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Oprava MK, chodníků a kanalizace
Opraveny byly místní komunikace za podpory dotací z MMR ČR. 
Jedná se zejména o místní komunikace u kostela, u bytovek, 
kde byl pracovníky obce vybudován i nový oboustranný 
chodník, dále u Svazarmu, u Halmazňů a u Zedníků. 

Byl opraven i úsek místní komunikace u MŠ. Dále byly opraveny 
komunikace u Salamonů a kolem potoka v horní části obce. 
Novým povrchem byla opatřena příjezdová komunikace 
k horní části hřbitova. Dokončeny byly i terénní úpravy hřbitova 
a s podporou dotace od MMR ČR opravena márnice. 

S využitím sil a prostředků obce byly budovány další trasy 
kanalizačních sběračů jak povrchové, tak splaškové kanalizace. 
Průběžně jsou budovány přípojky rodinných domů na kanalizaci, 
vodovod a rozvody kabelové televize, opravovány lesní cesty 
a svážnice, čištěny příkopy a horské mříže. K sanaci výtluků 
na MK byl využit systém turbo.  

Územní plán, veřejné osvětlení a záchovná 
údržba budov
Zpracována je zastavovací studie stavebního obvodu Hološín. 
Výrazné úspory spotřeby elektrické energie bylo dosaženo 
výměnou světelných bodů veřejného osvětlení za LED svítidla. 
V údolí Kobelné došlo k instalaci dalších světelných bodů. 

Průběžně je prováděna údržba veřejných ploch, včetně záchovné 
údržby obecních budov. Ve dvou třídách základní školy byly 
renovovány podlahy, části obkladů a omítek. Školní dvůr byl 
ozeleněn novým trávníkem. Na hřišti byla nově položena část 
trávníku a vybudováno odvodnění dřevostavby. Na části 
vodoteče v Kobelném a u Čablíků, na hranici katastru obce, 
byly upraveny břehy. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu 
jsou u místních komunikací v údolích a v okolí cyklostezky 
prováděny výseky travin a křovin, doplňovány jsou i dopravní 
značky. Pracovníci obce spolu s pracovníky zařazenými na 
VPP zajišťují čistotu veřejných ploch, okolí sběrných míst 
tříděného odpadu a autobusových zastávek. Během školního 
roku dohlížejí na bezpečnost dětí přecházejících silnici při 
cestě do školy. 

Připravené akce
K bezodkladnému zahájení je připravena realizace rekonstrukce 
MŠ s cílem navýšení kapacity školky a vytvoření odpovídajících 
parametrů provozu tohoto zařízení. Realizace se uskuteční 
z vlastních prostředků obce s předpokládanou podporou 
dotačního titulu na zateplení stávající budovy MŠ. Za účelem 
získání dotační podpory realizace je zpracováván projekt 

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přeji Vám pohodové prožití babího léta, hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti ve Vašich rodinách.
Letošní léto nám přineslo hodně slunných dnů, kdy se nám podařilo zrealizovat množství plánovaných akcí směřujících ke zlepšení 
životních podmínek občanů. Kromě velkých investičních akcí realizovaných s podporou různých dotačních titulů, se uskutečnilo i mnoho 
drobných akcí. Během léta byly ale zaznamenány i přívalové deště a lokální záplavy. K odvrácení škod na majetku byla aktivována zásahová 
jednotka a nasazena obecní technika.
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mobility. Další projekčně zpracovávanou akcí je rozšíření 
výukových prostor ZŠ Ratiboř s cílem vytvoření nové učebny 
a rozšíření nedostatečné kapacity školní družiny. Žádosti 
o dotační podporu v roce 2017 budou dále uplatněny 

na opravy MK a mostků na místních komunikacích, dětského 
hřiště a doplnění hasičské techniky. K získání dotační 
podpory jsou  zpracovávány podklady k opravám lesních 
cest a zakoupení lesní techniky. Další technikou bychom 
chtěli dovybavit sběrný dvůr. V případě vyhlášení 
a získání vhodných dotačních titulů budeme realizovat 
další připravené akce. Ve spolupráci se Správou silnic 
Zlínského kraje probíhá projekční příprava rekonstrukce 
silnice II/437 a navazující infrastruktury. Ze strany Lesů 
ČR s.p. probíhá majetkoprávní vyrovnání vlastnických 
vztahů k pozemkům před realizací připravených oprav 
koryta toku Ratibořky. Od MV ČR jsme pro rok 2017 
obdrželi dotaci na zakoupení hasičského zásahového 
vozidla. Do druhého kola posuzování v programu OPŽP 
postoupila naše žádost o sanaci sesuvu u cyklostezky.

Informační systém, knihovna, kultura a sport
Do knihovny bylo s využitím dotace MK ČR zakoupeno 
nové počítačové vybavení. Průběžně je obměňován 
knihovní fond. Digitalizován byl informační kanál obce, kde se 
občané mohou seznámit s aktuálním děním. V návaznosti 
na kalendář akcí byla uskutečněna ve spolupráci obce 
a spolků celá řada úspěšných akcí na poli kultury a sportu. 
Za účasti široké veřejnosti proběhla prezentace naší obce 
v soutěži Vesnice roku 2016, za což jsme byli oceněni Cenou 
naděje pro živý venkov. Všichni jste srdečně zváni i na 
další akce, které jsou pro Vás  v letošním roce připraveny.

