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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku 2017 vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku
a spokojenost ve Vašich rodinách i v naší obci.
Během letošního roku se podařilo pracovníkům i zastupitelům obce spolu s pracovníky na VPP vykonat kus záslužné práce při
zvelebování obce. Obecní úřad se během roku dvakrát stěhoval, i přes tuto skutečnost se pracovníkům obce dařilo vyřizovat Vaše
záležitosti řádně a včas, za což chci všem poděkovat.

Budova OÚ
Na podzim byla dokončena oprava budovy obecního úřadu.
Po zateplení fasády byly realizovány rozsáhlé úpravy
interiéru budovy. V přízemí byla zrekonstruována obřadní
síň i prostory pošty. Dle požadavků SUKLU a hygieny
bylo rozšířeno zázemí lékárny. Od 1. října se do nových
kancelářských prostor přestěhoval obecní úřad. Kancelářské
plochy byly doplněny o část stávajícího bytu. Druhá samostatná
část byla pronajata. Do provozu byl uveden výtah, jenž byl
dlouhodobě požadován zejména staršími občany, návštěvníky
zdravotního střediska opraveného v loňském roce. V budově
OÚ se bude nalézat i pobočka Základní umělecké školy ze
Zlína. Před budovu byly osazeny stožáry na vlajky a vysázeny
květiny. Během zimního období budou opraveny šatny
zaměstnanců.

doplňovány o přípojky, zejména nových rodinných domů.
Souběžně je budován vodovod a rozvody kabelové televize.

Sběrný dvůr, VO, záchovná údržba budov,
veřejné plochy
Sběrný dvůr byl s dotační podporou ze SFŽP ČR doplněn o nový
kolový nakladač a štěpkovač. V rámci jeho dovybavení budou
zakoupeny kontejnery a plechový sklad. Byl rozšířen počet
sběrných míst a nově upraveno sběrné místo u MŠ. V letošním
roce proběhla výměna světelných bodů veřejného osvětlení za led
svítidla na území celé obce. Do provozu byl uveden i úsek u ZD,
kde byly dlouhodobě zaznamenávány poruchy. Plně funkční
je osvětlení do Hološína. Další světelné body byly osazeny
v Kobelném. I při tomto rozsáhlém rozšíření sítě jsou dosaženy
významné úspory ve spotřebě el. energie. Průběžně je prováděna
údržba veřejných ploch včetně záchovné údržby obecních budov.
V budově sokolovny byl zřízen Klub mimoškolních aktivit pro
děti ZŠ. V budově hasičské zbrojnice je rekonstruován prostor
pro činnost mateřského centra Budníček.

Opravy MK a chodníků
V letošním roce byly realizovány rozsáhlé opravy místních
komunikací podpořené dotací z MMR ČR. Byla provedena
oprava místních komunikací U kostela, U Bytovek, U Svazarmu,
U Zedníků, U Halmazňů, dále kolem potoka v horní části
obce a nad hřbitovem.
S podporou dotace od MMR ČR byla opravena márnice, byly
rekonstruovány chodníky u bytovek směrem na Kateřinice.
U všech opravovaných úseků byly pracovníky obce provedeny
úpravy terénu. V Kobelném byla vybudována lávka přes potok,
na kterou navazuje místní komunikace určená především
pro pěší. K sanaci výtluků byl použit systém turbo. Za účelem
odvádění dešťových srážek z povrchu komunikací byly na několika
místech osazeny žlaby. Celoročně jsou čištěny příkopy a horské
mříže. Opravovány jsou svážnice a lesní cesty. V návaznosti
na povětrnostní podmínky je zajišťován úklid sněhu a zimní
údržba místních komunikací.

Kanalizace
Kanalizační síť obce byla doplněna o další úseky, zejména
o úsek U Halmazňů. Na obecní čistírně odpadních vod
byla vyměněna dmychadla. Trasy kanalizačních sběračů
jak povrchové, tak splaškové kanalizace jsou průběžně
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Na části vodoteče v Kobelném byly zpevněny břehy a je
prováděn výsek stromů a křovin. Pracovníci obce zajišťují
čistotu veřejných ploch v obci, autobusov ých zastávek
i odvozních míst tříděného odpadu. Pravidelně je prováděna
údržba hřbitova, okolí kostela a fary, zahrad ZŠ a MŠ.
Pracovníci obce během školního roku dohlížejí na bezpečnost
dětí přecházejících silnici při cestě do školy. Obec zajišťuje
pravidelné sečení hřiště a úklid kabin i sokolovny.

