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Budova  OÚ
Během zimního období probíhala rekonstrukce prostoru 
stávající kotelny a garáží v zadní části budovy. V těchto 
prostorách bylo vybudováno scházející sociální zázemí 
pracovníků obce. Vznikly zde šatny zaměstnanců, WC, denní 
místnost a kancelář. Během jara budou upraveny a nově 
ozeleněny prostory před budovou OÚ. S žádostí o dotaci na 
realizaci těchto úprav jsme se obrátili na Zlínský kraj.

Opravy mostků a místních komunikací 
Za předpokladu získání dotace od MMR ČR je projekčně 
připravena a k realizaci přichystána oprava mostků U Zahradníků 
a U základní školy. Tyto jsou vlivem stáří a přívalových dešťů 
v nevyhovujícím technickém stavu. Dále jsou k opravám 
připraveny poničené místní komunikace U Jednoty, U Staňků, 
U Javoříků, Na Migalku a U Valchářů. Podle platných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, byli vybráni zhotovitelé díla. Po obdržení příslušných 
rozhodnutí ze strany MMR ČR budou práce neprodleně 
zahájeny. 

Rekonstrukce silnice II/437
Ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje je připravována 
rozsáhlá rekonstrukce silnice II/437 v Ratiboři. Jedná se o průtah 
katastrem naší obce. Pro připravovanou rekonstrukci „Silnice 
II/437: Ratiboř, průjezdní úsek“ je zpracována projektová 
dokumentace s vydaným územním rozhodnutím. V současné 
době se připravuje žádost o vydání stavebního povolení pro tuto 
akci a žádost o dotaci z fondů Evropské unie v rámci programu 
IROP. Podkladem pro návrh způsobu rekonstrukce byla 
zpracovaná diagnostika vozovky a následně technické řešení. 
Technické řešení rekonstrukce silnice II/437 v průjezdném 
úseku obce Ratiboř spočívá především v šířkovém sjednocení na 
normovou kategorii MO 8,0, což povede ke zvýšení bezpečnosti 
a přehlednosti silničního provozu. V rámci navrhované 
rekonstrukce bude provedeno frézování a opětovné nabalení 
živičných vrstev vozovky a osazení silničních obrub do nové 
polohy – v závislosti na novém šířkovém uspořádání. Dále bude 
provedena obnova, případně doplnění vodorovného a svislého 
dopravního značení, obnova a doplnění dešťových vpustí 
a celkového odvodnění silnice. Dojde také k usměrnění prostoru 
křižovatky se silnicí III/437 a místní komunikací před obecním 
úřadem. Plánovaná  rekonstrukce přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu, snížení prachu a hlučnosti v obci.

Na tuto rekonstrukci bude navazovat budování chodníků 
a sjezdů k jednotlivým nemovitostem v okolí silnice. Obec 
v současné době zadala zpracování projektové dokumentace. 
Protože se jedná o finančně náročnou akci, bude u SFŽP 
uplatněna žádost o spolufinancování projektu.

Oprava koryta toku Ratibořky
Je provedeno zaměření, jsou vyhotoveny geometrické plány.  
Probíhá administrativní zpracování podkladů majetkoprávního 
vyrovnání vlastnických vztahů před realizací oprav koryta toku 
Lesy ČR s.p.

Kanalizace, vodovod, kabelová televize, 
údržba veřejných ploch
Obec bude i v letošním roce pokračovat v budování 
kanalizačních sběračů, tras vodovodu a sítí kabelové televize, 
zejména ve stavebních obvodech. Průběžně budou realizovány 
individuální přípojky rodinných domů. Novým plotem byl 
opatřen pozemek za ZŠ zakoupený od pana Petra do majetku 
obce. V jarním období budou jako každoročně uklizeny veřejné 
plochy, chodníky a místní komunikace. Průběžně probíhá péče 
o zeleň i hřbitov a jeho okolí. Za účelem pokračování oprav 
hřbitova, zejména zeleně a chodníků uplatnila obec žádost 
o dotaci.

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála krásné a veselé prožití svátků 
velikonočních i celého letošního jara. Přeji Vám hodně jarní pohody a optimismu v tomto 
ročním období.
Letošní zima se vyznačovala množstvím sněhu, ale i extrémními mrazy během měsíce ledna. V těchto povětrnostních podmínkách 
byly kladeny zvýšené nároky na zajištění techniky i pracovníků při úklidu sněhu a opakovaném posypu chodníků a místních 
komunikací. Děkuji všem, kteří se na úspěšném zajištění zimní údržby v obci podíleli.