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
A ZMĚNY VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V průběhu letní sezóny došlo k výměně a doplnění sběrných nádob 
v celé obci. Zároveň se rozšířila možnost sbírat tetrapack (nápojové 
kartony). Nyní můžete nápojové kartony vhazovat nejen do 
kontejnerů na tetrapack, ale také do modrých kontejnerů na papír. 
Dochází následně k jejich dotřídění na třídicí lince. 

V návaznosti na získanou dotaci z Operačního programu 
Životního prostředí na modernizaci sběrného dvora, který bude 
nově vybaven kolovým nakladačem, štěpkovačem a novými 
kontejnery, budou mít všichni občané s trvalým pobytem v obci 
Ratiboř možnost vyvážet do sběrného dvora i nebezpečný odpad. 

Všechny domácnosti v obci obdržely tašky na třídění odpadu. 
Mám však jednu velkou prosbu k Vám všem, vážení spoluobčané. 
Velmi si vážím toho, že se nám skutečně společně daří zvyšovat 
v naší obci množství tříděného odpadu, a hlavně chci poděkovat 
všem Vám, kteří jste v třídění důslední. Stává se bohužel stále, 
že se v kontejnerech najde mnoho komunálního odpadu, který 
tam opravdu nepatří. Ten pak na třídicích linkách musíme draze 
zaplatit. Naléhám na ty, kteří tak činí, aby využili možnosti 
svozu komunálního odpadu každou středu bez omezení 
množství. Komunál skutečně do kontejnerů na plasty nepatří!!!

Svoz plastů se začal provádět pravidelně každé úterý ráno. Kdo 
má větší množství plastů k odvozu, nejlépe bude přidat je ke 
kontejnerům v průběhu pondělí.

ZAHÁJENÍ PROVOZU V BUDOVĚ 
OBECNÍHO ÚŘADU RATIBOŘ
31. srpna dokončila stavební firma TESP Contract s.r.o. stavební 
úpravy v budově obecního úřadu, na které se významnou měrou 
podíleli i pracovníci obce. Následně dochází k dovybavení nábytkem, 
úpravám obřadní síně, rozvodům počítačových sítí a telefonní 
ústředny. Připravujeme nově možnost platit poplatky, nájmy 
a vyřizovat jiné záležitosti na dvou pokladnách, aby se urychlil 
provoz úřadu a obslužnost klientů. Zahájení provozu je plánováno 
na začátek října. V provozu jsou již nově rekonstruované prostory 
lékárny a pošty. Vytváříme také informační systém, který má umožnit 
snadnou orientaci v celém objektu úřadu. Při přestěhování úřadu 
zpět ze staré fary dojde také ke zprovoznění výtahu, který umožní 
bezbariérový přístup všem osobám s tělesným postižením, starším 
lidem i maminkám s kočárky. 

Rád bych Vás všechny pozval na den otevřených dveří, který se 
uskuteční v budově OÚ 15. října při hodovém jarmarku. Všichni 
budete mít možnost prohlédnout si zrekonstruované prostory 
a seznámit se s novým uspořádáním kanceláří a celého provozu.

Martin Žabčík 
místostarosta

VOLBY – OZNÁMENÍ
Podle § 27 odst.1, zákona č. 130/2000 Sb., 

o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, vyhlášky MV ČR č. 152/2000 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., v platném znění ustanovuji 

s přihlédnutím k počtu voličů pro:

volby do Zastupitelstev krajů 
ve dnech  7. a 8. října 2016 

1. volební okrsek s místem konání voleb 
v Ratiboři – volební místnost v budově 

sokolovny v Ratiboři č.p. 21
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Školní rok plný elánu a pevných nervů nám první den přišla 
popřát paní starostka Bc. Jiřina Sklenská, místostarosta Martin 
Žabčík a paní farářka J. Wiera Jelinek.

Do mateřské školy nastoupilo 20 nových dětí, celkový počet 
je 67. Po odchodu do starobního důchodu paní učitelky Dany 
Barvíkové, které tímto děkujeme za její kvalitní a profesionální 
přístup při vzdělávání našich dětí, byl pedagogický kolektiv 
omlazen o novou paní učitelku Bc. Lucii Adámkovou. 

Třídy a vyučující ve školním roce 2015/2016 

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

Plánování naší práce vychází ze školního vzdělávacího programu 
„S úsměvem to jde lépe“. Vzdělávací program je obohacen o dílčí 
projekty, např.  logopedickou prevenci a předplavecký výcvik. 
V mateřské škole provádí korekci dyslálie paní učitelka Bc. Jana 
Wollerová.

V září jsme zpříjemnili dětem pobyt ve školce představeními:

 Divadlo Kašpárkův svět s pohádkou „O ševci Matějovi“, 
 Divadlo Leonka s pohádkou „Jak se dráček vrátil“.

Výstavu drobného zvířectva v Ratiboři jsme zpestřili výtvarnými 
pracemi našich dětí. 

Druhý týden v září jsme zahájili předplavecký kurz v Městských 
lázních Vsetín pro 11 nejstarších předškoláků ve spolupráci 
s Plaveckou školou Valašské Meziříčí a ZŠ Ratiboř.

Do nového školního roku jsme vykročili pravou nohou a těšíme 
se na vzájemnou a plodnou spolupráci s rodiči a přáteli MŠ.

Za kolektiv MŠ 
Pavlína Ferdicsová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po prázdninové hřibové sezóně přivítaly ve školce všechny děti maňásci Beruška, Medvídek 
a Koťátko – symboly jednotlivých tříd. 