Informační systém, knihovna, kultura a sport
Do knihovny byla s využitím dotace MK ČR zakoupena nová
informační technika. Průběžně je obměňován knihovní fond.
Občané se mohou seznámit s aktuálním děním na info kanálu
i internetových stránkách obce. V návaznosti na kalendář
akcí byla během roku uskutečněna celá řada úspěšných akcí na
poli kultury a sportu s aktivním podílem spolků na veřejném
životě obce.
Za účasti široké veřejnosti proběhla prezentace naší obce
v soutěži Vesnice roku 2016, za což jsme byli oceněni Cenou
naděje pro živý venkov. CCE Ratiboř uspořádala pro veřejnost

několik koncertů. Mezi nejvyhledávanější akce patří mimo
jiné Gulášfest, pochody kolem obce, Hodový jarmark
a obecní zabíjačka. Pokračuje družba s Považskou Teplou
a Hlubokými Mašůvkami. Všichni jste srdečně zváni na akce
spolupořádané obcí v roce 2017.

Připravované akce pro rok 2017
Z rozvojového programu mobility byla podpořena část
rekonstrukce MŠ. Od SZIF jsme obdrželi dotaci na nákup
traktoru a lesní techniky. Ze SFŽP ČR se podařilo získat
dotaci na sanaci sesuvu u cyklostezky. Dále obec získala
dotaci na nákup hasičského zásahového vozidla a dýchacích
přístrojů pro zlepšení akceschopnosti zásahové jednotky.
U MMR ČR byly podány žádosti o dotaci na opravu dvou

mostků U Školy a U Zahradníků. Rovněž na opravu místních
komunikací poničených přívalovými dešti byl uplatněn požadavek
na dotaci. Podány byly žádosti o dotaci na dětské hřiště
a cestování dostupné časem. Projekčně je připravován projekt
rozšíření kapacity ZŠ, zateplení stávající části MŠ a další žádosti.
V případě vyhlášení dalších vhodných dotačních titulů
budeme žádosti o dotace průběžně uplatňovat a akce realizovat.
Ve spolupráci se Správou silnic Zlínského kraje nadále 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.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

POPLATKY SPLATNÉ V ROCE 2017 SE BUDOU VYBÍRAT OD 1. ÚNORA DO 30. DUBNA 2017.

Prostřednictvím formuláře na webu: http://poplatky.ratibor.cz si můžete nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

UPOZORNĚNÍ – KRÁDEŽE
V naší obci rapidně stoupá počet vykradených osobních automobilů, garáží a budov.
Žádáme proto občany o větší opatrnost. Zamykejte svá vozidla, domy i přilehlá hospodářská
stavení a garáže. Nenechávejte na sedadlech a viditelných místech automobilů osobní
věci, kabelky, bundy a podobně. Buďte obezřetní a všímaví, je zapotřebí každé sebemenší
podezření nahlásit na linku 158 nebo oddělení Policie ČR Jablůnka tel: 974 680 731.
Totéž platí v případě, že někdo bude obtěžovat Vaše děti, slovně je napadat a vyhrožovat
jim. Neprodleně takovou událost hlaste na linku 158 nebo na obecní úřad!

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
V průběhu měsíce prosince proběhlo výběrové řízení na realizaci
přístavby MŠ. V otevřené výzvě, do které se přihlásilo dvanáct
firem, zvítězila fa TM Stav ze Vsetína s nabídkou 4.165.147,- Kč
bez DPH. V průběhu měsíce ledna budou zahájeny stavební
práce. Nejprve bude zbourána stará již nevyužívaná garáž.
Následně bude přistavěno nové oddělení pro 28 dětí, které bude
umístěno v přízemí budovy. Pro toto oddělení budou využity
prostory bývalé kotelny a garáže. Zároveň bude upraven vstup
na bezbariérový a dojde k výstavbě únikového schodiště.
V prvním patře pak bude vybudována pohybová místnost, která
je také jednou z podmínek pro splnění hygienických požadavků
v předškolních provozech. Celá stavba bude probíhat tak, aby
neomezovala provoz školky ani kuchyně. Bourací práce a práce
spojené s nadměrným hlukem budou vykonávány o víkendech
a v odpoledních hodinách, kdy už je provoz ukončen. Tato první
etapa by měla být realizována do konce května 2017.
V prázdninovém období roku 2017 proběhne druhá etapa
přestavby – dne 5. prosince 2016 byla obec Ratiboř podpořena
v Národním rozvojovém programu mobility pro všechny. Vládní
výbor doporučil projekt „Odstranění bariér v MŠ Ratiboř”
k financování. V této fázi budou zrekonstruovány podlahy,
sociální zařízení tříd, bude postaven nový vstup do budovy včetně
výtahu a rampy na zahradu. Předpokládaný rozpočet akce činí
4.331.000,- z toho 50 % bude financováno z fondu MŠMT.

