysvědčení, pohodové prázdniny, a všem našim
spoluobčanům příjemné léto a bohaté dovolenkové zážitky.
Za klub B–B
Jana Martinková

Akce byla i pro děti a velmi se povedla. V květnu se trénovalo
na petankový turnaj seniorů, který se konal v Luhačovicích.
Naše družstvo se zúčastnilo již loni a letos obsadilo 2. až 3. místo
ve své kategorii. V Branné v Jeseníkách byl na wellness pobytu
skoro celý babinec. Zároveň to byla i velice vydařená turistická
akce. Hned po návratu z wellness se připravovala prezentace na
soutěž Vesnice roku 2016. Do prázdnin během června proběhne
ještě akce Senioři a počítače, která začíná od 13.června 2016.

ZAHRÁDKÁŘI
Krátce bychom chtěli informovat občany o činnosti naší organizace.
Zahrádkáři se spolu s ostatními spolky zúčastnili prezentace
při soutěži “Vesnice roku”, a protože se akce konala u staré fary,
mohli jsme se pochlubit i políčkem s gladiolami, které tam pěstují
některé naše členky. V letošním roce se sice výstava gladiol v naší
obci neuskuteční, ale jejich pěstitelé nepřijdou zkrátka, protože
jimi vypěstované květy poputují na výstavu Flora Olomouc do
dekoračních vazeb a ty kvalitní do soutěže. Tímto bychom rádi
také všechny zájemce na tuto výstavu ve dnech 18.–21. srpna do
Olomouce pozvali.

zájemci o tuto exkurzi se mohou nahlásit paní Gerlíkové. Termín
jejího uskutečnění spadá do období přelomu prázdnin.

V létě také plánujeme zajet na krátkou exkurzi do Janišova k panu
Martišovi, který by nám měl předvést letní řez ovocných stromků,
a to především u sloupových tvarů a tvarů vřetene. Případní

Za svaz zahrádkářů
Ester Miniariková

Další akcí, kterou se nám snad podaří uskutečnit i přes letošní vrtochy
počasí, je výstava a ochutnávka různých druhů švestek a dalšího
ovoce od našich členů pěstitelů. Ochutnávka je plánována na začátek
září – o přesném termínu budeme v předstihu informovat.
Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolené a všem pěstitelům
málo škůdců, přiměřeně sluníčka a deště.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V JIU-JITSU
Dne 9. dubna 2016 jsme se zúčastnili Mistrovství Moravy a Slezska
v Jiu-Jitsu Randori (cvičný boj).
Mistrovství se zúčastnilo 75 soutěžících ze sedmi škol vyučujících
Jiu-Jitsu (Sebeobrana Ratiboř, Sebeobrana Rýmařov, Škola Jiu-Jitsu
a Karate Krnov, Škola Jiu-Jitsu a Karate Bruntál, Jiu-Jitsu Jeseník,
Jiu-Jitsu a sebeobrana Brno a Oddíl sebeobrany při církevní ZŠ
Hradec nad Moravicí). Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle
věku a technické vyspělosti, od dětí s žákovskými stupni, až po
dospělé se stupni vyššími. Závodilo se na dvou tatami, kde se každý
snažil předvést přesnou, účinnou a technicky dokonalou obrannou
techniku na předem dohodnutý útok. Techniky hodnotili rozhodčí
s mistrovskými stupni.
Za náš oddíl Sebeobrany Ratiboř se závodů zúčastnilo 9 závodníků v 6 kategoriích:

Marcel Regmund – kategorie muži I. – 2. místo
Petr Zubíček – kategorie muži II. – 1. místo
Karel David - kategorie muži III.– 2. místo
Tomáš Kocurek – kategorie muži III. – 2. místo
Kristýna Trungerová – kategorie junioři – 3. místo
Saša Jakubíková, Petr Zubíček, Lukáš Tatýrek a Jakub Kaňák se na
stupně vítězů tentokrát nedostali, ale získali zkušenosti do dalších
soutěží.
V soutěži škol se náš oddíl umístil na 3. místě.
Mistrovství pro nás všechny byla velmi cenná zkušenost a doufáme,
že i příště se nám podaří dosáhnout minimálně stejně dobrých
výsledků.
Za Jiu-Jitsu Ratiboř
Marcel Regmund

TJ SOLOL RATIBOŘ – ZÁPIS Z USNESENÍ 2. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Vážení členové TJ Sokol Ratiboř, vážení občané Obce Ratiboř,
na základě pověření Výkonného výboru TJ vás chci touto cestou
informovat o průběhu a výsledcích 2. řádné Valné hromady TJ,
která proběhla dne 19. března 2016 v budově bývalého Svazarmu. Na
začátku našeho shromáždění přednesli předseda TJ Ing. František
Kořenek a místopředseda TJ a současně předseda fotbalového oddílu
TJ Jaroslav Žabčík zprávy o činnosti TJ a fotbalového oddílu v roce
2015. Zároveň oznámili, že se již nebudou na této Valné hromadě
ucházet o funkce předsedy a místopředsedy TJ. Své rozhodnutí
zdůvodnili, ze svého pohledu, zejména nutností omlazení vedení TJ.