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

I. Berušky 13 8 5 Bc. Jana Wollerová

II. Medvídci 27 12 15 Zdeňka Březovjáková, 
Pavlína Ferdicsová

III. Koťátka 27 13 14 Vladimíra Staňková, 
Bc. Lucie Adámková

CELKEM 67 33 34

Ratibořský zpravodaj - podzim 20164



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

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

Třídy a vyučující ve školním roce 2016/2017

Ostatní hodiny a úvazky vyučuje paní učitelka Mgr. Klára 
Cabáková, která v květnu tohoto roku dokončila studium na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství 
pro 1. stupeň základních škol.

Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího 
programu s motivačním názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy 
na světě“. Dětem s poruchami řeči bude poskytována odborná 
logopedická péče paní učitelkou Mgr. Tamarou Juchelkovou. 
Dětem se specifickými poruchami učení se bude věnovat ve 
speciální reedukační péči paní učitelka Mgr. Jana Divišová.

I v letošním školním roce připravujeme pro žáky řadu aktivit, ať 
už mimoškolních, či v rámci výuky, kterými jim chceme zpestřit 
pobyt ve škole. Hned druhý týden nového školního roku zahájila 

2. a 3. třída plavecký výcvik. V říjnu se k nim připojí i prvňáčci 
v rámci předplaveckého výcviku. V pátek 9. září 2016 žáci zhlédli 
ukázku výcviku dravců. Hravou a nenásilnou formou se dozvěděli 
o životě těchto opeřenců užitečné informace.

Děti se opět mohou zapojovat do těchto 
zájmových kroužků a aktivit:

 hudebně-dramatický kroužek, 
 taneční kroužek HIP-HOP, 
 kroužek sebeobrany JIU-JITSU, 
 výtvarný kroužek, 
 kroužek anglického jazyka, 
 sportovní kroužek (florbal), 
 hudební obory ZUŠ B-ART a ZUŠ Morava.

Veřejnosti jistě neuniklo, že se o prázdninách ve škole a v jejím okolí 
pilně pracovalo. Ve škole byly zrenovovány podlahy v 1. a ve 
2. třídě, položeno nové linoleum a provedeny nové obklady kolem 
umyvadel. Na školním dvorku pracovníci obecního úřadu položili 
trávníkový koberec. Velký dík za tyto změny a zvelebení okolí školy 
patří zřizovateli školy Obci Ratiboř a všem jejím pracovníkům. 
Mnohokrát děkujeme!

Všem našim dětem přeji hodně úspěchů, kamarádství a radosti, 
pedagogům hodně sil do nového školního roku a rodičům 
důslednost a trpělivost při výchově svých dětí.

Za kolektiv ZŠ 
Milada Valová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. září začal nový školní rok i pro naše nejmladší žáky – prvňáčky. 

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 19 12 7 Mgr.  Milada Valová

2. třída 19 10 9 Mgr. Jana Divišová

3. třída 23 12 11 Mgr. Jitka Vítková

4. třída 17 11 6 Mgr. Jitka Žabčíková

5. třída 25 14 11 Mgr. Tamara Juchelková

CELKEM 103 59 44

Školní družina 24 14 10  Jana Liškutínová

Ti, kteří se těší na již tradiční setkání seniorů, si mohou v kalendáři 
zaznamenat datum 9. října 2016 ve 14:00, kdy se po roce opět 
sejdeme, zavzpomínáme, popovídáme si se svými přáteli, 
sousedy, kamarády.

Milí senioři, na toto setkání od nás obdržíte osobní pozvánku. 
Těší se na Vás zastupitelé obce Ratiboř.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

Milí rodiče, blíží se den, kdy budeme vítat do života Vaše děti, 
malé občánky naší obce. Tento slavnostní den se uskuteční 
8. října 2016 ve 14:00 v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři 
na základě pozvánky, kterou budeme rozesílat.

SETKÁNÍ SENIORŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Sborová sdělení a pozvánky
Se začátkem září začalo pro děti vyučování biblických příběhů 
v Nedělní škole. Děti odchází z bohoslužeb při druhé písni a mají 
svůj program ve vedlejší místnosti. Společný začátek v 10.00 hod.

Na začátku září soubor Zvonky Dobré zprávy vystoupí na jižní 
Moravě, ve Vídni a také v Tihany v Maďarsku. 

V neděli 11. 9. – bohoslužby se svátostí Večeře Páně. 

Tutéž neděli 11. 9. – u pomníčku Jana Maniše v Kobelném (nebo 
podle počasí v kostele) ve spolupráci s obecním úřadem se bude konat 
vzpomínková slavnost. Začátek od 14.30 hod. Uslyšíme příspěvky od 
dvou teologů: Pavla Šebesty z Hodonína a Pavla Čápa z Prahy. 

V neděli 18. 9. – rodinné bohoslužby spojené se vzpomínáním na 
program letních táborů.

Ve čtvrtek 22. 9. – plánován 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. 

Ve středu 28. 9. – výlet do Polska (soukromými auty). 

V pátek 7. 10. – setkání Valašské evangelické mládeže v našem souboru. 

V neděli 16. 10.  – Neděle díkůvzdání za úrodu. Všichni jste srdečně 
zváni na bohoslužby se svátostí Večeře Páně.

V úterý 18. 10. – zahájení dalšího cyklu biblických hodin. 
Pokračujeme v rozjímání knihy Skutku. 

Advent letos začíná v poslední listopadovou nedělí 27. 11. a v něm 
(kromě nedělních bohoslužeb) Vás zveme v úterý (29. 11; 6. a 13. 12.) 
od 18.00 hod. na tři adventní večerní setkání, kdy nám poslouží faráři 
z okolních sborů. 