Rozjíždí se tak celková rekonstrukce budovy, která bude rozdělena
podobně jako u obecního úřadu na několik etap. Nejdříve bude
odstraněn nejpalčivější problém a to je kapacita MŠ přístavbou
nového oddělení. Školka bude mít po této úpravě nově kapacitu
76 dětí + dostatečnou rezervu, která vznikne stavbou pohybové
místnosti. Všechny děti přijaté do školky budou tedy moci chodit
celodenně.
Následovat bude etapa rekonstukce kuchyně s provozními
prostorami. Zahrada bude řešena individuálně.
Martin Žabčík
místostarostka

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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RATIBOŘSKÝ HODOVÝ JARMARK

Soutěž o nejlepší klobásu
a košt slivovice
Při hodovém jarmarku se uskutečnil 2. ročník soutěže
O nejlepší ratibořsků klobásku a 1. ročník koštu slivovice.
Celkem bylo 10 vzorků klobás a 13 vzorků slivovice. Zhodnotit
klobásku a slivovici přišlo asi 80 účastníků. A jak to dopadlo?
Už při ochutnávání klobás, když si zájemci o košt sdělovali
chutě, se jevil vítěz, a celkem s přehledem vyhrála klobáska od
pana Pařenici. Pan Milan Žabčík dodal i ochucené klobásky
s nivou nebo s medvědím česnekem, ale zdá se, že lidem chutná
spíše klobáska klasická.

Výherci klobás:
1. místo – klobása č. 1 Milan Pařenica
2. místo – klobása č. 9 Milan Žabčík
3. místo – klobása č. 8 Milan Žabčík
U slivovice to bylo hodně vyrovnané, do poslední chvíle
nikdo nevěděl, která ta slivovica je nejlepší. Vzorky byly
dobré a někdo šel i dvakrát :).

Výherci slivovice:
1. místo – slivovice č. 1 Karel Vítek
2. místo – slivovice č. 13 Roman Kopunec
3. místo – slivovice č. 8 Patrik Srněnský
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se zase na
další ročník soutěže, která zpestřila program našeho
hodového jarmarku.
Michaela Jakubíková

4

Ratibořský zpravodaj - zima 2016

OBECNÍ ZABIJAČKA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ADVENTNÍ KONCERT

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Čas plyne jako voda a mně nezbývá nic jiného, než
zrekapitulovat letošní rok 2016, podělit se s Vámi o zážitky, jak
ze setkání seniorů, tak z vítání občánků, a vůbec ze všeho, co
se týká sociální oblasti.

Tradiční setkání seniorů

V letošním roce 2016 jsme navštívili 96 spoluobčanů, z toho:

Po slavnostním přivítání nám děti ze základní školy přednesly básně
a zazpívaly písničky pod vedením paní ředitelky Mgr. Milady Valové.
Paní starostka Bc. Jiřina Sklenská spolu s panem místostarostou
Martinem Žabčíkem pohovořili o dění v obci a odpověděli na otázky,
které trápily některé naše spoluobčany. Slova se ujala také naše milá
paní farářka J. Wiera Jelinek.

70 let oslavilo 23 spoluobčanů,
75 let oslavilo 16 spoluobčanů,
80 let oslavilo 6 spoluobčanů,
80–90 let oslavilo 47 spoluobčanů,
další 2 spoluobčané oslaví své jubileum koncem roku,
90 let oslavili 2 spoluobčané,
91 let oslavil 1 spoluobčan,
92 let oslavil 1 spoluobčan,
93 let oslavil 1 spoluobčan.
Zlatou svatbu oslavilo 6 manželských párů.
Sociální komise navštívila naše občany v domovech
s pečovatelskou službou ve Valašské Bystřici, Chrastěšově
a ve Vsetíně Jasence.
V letošním roce nezasedne k slavnostnímu vánočnímu stolu
bohužel 18 našich spoluobčanů.
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Druhou říjnovou neděli dne 9. 10. 2016 jsme se sešli opět po roce
v restauraci Ponorka k již tradičnímu setkání seniorů v počtu 64
zúčastněných.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše spoluobčany, kteří již
nejsou mezi námi.
Pan Kovář se postaral o občerstvení a myslím si, že všem chutnalo.
Za to mu patří velký dík. Po jídle už se jen povídalo, vyprávělo,
diskutovalo.
Členky sociální komise přednesly báseň, jejíž závěr zněl:
Ještě jsme tu, ještě žijem, hřejeme se na sluníčku.
S chutí jíme, s chutí pijem, zpíváme si písničku.
Po této básni nenásledovalo nic jiného než hudba a zpěv, pod vedením
našeho místostarosty. Postupně se všichni přítomní spokojeně
rozcházeli zpět do svých domovů.

Vítání občánků

Po představení rodin a miminek následoval projev paní starostky
Bc. Jiřiny Sklenské a slib rodičů, kteří stvrzovali svým podpisem
do pamětní knihy, že budou své děti vychovávat v řádné, pracovité a čestné občany, milující svůj rodný kraj a svoji vlast. Rodiče
pro své děti obdrželi finanční hotovost a maminky kytičku jako
poděkování za lásku, kterou dětem dávají.