formy spolku. Mezi zásadní změny nových stanov patří změna názvu
spolku na „TJ Sokol Ratiboř, z. s.“. Taktéž je v nových stanovách
zakotven fotbalový oddíl jako základní organizační článek TJ, což
umožňuje sestavit jedno společné vedení TJ a fotbalového oddílu.
To ale neznamená, že v případě zájmu jiných, v obci působících
organizovaných sportovních oddílů, se tyto, po souhlasu VH,
nemohou stát právoplatnými oddíly TJ. VH znění nových stanov
jednohlasně schválila. V současnosti již byla TJ zapsána do
spolkového rejstříku příslušného soudu jako zapsaný spolek s novým
názvem a nové stanovy byly příslušným soudem zaregistrovány.

V dalším příspěvku přednesl pokladník pan Vlastimil Adámek zprávu
o hospodaření TJ, ze které vyplynulo, že TJ hospodařila s mírným
přebytkem. Zpráva byla VH schválena a výsledky hospodaření
byly poté zveřejněny na webových stránkách ČUS a byly v rámci
daňového přiznání odevzdány na příslušný finanční úřad.

Z důvodů rozhodnutí stávajícího předsedy a místopředsedy TJ se již
dále neucházet o tyto pozice se stávající výkonný výbor fotbalového
oddílu rozhodl sestavit kandidátku na předsedu, místopředsedu,
členy výkonného výboru TJ a členy kontrolní komise TJ na
přechodné (1leté) období ve složení:

Seznámení se změnami pravidel organizace soutěží FAČR v sezóně
2016/2017 provedl ve svém referátu jednatel fotbalového oddílu pan
Michal Mrlina. Jedná se zejména o změny v přestupových pravidlech
FAČR, které budou mít pravděpodobně zásadní dopady na všechny
menší a nepříliš bohaté fotbalové oddíly. S těmito možnými dopady se
bohužel potýkáme již v červnu tohoto roku.

předseda TJ – Vlastimil Adámek,
místopředseda TJ – Michal Mrlina,
členové výkonného výboru – Jaroslav Žabčík,
		 Karel Stančík, Josef Mikula, Jiří Mynařík,
		 Zdenek Blizňák,
členové kontrolní komise – Miluše Adámková,
		 Pavlína Ferdicsová, Renata Juřicová.

Své zprávy o výsledcích a činnostech na úseku mužů, mládeže
a přípravek postupně přednesli Jiří Mynařík, Josef Mikula a Karel
Stančík.
Dalším důležitým bodem bylo schválení nových stanov TJ, které se
musely přepracovat v souladu s novým občanským zákoníkem do
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Před samotnou volbou nového vedení TJ prezentoval kandidát
na nového předsedu návrh dokumentu Vize fotbal ratiboř 2025, jejíž
znění je uveřejněno v tomto zpravodaji na jiném místě. V rámci této
vize přednesl pozvaný host ak. arch. Libor Sošťák studii rekonstrukce

areálu fotbalového hřiště. Vypracování studie plně financovala
Obec Ratiboř a fotbaloví fanoušci se s ní mohou seznámit u buňky
občerstvení na fotbalovém hřišti nebo na webových stránkách
www.fotbalratibor.717.cz
Ještě před samotnými volbami nového vedení TJ přednesla svou
zdravici starostka Obce Ratiboř Bc. Jiřina Sklenská, jako zástupce
nejvýznamnějšího sponzora a podporovatele TJ. Paní starostka
poděkovala všem, kteří se aktivně podílejí na rozvoji fotbalu
v Ratiboři, a podpořila schválení nové vize TJ.

Na závěr si dovoluji jménem výkonného výboru TJ a všech jeho členů
pozvat mezi nás všechny, kterým není lhostejný fotbal v Ratiboři
a sport vůbec, a chtějí nám pomáhat, ať už jako řadoví členové, nebo
budoucí noví členové vedení TJ, které bude na jaře 2017 na příští
řádné Valné hromadě voleno, v souladu s novými stanovami už na
4leté funkční období.
Sporu zdar a fotbalu zvlášť.

V následujících volbách bylo zvoleno nové vedení TJ podle navržené
kandidátky. Poté VH podpořila a schválila novou vizi TJ.

Vlastimil Adámek
Předseda TJ Sokol Ratiboř, z. s.

Před ukončením VH navrhl nový předseda TJ přeregistraci členů TJ
formou úhrady členského příspěvku 200,- Kč/rok, a to do 31. 7. 2016
zasláním na účet TJ č. 115-857670257/0100 u KB, a.s. (nezapomeňte
do příkazu uvést jméno a příjmení a rok narození) nebo úhradou
v hotovosti proti pokladnímu dokladu předsedovi nebo
místopředsedovi TJ. Členský příspěvek se netýká členů FAČR, který
tento poplatek hradí v rámci FAČR. Návrh byl VH schválen.
Na závěr VH poděkovali přítomní členové TJ bývalému dlouholetému
předsedovi TJ Ing. Františku Kořenkovi a bývalému místopředsedovi
TJ a předsedovi FO TJ panu Jaroslavu Žabčíkovi za jejich aktivní
a úspěšnou činnost v jejich funkcích, Ing. Kořenkovi popřáli hodně
zdraví a štěstí v osobním životě a panu Žabčíkovi navíc poděkovali za
jeho zájem nadále pracovat v novém výkonném výboru TJ.