V neděli 11. 12. – sbor ve spolupráci s obecním úřadem zve všechny 
na Adventní koncert v podání pěveckého sboru římskokatolické 
farnosti  Hošťálková vedeného br. Čalou. 

Dále jste zváni do kostela na Štědrovečerní slavnost. Ostatní sváteční 
bohoslužby se budou konat ve sborovém domě. 

V poslední pátek občanského roku (30. 12.) se bude v kostele konat 
koncert „Urbi et orbi“ (městu a světu) v podání Zvonků Dobré 
zprávy.

Za končící rok 2016 budeme společně Bohu děkovat při bohoslužbách 
v sobotu 31. 12. v 16.00 hod.

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

Ochotným dárcům také připomínáme, že dar církvi (číslo sborového účtu: 187315570/0300 – Poštovní spořitelna) a dar sdružení Zvonky 
Dobré zprávy, z.s. (číslo účtu 2400874232/2010 – FIO-Bank) je možné odečíst ze základu daně.

Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

„My jsme malí BROUČCI, poznáváme velký svět. 
Chceme pořád hodní být a všemu rozumět!“

...to je radostný pokřik našich nejmladších dětí – Broučků – sdružení při ČCE v Ratiboři.

Zveme srdečně děti od 5 do 12 let na naše pravidelná setkávání Broučků, která bývají 
každou druhou sobotu od 9 do 11 hodin na faře po celý školní rok. Na začátku setkání 
nám vždy věnuje svou chvilku paní farářka a dále si hrajeme, soutěžíme, zpíváme, 
sportujeme, chodíme na vycházky (někdy i celodenní) za zábavou a poznáním.

Začínáme v sobotu 15. října v 9 hodin na faře a moc se těšíme na 
všechny nové malé i ty větší BROUČKY!

PŘIJĎTE MEZI BROUČKY!

Milí čtenáři Zpravodaje, podzim je obdobím, kdy si při sklizni všeho, 
co vyrostlo na našich zahradách, ve větší míře uvědomujeme Boží 
dobrotu.
Přitom se nám někdy zdá, že jakoby i jedna prosba modlitby Páně 
říkala, že na chléb máme vlastně nárok. Skoro to vypadá, že stačí 
jenom poprosit a chléb spadne z nebe, jako kdysi mana. Skoro. 
Když tuto prosbu spojíme s naší životní zkušeností: jíst se 
musí – bez jídla totiž člověk moc nevydrží, a když vydrží, tak s ním 
moc není – dostáváme se do zvláštní situace: prosíme Boha, aby 
ukojil naši potřebu nasycení a zachoval nám tak aktivní a činný život. 
Čím jsme si to zasloužili? A dává nám Bůh chléb? Nebo ho kupujete 
v supermarketu?
Víme, že chleba z nebe nepadá. Chléb se musí upéct a předtím 
vypěstovat obilí. Je to dlouhá doba a hodně práce, než chléb přistane 
na našem stole. A tato prosba ukazuje na to, že celou tuto dřinu, 
která udržuje lidský život (dává nám potravu), Bůh provází, stojí za 
ní, žehná jí, podporuje člověka v jeho „pachtění“ (jak by řekla Bible 

kralická). Bože, stůj při nás, když se namáháme, abychom měli 
co jíst... to je základní smysl této prosby a je sympatické, že Boží 
provázení nemyslí jenom na věci duchovní, ale také na potřeby 
tělesné.
Určitě se vám v souvislosti s touto prosbou vybavuje jiné biblické 
místo: nejen chlebem živ je člověk. Snad pod vlivem tohoto biblického 
místa je chléb v modlitbě Páně vnímán jako zástupce všech životně 
nutných potřeb člověka, duchovních i tělesných.
Lidskou pozornost v této prosbě upoutává také slovo vezdejší. Jeho 
význam je dvojí. Vezdejší znamená všední, každodenní. V tomto 
smyslu používá tato prosba slovo vezdejší s odkazem na každodenní 
potřebu nasycení člověka. Druhý význam je týkající se tohoto světa 
– pozemský. Tím se ukazuje, že náš Bůh není jenom Bohem svého 
království, který se v našem světě ocitl tak nějak omylem. Naopak, 
je to Bůh tohoto našeho každodenního pozemského života. A to nás 
naplňuje vděčností
Dušan Zápalka
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Vše začalo v červnu zasláním přihlášky ratibořských seniorek do 
výběrové soutěže v desetiboji na III. Mezinárodní sportovní hry 
seniorů v Praze. Přes náš velký zájem, ale také malá očekávání, 
že zrovna my budeme mít možnost reprezentovat náš kraj, 
nabídka skutečně přišla z KRS ve Zlíně a my jsme mohly sestavit 
8členný reprezentační tým, a to jen z ratibořských seniorek! 
Druhý tým byl za SD a byl smíšený ze Zlína a Uh. Hradiště.

Ze všech (dnes již čtyř ratibořských skupin seniorek) doslova 
ze dne na den máme 8 nadšených „cérek“, které chtějí „jít do 
toho“ a začíná se trénovat nejen v sokolovně, ale také na zahradě 
u Staňků (vedle Juráňů), kde nám ochotně vyšli vstříc ve využití 
jejich veškerého sportovního vybavení. Patří jim naše srdečné 
poděkování. A to, co nám scházelo, např. bollo ball, zakoupila 
iniciativně D. Barvíková, takže jsme mohly jít s vervou trénovat. 
Místo hodu granátem, který jsme nesehnaly ani v ZŠ, stejně 
dobře posloužil i kámen. Soutěžilo se na čas v běhu na 60 m, 
v převozu břemene na kolečkách, dále v hodu šipkami, v hodu 
do koše, ve snag golfu, střílelo se na branku aj.