Vítám Tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Touto básní jsme vítali dne 8. 10. 2016 všechny rodiče, jejich
miminka, hosty a ostatní přítomné na slavnostním vítání dětí do
svazku obce Ratiboř.
Po uvítání zpestřily tuto malou slavnost svým vystoupením děti
z mateřské školy se svým pásmem pod vedením paní učitelky
Vlaďky Staňkové a žákyně 5. ročníku Kristýnka Holubcová písní
A když sa Valášek narodí.

Mluvené slovo doprovázel klavírní doprovod pana Olšáka.
Na závěr jsem popřála rodičům hodně trpělivosti, obětavosti
a lásky při výchově svých dětí a dětem radost a spokojenost,
která je bude provázet jejich životem.
Další vítání občánků proběhne v dubnu 2017.
Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková

O tom, že mezi námi máme velmi aktivní a šikovné
spoluobčany, není pochyb. Zde přikládáme báseň
paní Marie Šedé:

Vánoce
Vánoce tu opět máme, vločky sněhu padají,
ratibořskou krajinu tichounce pokrývají.
Lesy za naší vesnicí majestátně stojí,
těžký sníh je objímá, zaváté je chvojí.
Klikaté cesty a uličky údolím vedou,
lesní zvěř i ptactvo nožičky ve sněhu zebou.
Jen občas sluníčko vysvitne, svými paprsky ozáří,
na kopcích je hned veselo, sáňkují cérky i ogaři.
Ten nádherný vánoční čas všichni rádi mají,
pečou se různé druhy cukroví a pak se koledy zpívají.
Vánoce, Vánoce, toť nádherný je čas,
budem se těšiti, že za rok přijde zas.
Marie Šedá

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Začíná podzim, po vesnici slyšíme bít zvony kostela v pochmurném,
sychravém počasí. Počasí přesně zachycuje pocity všech členů
SDH Ratiboř, když se dozvídají, že dne 28. 9. 2016 zemřel náš člen
Lubomír Bláha. Ani jsme se nevzpamatovali ze ztráty jednoho člena
a odchází nám 10. 10. 2016 další – Josef Žabčík.
Poslední čtvrtletí nebylo tak náročné, jako ta předešlá.
Zúčastnili jsme se hodového jarmarku, kde jsme prodávali punč
a pivo. Navštívit nás přijeli hasiči s Povážské Teplé.
Za měsíc, 19. 11. 2016, nás čekala akce společně s obecním úřadem
– zabijačka. Opět za námi zavítali hasiči z družební obce ze Slovenska.
POZVÁNKA pro členy SDH Ratiboř na 127. valnou hromadu, která
se koná 14. 1. 2017 v 15 hodin na hasičské zbrojnici.
Hasiči Ratiboř Vám přejí krásné prožití Vánočních svátků, zdraví,
štěstí, pohodu a co nejméně požárů v novém roce.
Tereza Staňková
jednatelka SDH Ratiboř

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti jsme naplánovali a uskutečnili tyto kulturně-společenské akce:
Téma Barevný podzim jsme rozpracovali do
těchto podtémat:
Opuštěné ptačí domečky
Podzimní květiny
Košík plný překvapení
Dovádivý lísteček
Kamarád deštník
Podzimní postýlky

Nastal nám předvánoční čas s tématem
Těšíme se na Vánoce.
Zimní atmosféru nám přiblížila beseda s hokejovým trenérem
minipřípravky VHK Vsetín Bc. Lubomírem Konečným.

Záměrem tohoto období bylo seznámení s krásami podzimu
a upevňování citového vztahu k podzimní přírodě.
Dále jsme pro přihlášené děti zajistili preventivní oční vyšetření.
V říjnu jsme zakončili předplavecký výcvik jízdou na tobogánu
a Mokrým vysvědčením.
Velmi vtipnou pohádkou Boty dělaj kocoura nás rozveselilo
Divadlo dětského diváka.
I letos navštívil naši školku Mikuláš, anděl a dovádivý čertík
s nadílkou. Děti se předvedly s novými básničkami a písničkami,
které rozdováděly hlavně čertíka. Všem dětem zářily oči radostí.
Pod vedením paní Markéty Zetkové proběhla výroba svícínků
pro rodiče a děti. Každý svícínek byl originál a navodil vánoční
atmosféru v rodinách. Za perfektní přípravy děkujeme paní
Zetkové, která ani letos nezklamala.