VIZE RATIBOŘSKÝ FOTBAL 2025
Zdá se, že ve fotbalové sezóně 2015/2016 začíná, po více než 10letém
úsilí systematické výchovy vlastní mládeže, těžit z jejích úspěchů
v žákovských a dorosteneckých soutěžích i “A” mužstvo mužů.
Pomaličku, s menšími i většími problémy, se daří budovat z našich
mladých odchovanců, kteří se vrátili z hostování v jiných klubech,
perspektivní jádro nového prvního týmu. Současný věkový průměr
“A” mužstva je pouhých 21 let, a patří tak k nejnižším věkovým
průměrům v soutěži. A to nás postavilo před otázku, co můžeme
těmto mladým hráčům nabídnout, aby zůstali věrní našemu fotbalu
a neměli důvod odcházet do jiných klubů? Jaký můžeme nabídnout
rozvoj fotbalu i pro ratibořské děti a mládež, naše potencionální
budoucí fotbalisty, jak kvalitní hřiště, zázemí, a vůbec jakou jim
můžeme nabídnout perspektivu – vizi? Proto jsme si dovolili zpracovat a představit vám návrh této vize, kam by měl náš fotbal v následujících letech směřovat a jakým vlastně klubem chceme být.

Vize TJ Sokol Ratiboř
V roce 2025 chceme být ekonomicky zabezpečeným fotbalovým
klubem se stálou účastí “A” – mužstva mužů v krajských soutěžích
FAČR, podpořeného stabilním rezervním týmem mužů a s účastí
vlastních mužstev ve všech mládežnických kategoriích v oficiálních
soutěžích FAČR , se sportovním areálem s kvalitním zázemím pro
naše hráče i fanoušky.
A) SPORTOVNÍ CÍLE KLUBU DO ROKU 2025
1. Vybojovat účast “A” mužstva mužů v I. A třídě s ambicí
		 případného postupu do krajského přeboru.
2. Účast rezervního týmu “B” mužů v Okresním přeboru.
3. Účast mládežnických mužstev v krajských soutěžích.
B) PROVOZNĚ – TECHNICKÉ CÍLE KLUBU DO ROKU 2025

Za aktivní pomoci Obce Ratiboř jako vlastníka nemovitostí fotbalového
hřiště, s využitím možných dotací ze strany státu, kraje, ČUS, FAČR,
MŠTM a jiných a za přispění finančních prostředků získaných
od sponzorů zrekonstruovat po následujících etapách areál
fotbalového hřiště, které by měly zahrnovat následující stavební
úpravy a investice:
Rozšíření stávajícího parkoviště.
Výstavba nového moderního, energeticky nenáročného
		 jednopodlažního objektu šaten na přilehlé asfaltové ploše.
Přestavbu stávajícího objektu šaten na jednopodlažní
		 hospodářský objekt s bufetem, klubovnou a sklady materiálu.
Systém automatického zavlažování hřiště.
Rekonstrukce travnaté plochy hřiště.
Doplnění zábran a oplocení areálu.
Výstavba dvou lehkých montovaných tribun vedle
		 hospodářského objektu.
Vybudování dětského hracího koutku v zadní části areálu.
Osvětlení a ozvučení areálu.
Dalším naším cílem do roku 2025 je ve spolupráci s obcí vybudování
tréninkového hřiště pro mládežnická mužstva, s parametry pro
soutěžní zápasy FAČR mládežnických kategorií s možností využití
i pro potřeby základní a mateřské školy na vhodném obecním
pozemku (např. před mateřskou školou).
Za Výkonný výbor fotbalového oddílu
J. Žabčík, M. Mrlina, V. Adámek, K. Stančík, J. Mikula, J. Mynařík
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Architektonická studie
– vize areálu hřiště
Autor: ak. arch. Libor Sošťák

PODĚKOVÁNÍ STŘÍTESKÝCH
Chtěli bychom Vám všem moc poděkovat za to, co pro nás, milí Ratibořané, děláte. Jsme dojatí a vděční, že nás
tolik dobrých lidí podporuje a pomáhá nám překonat tuhle těžkou životní zkoušku. Jsme moc rádi, že jsme se
přestěhovali právě do Ratiboře, kde je tolik dobrých lidí, kteří si najdou v dnešní uspěchané době čas a energii
na to, aby pomohli někomu v jejich okolí. Moc děkujeme všem, vhodnější slova nenacházím.
Snad vám to budeme moct jednou všechno oplatit. Tak alespoň zatím všechny moc zdravíme z nemocnice.
S pozdravem Bětka, Pepa, Ondrášek a Kubíček Stříteští

Letní zpravodaj 2016 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