V úterý 19. července pak odjíždíme do Prahy na čtyřdenní pobyt 
v rámci sportovních her seniorů. Dočasným domovem je nám 
areál Policejní akademie ČR, kde jsme ještě týž den mohly vidět 
i vyzkoušet aspoň „lehce“ soutěžní disciplíny. Příští dopoledne 
již nastupuje téměř 300 seniorů a seniorek ze všech krajů ČR 
a SR v tričkách nejrůznějších barev na zelené ploše hřiště ke 
slavnostnímu zahájení her. To vše za účasti vedení Rady seniorů 
ČR, ministryně vlády M. Marxové a jiných významných hostů.

My, ratibořské seniorky, nastupujeme v bleděmodrých tričkách 
s bílým logem Zlínského kraje v čele s kapitánkou týmu paní 
starostkou Jiřinou Sklenskou, která se bez rozmýšlení rozhodla 
soutěžit s námi. Děkujeme! Dalšími členkami ratibořského týmu 
byly: D. Barvíková, A. Juráňová, N. Juráňová, A. Kulhánková, 
M. Slováčková, V. Smrčková, B. Topolánková.

ZLÍN, ZLÍN, ZLÍN, MY JSME CÉRKY IN! Tak začínáme svůj 
desetiboj a také každá svůj boj s více než 30stupňovou teplotou. 
Soutěžíme v kategorii ženy 60–70 let a je pro nás obdivuhodné 
i povzbudivé vidět zde v tomto vedru soutěžit seniory z kategorie 
70 let a více. Věřte, nevěřte, na stupních vítězů bylo i dost 
osmdesátiletých účastníků – klobouk dolů! 

Každá z nás absolvovala všech deset disciplín s velkým nasazením 
a chutí být nej, ale výsledný systém hodnocení nás dosti překvapil, 
když se při rovnosti bodů upřednostňoval vždy věk, takže 70letá 
účastnice her měla přednost před šedesátnicí atd. Přesto si ale velmi 
ceníme byť jen jedné získané medaile, a to bronzové v hodu 
granátem, o kterou se zasloužila p. Naděžda Juráňová, a my jí 
znovu gratulujeme! A vůbec všem účastnicím patří poděkování 
za vzornou reprezentaci našeho Klubu seniorek, obce 
a Zlínského kraje. Také velmi oceňujeme vstřícnost a úžasnou 
lidskou podporu našemu týmu od předsedkyně KRS Zlínského 
kraje paní Ivy Pilkové. Za nezbytnou finanční podporu a záštitu 
celé akce patří také poděkování p. hejtmanovi našeho kraje 
MVDr. Mišákovi. Snad to mohlo být s medailemi i lepší, ale 
napoprvé? Motto všech bylo: Není tak důležité vyhrát, jako se 
her zúčastnit a umět bojovat v kolektivu, ale i sám se sebou.     

Odměnou všem účastníkům MSHS byl následující den pobytu 
v Praze strávený prohlídkou Pražského hradu a okolí a poté 
téměř čtyřhodinovou plavbou lodí po Vltavě s živou hudbou 
a okouzlující vyhlídkou „zdola“ na Národní divadlo, Vyšehrad 
a na další romantické scenérie matičky Prahy. 

Čtvrtý den se s Prahou loučíme a odjíždíme domů plné dojmů 
z nádherně a aktivně prožitých dnů. Snad ani jedna z nás 
nezapomene nikdy na společné tréninky a na tyto čtyři společně 
prožité slunné dny v Praze. Budeme-li zdravé, už teď víme, že 
půjdeme do podobných soutěží znovu a rády. Vždyť neříká 
se marně: „Co tě nezabije, to tě posílí“. A druhou potvrzenou 
moudrostí je: „AKTIVNÍ SENIOR JE I SPOKOJENÝ SENIOR“.

Za 8 účastnic MSHS v Praze 2016 
Anna Kulhánková

SENIORKY Z RATIBOŘE POPRVÉ NA MSHS V PRAZE
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Sotva se sluneční paprsky dotknou ranní rosy, slyšíme hukot 
hasičské Avie, která míří s našimi chlapci na soutěž, nebo spíše 
soutěže, protože někdy zvládnou i 2 v jeden den. Čítá jim to přes 
40 soutěží, a to ještě nejsou u konce. V červenci jim bylo za peníze, 
které dostali od obecního úřadu za pomoc při akcích, zakoupeno 
další vybavení potřebné k požárnímu sportu – sportovní hadice, 
savice a spojky. Snad i díky zmodernizování výzbroje se pomalu 
dostávají do popředí, v Semetíně obsadili dokonce 1. místo!

V létě jsme přichystali Dětský den s taneční zábavou, který se konal 
18. června 2016. Vyzkoušet svou fyzičku mohli jak malí, tak velcí na 
opičí dráze. Na ukázku zde byla hasičská technika – naše zásahové 
auto Liaz CAS 101 a zásahové auto z Jablůnky Tatra 148. Zájemci 
mohli zhlédnout ukázku Jiu-Jitsu a taneční představení hip-hopu. 
Po celé odpoledne hrál akordeonový soubor ze ZUŠ Morava. Děti 
se mohly zabavit u paintballu, na skákacím hradě, zabagrovat si či 
si nechat namalovat masku na obličej. Ve 20 hodin začala taneční 
zábava se skupinou Focus Rock, kam zavítalo přes 300 lidí.