Pro rodiče jsme zorganizovali besedu na téma Školní zralost
s Mgr. Danou Matějovou z PPP Vsetín, která jim poskytla mnoho
cenných rad k této problematice.
Začátkem listopadu nás navštívilo s podzimní pohádkou Lesněnka
Štěstěnka a Dubový panáček divadlo Maringotka.
Na zahradě MŠ u krbu se sešlo několik rodičů s dětmi a společně
vyřezávali dýně na lampionádu.
V pátek 4. listopadu tematické období podzimu zakončila
Lampionáda. Překrásné dýně a lampičky zdobily příjemnou večerní
procházku zakončenou divadelním představením v sokolovně.
Velký dík za krásný zážitek patří rodičům, kteří se na této akci
s elánem podíleli.

Přání Ježíškovi pod záštitou Obecního úřadu Ratiboř jsme pomocí
balónků vypouštěli druhý týden v prosinci.
S vánoční pohádkou Kašpárkovy popletené pohádky mělo u nás
premiéru Hoffmanovo divadlo z Uherského Hradiště.
Zástěry a kuchařské čepice jsme si oblékli k vánočnímu pečení
lineckého cukroví. Různé tvary jsme pak slepovali marmeládou,
která často skončila v dětské pusince.
Zvonění zvonečku jsme uslyšeli v posledním adventním týdnu.
Za zpěvu koled a přednášení básniček jsme se nedočkavě těšili
na dárečky, které se ukrývaly pod stromečkem. Spokojené děti
si jeden dáreček, který byl zakoupen Klubem rodičů, odnesly
domů.
Vše jsme zvládli na jedničku a s čerstvým nasazením můžeme
vstoupit do nového roku 2017.
Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, sponzorům,
zaměstnancům, přátelům MŠ a hlavně obětavým rodičům za
skvělou spolupráci. Všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti
v následujícím roce.
Za kolektiv MŠ
Pavlína Ferdicsová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Sváteční pohoda
Vánoční nálada se vloudí všude a vloudila se i do naší školy. Všechna
okna, třídy a chodby jsou pěkně vyzdobené, voní tu větvičky jedliček,
smrčků i borovic. Děti mají nakresleny vánoční obrázky, vyrobeny
vánoční svícny, přání i vánoční dárky.

Nejvzácnější dar, který můžeme dostat od druhého člověka, je jeho
láska a přátelství. Čisté dětské srdce nám někdy dává tolik lásky,
že si to my dospělí ani neuvědomujeme. Příkladem může být tato
příhoda:

Atmosféra očekávání, těšení a radosti byla provázena zpěvem
vánočních písní a koled při rozsvěcování vánočního stromu,
koncertem ZUŠ B-ART konaným 12. prosince ve škole a při adventní
akci konané ve středu 14. prosince „Česko zpívá koledy“, kdy spolu s
námi zpívala ve stejném čase celá naše země.

Děti s paní učitelkou sedí v kruhu na koberci a hrají hru. Jedna
dívenka se čím dál tím víc tiskne na učitelku. Ta jí řekne: „Neopírej
se o mě, vždyť mě svalíš.“ Vzápětí je odzbrojena úsměvem a větou:
„Paní učitelko, když já vás mám tak strašně ráda!“

Sváteční pohoda

Co tedy přát?
Mějme se všichni rádi a opírejme se vždy jeden o druhého.

Vánoční svátky
vymizí hádky.
Rádi se máme,
nic neděláme.
Stromeček už voní,
všichni kapra honí.
Co bych si jen mohl přát?
Ať každý každého má rád.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

Poděkování sponzorům
Žáci i učitelé ZŠ Ratiboř děkují všem sponzorům za dary, které jim
poskytli v roce 2016.

KNIHOVNA

ZAHRÁDKÁŘI

Obecní knihovna Ratiboř
přeje všem krásné a klidné
svátky, plné radosti a v novém
roce 2017 hodně zdraví, sil
a dobrých knih!

K Vánocům přináší zahrádkáři
našim spoluobčanům kytičku
toho nejkrásnějšího přání.

Ester Miniariková
Vaše knihovnice

Zdraví, lásku a pohodu...
Těšíme se spolu s vámi na naše
akce v roce 2017.
Za zahrádkáře
Anna Gerlíková

KLUB SENIOREK B–B
Blíží se nezadržitelně konec roku 2016. Jsme zase o rok starší, ale
i „moudřejší“, a tak hodnotíme, co uplynulý rok přinesl dobrého
a co se letos povedlo. Snažíme se být aktivní, potřebné, děláme
něco pro sebe i pro druhé. Přibývá let, přibývá i zdravotních
problémů, ale říkáme si, že s humorem a dobrou partou jde vše
lépe. Těší nás, že vznikl další klub nejmladších seniorek, takže
Ratiboř má již čtyři aktivní kluby.
Tento rok byl opravdu vydařený na akce. Teď právě probíhá podzimní relaxační cvičení jógy v sokolovně. Schází se nás patnáct
až dvacet. I v lednu až do dubna jsme cvičily jedenkrát týdně.
V únoru jsme navštívily Gobelínku ve Valašském Meziříčí. MDŽ
jsme slavily v „Ponorce“. Na velikonoční výstavu děvčata napekla
beránky, jidáše a nabarvila vajíčka. V dubnu byla ve Zlíně beseda
s ministryní Marksovou, které se zúčastnily i naše členky. Slet
čarodějnic se vydařil a byl i pro děti pěknou akcí. Petanguový
turnaj v Luhačovicích dopadl pro tým našeho klub B–B výborně.
Energií nás také nabil wellness pobyt v Branné v Jeseníkách.
Osm členek se zúčastnilo mezinárodních sportovních her
seniorů v Praze. Dovezly stříbrnou medaili. Na výstavě květin
Flora Olomouc 2016 získala jedna z nás druhé místo za bílý