Pár členů se 30. července 2016 vydalo na výlet do Valašského 
Meziříčí na exkurzi hasičské zbrojnice.

Dne 13. srpna 2016 jsme se zúčastnili 110. výročí SDH Pržno, dopoledne 
měli schůzi a odpoledne následoval program – ukázka požárního 
sportu třech družstev, zásah hasičů s historickou stříkačkou nebo 
vyprošťování osob z auta profesionálními hasiči ze Vsetína.

Další naší akcí byla taneční zábava 19. srpna 2016 se skupinou 
Vyhoď Blinkr, účast zde nebyla tak hojná, asi díky dalším akcím 
v okolí. Hned ráno jsme pouklízeli a 4 členové se vypravili na 
cestu na Slovensko do Považské Teplé za našimi hasičskými 
kamarády. Od 10 hodin měli na programu soutěž v požárním 
útoku, soutěže jednotlivců a ve večerních hodinách taneční zábavu. 

Příští naše cesta směřovala do Hlubokých Mašůvek, a to dne  
10. září 2016, kde bylo žehnání historického hasičského župního 
praporu. Na programu byl nástup a průvod od hasičské zbrojnice 
k pomníku padlých, žehnání praporu a řeč starosty Hl. Mašůvek, 
pana faráře, našeho místostarosty obce Martina Žabčíka, Dr. Josefa 
Juráně za SH Čech, Moravy a Slezska a starostky SDH Ratiboř 

Miroslavy Slováčkové. Za náš sbor šlo v uniformách 5 členů 
společně s praporem SDH Ratiboř.

AKTUALITY
19. 6. 2016 zemřel náš člen Jan Vaněk. Na pohřeb se s ním přišlo 
rozloučit a stát čestnou stráž několik členů sboru.
25. 7. 2016 oslavil své jubileum 80 let Ladislav Žabčík.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
16. 6. 2016 byl oznámen poplach, že hoří lesní porost u vysílače. 
Požár se podařilo lokalizovat za nedlouhou dobu.

19. 6. 2016 se opět rozezněla siréna a SMS zpráva hasiče poslala opět 
k vysílači. 

31. 7. 2016 vyjela výjezdová jednotka za hustého deště do Hološína, 
kde došlo k zatopení ve dvou částech údolí.

4. 9. 2016 v 9 hodin byl nahlášen požár přístřešku s autem. Na místě 
jsme zjistili, že hoří ještě 6 včelínů. Naše jednotka zůstala na místě 
do 23 hodin na hlídce. 

Hasiči mají za sebou několik napuštěných bazénů a nadále čistí 
kanály a studny.

Tereza Staňková 
jednatelka

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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ZAHRÁDKÁŘI Z RATIBOŘE VYSTAVOVALI NA FLOŘE OLOMOUC
Letos se mečíky opět vydařily.
Tentokrát jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy Flora 
Olomouc. Mečíky do Olomouce jsme vezli už ve středu 
17. srpna 2016. Výstavní květy jsme připravili do váz 
a označili jmenovkami. Večer odborná komise provedla tajné 
hodnocení. Vyhlášení  bylo ve čtvrtek, po zahájení výstavy. 
Vystavovatelů bylo 22. Zúčastnili se mečíkáři z Čech, Moravy, 
Slovenska i Polska.

K naší velké radosti  získal druhé místo mečík Bangladéš (velký 
čistě bílý),  který vypěstovala Jiřka Zubíková. Moc nás těší, že 
jsme získali toto ocenění v tak velké konkurenci.

Teď už mečíky pomalu dokvétají a čeká nás sklizeň a uložení 
do skladu na zimu. Snad pro nás bude úspěšný i příští rok.

Za svaz zahrádkářů 
Jaroslava Zbranková 

Kateřinice získaly Evropskou cenu obnovy 
vesnice za zvláštní výsledky v jednotlivých 
oblastech rozvoje venkova 2016. Cena byla 
slavnostně předána v Maďarsku ve městě 
Tihany. Z Kateřinic byly vypraveny tři 
autobusy účastníků na tuto slavnostní akci. 
Byly mezi nimi i seniorky a Zvonky Dobré 
zprávy.

Anna Gerlíková

VESNICE EVROPSKÉ UNIE 2016
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Se začátkem nového školního roku i nám začaly pravidelné tréninky. 
Ne, že bychom o prázdninách zaháleli. Tréninky jsme mívali v pátek 
a téměř vždy venku, což asi mnozí z vás viděli :)

Udělali jsme společný výšlap z Trojáku do Ratiboře, v rámci utužení 
oddílového ducha, a jako každé prázdniny bylo třešničkou na dortu 
letní víkendové soustředění, letos na skautské chatě v Dinoticích. Bylo 
nás 15, od dětí až po dospěláky. Návštěvou nás poctil náš mistr René 
Gilg (3. dan) a trenér brněnského oddílu Petr Janík (2. dan). Kromě 

tradičního cvičení a večerního grilování nám naši 2 členové připravili 
skvělou terénní překážkovou dráhu. Bylo to zkrátka bezva léto.

Za měsíc nás čeká Mezinárodní seminář na Malé Morávce.

Jestli to chceš zažívat s námi, tak přijď mezi nás! Tréninky máme: 
středa 15.30–16.30 | pátek 19.00–20.00 | sobota 18.00–21.00.

Za Jiu-Jitsu Ratiboř 
Petr Zubíček

V sobotu 6. srpna 2016 proběhl v Leskovci turnaj přípravek ročníku 
2009 a mladších. Naši kluci jej suverénně vyhráli, když ze šesti 
zápasů pouze jednou inkasovali a soupeřům nastříleli solidních 
53 branek. Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Hynek.

20. srpna se všechna naše družstva přípravek vydala na velký 
turnaj do sousedních Kateřinic, který nastavil pořadatelskou laťku 
pořádně vysoko. Naše starší přípravka suverénně zvítězila na 
turnaji své kategorie, když postupně porazila soupeře z Kateřinic, 
Val. Polanky, Lidečka a Rajnochovic. Nejlepším střelcem turnaje 
se stal náš David Žabčík. Mladší přípravka byla zastoupena dvěma 
týmy. „B“ tým „Zelených“ skončil celkově na krásném 5. místě 
a jeho hráč Adam Žabčík se stal nejlepším hráčem turnaje. 
„A“ družstvo „Modrých“  skončilo těsně pod vrcholem, když po 

šesti vítězných utkáních nezvládlo pouze finálový zápas s Ústím, 
takže bralo po zásluze druhé místo. Blahopřejeme.

V prvním zářijovém víkendu se odehrály dva turnaje mladších 
přípravek. „Modrý“ tým pořádal svůj turnaj v Ratiboři, kde porazil 
Vsetín „C“, remizoval s Kateřinicemi „A“ a těsně prohrál s celkem 
N. Hrozenkova. Tým „Zelených“ zavítal do Hošťálkové. S celkem 
domácích uhrál remízu a porazil Kateřinice „B“.

Důležitější než počet vítězství, porážek a vstřelených či obdržených 
branek je fakt, že se do činnosti našich přípravek zapojují noví 
malí fotbalisté, třeba Vojta Kuneta nebo Matýsek a Kuba Válkovi. 
Srdečně zveme i další mladé adepty, přijďte za námi každé úterý 
a čtvrtek od 16.00 na fotbalové hřiště v Ratiboři.

Karel Stančík

SEBEOBRANA JIU-JITSU

TJ SOKOL RATIBOŘ – Z KOPANÉ PŘÍPRAVEK
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Vážení členové TJ SOKOL RATIBOŘ, vážení občané obce Ratiboř, 
na základě pověření Výkonného výboru TJ vás chci touto cestou 
informovat o změnách učiněných v ratibořském fotbalu na začátku 
nové fotbalové sezóny 2016–2017.

V této sezóně přihlásil náš fotbalový oddíl, do oficiálních soutěží 
FAČR, těchto 7 mužstev:

 A – tým muži do I.B třídy krajské soutěže KFS Zlín, 
 B – tým muži do IV. třídy OFS Vsetín, 
 starší žáci do Okresního přeboru OFS Vsetín, 
 mladší žáci do Okresního přeboru OFS Vsetín, 
 starší přípravka do Okresního přeboru OFS Vsetín, 
 mladší přípravka „A“ do Okresního přeboru OFS Vsetín, 
 mladší přípravka „B“ do Okresního přeboru OFS Vsetín.

Po delší době jsme z důvodu nedostatku hráčů nemohli přihlásit 
mužstvo dorostenců. Starší členové minulého dorosteneckého 
družstva byli začleněni do týmů mužů, mladší členové byli po dohodě 
začleněni do týmu dorostenců sousedních Kateřinic. Mladší a starší 
žáci, kteří v uplynulé sezóně působili ve společných týmech pod 
hlavičkou Hošťálkové v krajských soutěžích, byli letos přihlášeni 
v rámci samostatných týmů do nižších soutěží v rámci OP.

Pro tuto sezonu jsme stanovili našemu mladému A – mužstvu mužů 
úkol hrát atraktivní fotbal s výsledným umístěním minimálně 
v polovině tabulky I.B třídy. Tomuto cíli jsme přizpůsobili i hrací dny 
obou mužstev mužů pro domácí utkání, a to A – mužstvo v sobotu 
odpoledne a B – mužstvo v sobotu odpoledne opačný víkend, což je 
pro stanovování hráčských sestav zápasů prvního a rezervního týmu 
výhodnější (zápasy A – mužstva mají prioritu, ti, co se nedostali do 
hry za první tým, si zahrají v rezervním týmu apod.). Pro naše 
fanoušky se jedná o velkou změnu, neboť v dosavadní historii 
A – mužstvo vždy hrálo v neděli. Věříme ale, že po počátečních 
nižších návštěvách prvních zápasů fanoušci tuto změnu podpoří 
a najdou si cestu na hřiště v hojném počtu i v sobotu.

Na jaře schválil FAČR nový přestupní řád profesionálních 
a amatérských hráčů fotbalu, který velmi ovlivňuje zejména vesnické 
fotbalové oddíly. Bylo zrušeno hostování a dále v období od 1. do 20. 
června kalendářního roku jsou nově povoleny přestupy amatérských 
hráčů bez souhlasu mateřského oddílu, a to za podmínky, že souhlasí 

samotný hráč a kupující klub je ochoten za vytipovaného hráče 
uhradit tabulkově stanovené odkupné. Tyto novinky zasáhly i náš 
oddíl, který opustil nadějný hráč Jarek Burdík, který se stal hráčem 
FC Vsetín a kterému přejeme v novém působišti mnoho úspěchů. 
Naopak do A – mužstva mužů byli začleněni tito noví nadaní hráči: 
Kuba Ostřanský (vrátil se z hostování z VM), Adam Jakubík (přestup 
ze Zlína), Lukáš Fojtík (přestup z Kateřinic), Dan Černík (dorostenec), 
Ondra Daňa (dorostenec), Lukáš Fojtík (dorostenec), Patrik Nguyen 
(dorostenec), Matěj Ostřanský (dorostenec).