mečík „Bangladéš“. Přednášky, konference i přátelské posezení
absolvovaly některé naše členky ve Zlíně. Akce pořádal Krajský
svaz seniorů, jehož předsedkyně paní Iva Pilková nás v říjnu
navštívila v Ratiboři.
Velké díky patří všem členkám klubu, které se starají o organizaci akcí, a všem, které akce navštěvují, a též těm, které na ně
myslí a drží jim palce. Těší nás, když se sejdeme, popovídáme si,
zavzpomínáme si a navzájem si pomáháme.
Přejeme Všem našim spoluobčanům v klidu a pohodě prožité
vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a energie v novém roce 2017.
Za klub B–B
Jana Martinková

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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ČINNOST CHOVATELŮ ZO ČSCH RATIBOŘ V ROCE 2016
Na začátku roku bylo ve spolku jedenáct chovatelů a tento
počet se v průběhu roku nezměnil. Na rok 2016 nahlásili
členové jako chovné 40 kusů králíků od devíti chovatelů
a 16 kusů slepic od dvou chovatelů. Na rok 2017 je to 43
kusů králíků od devíti chovatelů a 12 kusů slepic od dvou
chovatelů. Jedná se o čistokrevná zvířata u králíků tetovaných.
Největší akcí bylo uspořádání již 9. místní výstavy králíků,
která se opět uskutečnila u požárního domu. Na výstavu bylo
přihlášeno 170 králíků 27 plemen a barevných rázů a dodáno
bylo 169 kusů od dvaceti sedmi chovatelů. Ocenění provedli
posuzovatelé okresu Vsetín, a to př. Ing. Jurečka, Stolařík
a Ulrych. Kvalita vystavených zvířat byla opět na vysoké úrovni.
Celkem bylo ocenění 95,5 bodů uděleno 5x, ocenění 95 bodů 26x.
Pouze 3 zvířata nebyla klasifikována. Celkem bylo rozděleno
24 čestných cen. Tak jako v minulosti všichni naši chovatelé,
kteří vystavovali, získali Čestnou cenu. Prodáno bylo 12 králíků.

Ukončení výstavy pak proběhlo v neděli odpoledne za přítomnosti
starostky obce Bc. Sklenské. Ta předala Čestné ceny chovatelům
a také dětem, které zvítězily, a tyto rovněž obdržely poháry
a knihy. Pak poděkovala chovatelům za uspořádání výstavy
s přáním, aby se za dva roky opět uskutečnila.

I v letošním roce proběhla soutěž v kreslení domácích zvířat,
ve které soutěžily děti ze školek a škol z Ratiboře a Kateřinic.
Velkou pozornost, zejména dětí, přitahovala i bohatá tombola.

Miroslav Všetička
jednatel ZO

Závěrem je nutné poděkovat za podporu obecnímu zastupitelstvu
a chovatelům z Hošťálkové za pomoc při stavbě výstavy a při
jejím ukončení. Rovněž je nutné poděkovat chovatelům, kteří
dodali svoje králíky na výstavu. Také je nutné poděkovat 220
návštěvníkům, kteří se přišli na výstavu podívat.
Chovatelé v průběhu roku vystavovali i na dalších výstavách,
zejména na okresní výstavě ve Vsetíně, kde čestné ceny získali
př. Zgabajová, Zbranek a Všetička. Kolekce králíků př. Všetičky
pak byla vybrána do okresní kolekce na Krajskou výstavu
v Tečovicích. Okres Vsetín v této soutěži zvítězil.