Věříme, že tyto posily, pod vedením trenéra Luboše Stančíka 
a vedoucího mužstva Miry Adámka, pomohou naplnit výkonným 
výborem stanovené cíle.

Další novinkou je zavedení jednotných ročních hráčských příspěvků 
do oddílové pokladny. Dlouhodobě se tyto příspěvky týkaly jen 
mládeže do 18 let, od této sezóny budou platit tyto příspěvky i muži. 
Tyto příspěvky jsou používány jak na úhradu provozních nákladů 
oddílu, tak na zkvalitnění služeb pro hráče. S tím souvisí i další 
novinka – výběr vstupného při domácích zápasech B – mužstva 
mužů, a to ve stejné výši (20 Kč dospělí muži a 10 Kč důchodci 
– muži ) jako u A – mužstva. Tím, že se nyní z B – mužstva stává 
plnohodnotná rezerva prvního týmu, tak je potřeba zabezpečit 
dostatečné příjmy i pro toto mužstvo.

Nadále platí, že při domácích utkáních mužů je zabezpečeno bohaté 
občerstvení, a to jak formou bohatého výběru alko i nealko nápojů 
a cukrovinek v buňce „U cérek“ pod vedením Milušky Adámkové 
a Pavlinky Adámkové , tak nabídkou kvalitních uzenářských výrobků 
z udírny Petě Stančíkového, Zdeně Hořelkového a Petě Zubíkového.

Na závěr si vás všechny dovoluji pozvat na naše domácí utkání 
mužů i mládeže, ale speciálně bych si přál, abyste nás, v co největším 
počtu, přišli podpořit na místní derby s fotbalisty z Kateřinic, 
které se uskuteční v sobotu 29. října 2016. V rámci tohoto utkání 
budou trenéry vyhlášeni a místními sponzory oceněni nejlepší hráči 
a případně i střelci obou mužstev.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Vlastimil Adámek 
Předseda TJ Sokol Ratiboř, z. s.

TJ SOKOL RATIBOŘ – NOVINKY VE FOTBALOVÉ SEZÓNĚ 2016–2017

FOTO „A“ TÝMU – podzim 2016 po utkání v Prlově
HŘ z leva: Adámek Miroslav (vedoucí týmu), Blizňák Zdeněk (kapitán), 
Bernát Radim, Pařenica Roman, Ostřanský Matěj, Fojtík Lukáš st., 
Děckuláček Michal, Jakubík Adam, Stančík Lubomír (trenér) DŘ z leva: 
Adámek Vlastimil (předseda), Zubík Filip, Galeta Patrik, Procházka 
Štěpán, Nguyen Patrik, Mikula Josef, Bogar Miroslav, Ostřanský 
Jakub Na fotu hybí: Adámek Tomáš (zranění v prvním mistr. utkání 
přetržené vazy v rameni), Machálek Adam (zranění vazu v kotníku 
ve třetím mistr. utkání), Fojtík Lukáš ml., Černík Daniel, Kutěj René

TÝMOVÉ FOTO MLADŠÍ ŽÁCI
HŘ z leva: Mikula Josef (trenér), Mikula Vojtěch, Černý Metoděj, 
Zubíček Petr, Staněk Vojtěch, Zubíček Miroslav, Filip Adam, Staněk 
Libor (asistent trenéra) DŘ z leva: Mrlina Štěpán, Říha Karel, Krkoš 
Jan, Dřevojánek Tomáš, Žabčík David, Gajdoš Michal Chybí: Janota 
Tomáš, Třetina Tobiáš
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MYSLIVECKÝ SPOLEK RATIBOŘ
V areálu Červené pořádali ratibořští myslivci dvě úspěšná setkání pro veřejnost.

Myslivecký den

Při mysliveckém dnu organizovaném pro žáky základní školy 
jsme dětem ukázali, jaká zvěř žije v okolních lesích, přiblížili, jak 
je zajímavé pozorovat chování zvířat v přírodě, a popsali, jak je 
potřebné a užitečné pečovat o zvěř v zimním období.

Děti ze zajímavých rozhovorů s mysliveckým hospodářem 
panem J. Zbrankem a předsedou MS Ing. M. Zubíčkem 
pochopily, že myslivost znamená především péči a starost o zvěř 
a krajinu a že takto prováděná myslivost je tradice, která k naší 
společnosti patří.

Valná hromada Honebního společenstva

V červenci myslivci organizačně zajistili pořádání pravidelné valné 
hromady Honebního společenstva Ratiboř. Předsedou Honebního 
společenstva panem B. Zbrankem byli pozváni všichni vlastníci lesů 
a polí v katastru Ratiboře. Po úvodní formální části valné hromady, 
kde byly předneseny a schváleny informace o myslivecké činnosti, 
následovala neformální část, odpovědi na připomínky, diskuze ve 
skupinkách, zajímavé příběhy z myslivecké činnosti a podobně.

Za výbor mysliveckého spolku 
Jiří Halmazňa

INZERCE

 732 505 731

– vodařské a topenářské práce

– rozvody vody a kanalizace 
   v rodinných domech

– montáž plynových kotlů, 
   kotlů na pevná paliva i biomasu

– montáž na kotlíkové dotace

– revize kotlů na tuhá paliva

Ratiboř 585

vodotopo
Radim Žabčík