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
Mladší přípravka

Mladší přípravka našeho fotbalového klubu se připravuje ve dvou
skupinách. „Modrý“ tým, který trénují Petr Hynek a Radek Rožnovják,
čítá 12 hráčů, tým „zelených“ vedený Karlem Stančíkem a Radkem
Heriánem disponuje stejným počtem mladých fotbalistů. V září
a říjnu jsme trénovali dvakrát týdně a k tomu každé družstvo odehrálo
8 turnajů. Samozřejmě, že potěší každé vítězství, ale my si zatím bereme
spíše ponaučení z těch zápasů, v nichž jsme neuspěli podle našich
představ. Těší nás veliká podpora, zájem a pomoc ze strany nejenom
rodičů, ale i ostatních rodinných příslušníků. Teď, v prosinci, čerpáme
krátký odpočinek, abychom se hned začátkem ledna naplno zapojili do
tréninků. „Modrý“ tým bude trénovat v úterý od 16.00 do 17.15
a v pátek od 17.00 do 18.30. Družstvo „zelených“ se bude scházet ve

čtvrtek od 16.00 do 17.15 a k tomu seženeme co nejvíce zápasů se
soupeři, kteří mají velké tělocvičny. Ve spolupráci s rodiči uspořádáme
v únoru dva turnaje v hale v Hošťálkové.
Zároveň nesmím zapomenout pozvat naše předškoláky, kluky i holky,
na nedělní cvičení, které zahájíme 8. 1. 2017 v 10.00 hodin v tělocvičně.
Třeba se Vám cvičení zalíbí a budete se s námi pravidelně scházet až do
konce března. V případě zájmu pak můžete pokračovat na fotbalovém
hřišti při trénincích s mladší přípravkou.
Za všechny trenéry Vám všem přeji hezké vánoční svátky a v tom příštím
roce hodně zdraví a pohody.
Za TJ Sokol Ratiboř
Karel Stančík

MINIVOLEJBAL
Tak máme za sebou další rok. Rádi bychom alespoň kratince poděkovali
rodičům za jejich podporu, ale i dětem samotným, že s nadšením a chutí
každý týden skotačí s volejbalovými míči i bez nich :-)
Kromě základů volejbalu se učíme házet, skákat, běhat, spolupracovat,
vyhrávat i prohrávat, ale hlavně se bavit. Navštívili jsme kino ve Vsetíně, ale
i exkurze na gymnáziu měla své kouzlo. Letní turnaj na písku ve Zlíně nás
bavil velice, Vánoční turnaj s rodiči bude jako třešnička na dortu. Krásné
Vánoce přejí malí i velcí volejbalisté.
Anička Palová a Láďa Válek
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům Farní sbor
Českobratrské církve evangelické.
O každých Vánocích si křesťané připomínají
příchod Spasitele.
On přišel, aby se postavil na naše místo, právě tam, kde my
klopýtáme, selháváme, padáme; tam, odkud utíkáme, protože tam
nevydržíme, vedle těch, kteří se nám stali břemenem, a my už je
nechceme nebo nedokážeme nést dál. Pro někoho jsou možná Vánoce
i vnitřně obtížným časem, protože se mu v nich ony těžké věci a naše
různá lidská selhání zvláště zpřítomňují. Vy se patrně zeptáte: Je na to
nějaký lék? Jistě je a je docela prostý:
Soustředit svůj vnitřní zrak, svou pozornost na toho, který právě
o Vánocích přichází, aby i mezi námi hledal a spasil, co zahynulo.

To je ta pravá cesta do Betléma, k níž nás volá příběh děťátka,
andělské poselství i putující pastýři. On je tu už s námi, nejsme tu
sami. A On se ujal a ujímá všeho, co jsme zanedbali a opominuli,
co jsme poztráceli nebo od čeho jsme utekli. Znovu naplňuje láskou
srdce, která jsme nechali vychladnout svou lhostejností, a z našich
poblouznění nás volá nazpět k sobě. Stojí mezi námi jako ten, kterého
mnozí neznají a nepoznávají, ale který je přesto tak mocný, že mu
neodolají ani brány hrobu.
Malé dítě – samo ztělesnění nemohoucnosti – je svrchovaným
Králem proměňujícím celý svět. Ne zvenku, násilím, ale zevnitř,
láskou, soucitem, trpělivostí a pokorou. A volá nás: Pojďte za mnou!
Následujte mne!

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že jsi přišel na tento svět a vzal na sebe všechno, čím jsme se provinili.
Děkujeme Ti, že Tvá věrnost a poslušnost byla připočtena nám nevěrným a neposlušným. Děkujeme Ti,
že s Tebou již přišel čas radosti a vděčnosti, na který mnozí ještě čekají. Pomoz nám žít z tohoto dobrodiní
a nepodléhat zbytečným starostem a strachům, které nás obkličují. Daruj nám radost, která se spokojí s tím,
co jsi pro nás učinil. Amen.
Sborová sdělení a pozvánky
24. 12. – Štědrý večer – sejdeme se v 16.30 v kostele a už se můžeme
těšit na pásmo, na němž se podílejí naše děti a mládež.
Na další bohoslužby jste srdečně zváni do sborového sálu, vždy od
10.00 hod.: 25. 12. – se Svatou Večeří Páně 26. 12. – slouží
br. f. Miroslaw Jelinek
V poslední pátek letošního roku 30. 12. se (pozor změna!) ne v 15.00
ale v 17.00 bude v kostele konat koncert Zvonků Dobré zprávy Urbi
et Orbi s dobrým přáním pro obec a svět.
31. 12. – na konci Starého roku bohoslužby začínají v 16.00 hod.
V neděli 1. 1. 2017 bohoslužby s Večeří Páně od 10.00 hod.
V rámci Aliančního týdne modliteb začínají ekumenická

shromáždění (tentokrát na téma „Za děti“) vždy v 18.00 hod.
Poslouží kazatelé:
v úterý 10. 1. – Jan Vopalecký, Křesťanské sbory Vsetín
ve středu 11. 1. – Jan Olšák ze sboru Církve Bratrské ve Vsetíně
V neděli 5. 2. se budou konat rodinné bohoslužby.
V neděli 26. 2. k Světovému Dni Modliteb povede bohoslužby
skupina žen.
V 1. neděli postní 5. 3. bohoslužby budou se konat se slavností
Večeře Páně.
Velký týden začne 9. 4. Květnou nedělí. V průběhu bohoslužeb
se bude číst Pašijní příběh.

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
S přáním krásných a požehnaných Vánoc, pokoje s Bohem a požehnaného nového roku 2017 jménem staršovstva srdečně vás zdraví
farářka sboru J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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ODJEZDY AUTOBUSŮ platí od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017
Vsetín AN → směr Ratiboř
5:30
5:35
5:50
6:20
6:30
6:45
8:20
9:45
10:30
11:10
11:40
12:20
12:30

pracovní dny
12:40 61
61
13:20
14
14:35s
14:37
61
14:40
14:45
15:55
16:40
17:40 24
61
18:30
18:40
20:20
65
22:25

Ratiboř KINO → směr ValMez
pracovní dny
5:00
13:12
5:25* 61
13:42* 61
6:30 14, 61 15:38
7:23
17:28×

soboty
5:30
6:20
9:45
12:25
14:35 30
15:50 30,72
17:40 24
18:25 24
19:45 36
20:20 30

Ratiboř KINO → směr Vsetín
neděle a st. sv.
5:30
6:20
8:40
9:45
12:25
14:35 30
15:50
16:30 24
17:40 24
18:25 24
20:20 30

5:00
5:32
6:27
7:06
7:13
7:15
7:28
7:59
9:17
10:19
11:09
13:12

ValMez AN → směr Ratiboř

61
61
24

61
65

soboty
5:00 34
5:23 34
7:16
8:23
11:09
13:01
16:38 72
16:44 24
19:00 30

neděle a st. sv.
5:00
7:16
8:23
10:19
11:09
13:01
13:54 24
16:38 24
16:44 24
19:00 30

Ratiboř KINO → Zlín

pracovní dny
14:25
16:20
18:47°

pracovní dny
61
13:14
13:22
61
14:22
15:20
14
15:37
61
16:44
17:19
17:25
19:00
21:12
21:25
65

pracovní dny
6:34
11:59
14:59
16:57^

soboty
6:34

neděle a st. sv.
6:34

14 – nejede od 23.12.2016 do 2.1.2017, od 3.2. do 17.2.2017, 13.4.2017, od 3.7. do 1.9.2017, od 26.10. do 27.10.2017 / 24 – nejede 24.12.2016
30 – nejede 24.12.2016 a 31.12.2016 / 34 – nejede 26.12.2016 / 36 – nejede 24.12.2016, 31.12.2016 a 28.10.2017 / 61 – nejede od 23.12.2016
do 2.1.2017, od 3.7. do 1.9.2017 / 65 – jede od 23.12. 2016 do 2.1.2017, od 1.7. do 1.9.2017 / 72 – nejede od 24.12. do 26.12.2016, od 31.12.2016 do 1.1.2017
*) – jede jen do Jablůnky / ×) – jede jen do Bystřičky / °) – jede z Bystřičky / ^) – na spoj 51 navazuje v zastávce Držková spoj 16 linky 820851 do Zlín aut. nádraží
s) – jede jen 31.12.2016

Vážení spoluobčané, dovolte také mně popřát Vám všem klidné, spokojené a šťastné Vánoce. Ať se všichni dokážeme na chvíli
zastavit v dnešním uspěchaném životě, ať zapomeneme na všechny povinnosti všedních dní a prožijeme několik krásných chvil
s našimi dětmi, rodinami a přáteli.
V novém roce ať všichni znovu najdeme sílu na úkoly, které jsme si předsevzali, k tomu ať nás provází pevné zdraví a empatie.
Martin Žabčík
místostarosta

Klidné Vánoce a další
pohodový rok.

Zimní zpravodaj 2016 vydává Obec Ratiboř v nákladu 590 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michaela Jakubíková a Štěpán Janíček, textová korekce
– Jana Dančáková a Jana Vaculíková , 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