V LETOŠNÍM ROCE BYCHOM CHTĚLI REALIZOVAT CELOU ŘADU AKCÍ:
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Lesní hospodářství, sanace sesuvu u cyklostezky
V uplynulém roce bylo v lesním hospodářství dosaženo zisku 
ve výši 2 283 277 Kč.  Ze strany SZIF byla získána pro letošní rok 
dotace na vybavení lesní technikou ve výši 1 900 000 Kč, v níž 
je zahrnut nákup traktoru s vyvážecí soupravou. Ze SFŽP ČR 
byla podpořena Sanace sesuvu u cyklostezky částkou 1 160 000 
Kč. Dodavatelé byli opět vybráni podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Na základě požadavků občanů byl 
proveden výsek stromů a křovin kolem části potoka v Kobelném 
a upraven terén u nově zřízené lávky pro pěší tamtéž. 

Dovybavení zásahové jednotky SDH technikou
Obec po dlouhém marném úsilí získala dotaci na zakoupení 
zásahového vozidla pro zásahovou jednotku. Tento nákup byl 
podpořen ze strany MV ČR, HZS a Zlínského kraje. S podporou 
Zlínského kraje byly zakoupeny hasičské dýchací přístroje, dále 
byly zakoupeny  přilby a vysavač hmyzu.  Toto vybavení přispěje 
ještě k větší akceschopnosti zásahové jednotky. Naše zásahová 
jednotka trvale prokazuje vysokou připravenost, což potvrdila 
při nedávné likvidaci požáru zemědělské usedlosti v sousední 
obci.

Sběrný dvůr
Průběžně je sběrný dvůr dovybavován další technikou, 
s využitím dotací z OPŽP byl zakoupen výkonný nakladač 
a štěpkovač. K optimalizaci nakládání s odpady a materiálovými 
toky, ke snížení ekologických zátěží a rizik budou i nadále 
využívány dotace OPŽP, kde jsme se obrátili s požadavkem na 
další vybavení. Za dva roky provozu sběrného dvora zde bylo 
občany naší obce odloženo množství různých druhů komodit. 

Zásadním způsobem se zvýšil počet sběrných míst tříděného 
odpadu i počet kontejnerů, které jsou pravidelně vyváženy TS 
Vsetín.

ZŠ Ratiboř
Je vyhotoven projekt na rozšíření kapacity ZŠ, byla podána 
žádost o podporu z prostředků IROP. Jedná se o zvýšení počtu 
učeben a zázemí školy.

Další projekty
Projekčně jsou připravovány další projekty, např. komunitní 
centrum v areálu Hasičského domu. V oblasti komunitních 
center je v letošním roce připravovaná dotační výzva, na kterou 
bychom se rádi se svou žádostí obrátili. O výsledku projednání 
žádostí o dotaci na dětské hřiště a cestování dostupné časem 
jsme zatím neobdrželi žádné informace. V případě vyhlášení 
dalších vhodných dotačních titulů budeme žádosti o dotace 
uplatňovat a akce realizovat. 

Aktuální dění
Aktuálním dění v obci je prezentováno na infokanálu i webových 
stránkách obce. V návaznosti na kalendář akcí je připravena celá 
řada lákavých akcí na poli kultury a sportu. Pokračuje družba 
s Považskou Teplou a Hlubokými Mašůvkami. Širokou veřejnost 
vyzývám k účasti na prezentacích naší obce v soutěži Vesnice 
roku 2017. Všichni jste srdečně na akce spolupořádané obcí 
v roce 2017 zváni.

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

Vlastnit psa nebo koně neznamená mít jen radost z jeho přítomnosti, ale také řadu starostí a povinností 
nejen ke zvířeti samotnému, ale i k prostoru v němž se pohybuje. Pes ani kůň by neměl znečišťovat okolí. 
Bohužel se stále poměrně často setkáváme s majiteli psů a koní, kteří na veřejných plochách neuklízejí 
exkrementy. Uklízejte po svých miláčcích, chodníky a místní komunikace nejsou smetištěm.
OÚ Ratiboř

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

VÝZVA MAJITELŮM PSŮ A KONÍ:  
UKLÍZEJTE EXKREMENTY PO SVÝCH MILÁČCÍCH!

POPLATKY SPLATNÉ V ROCE 2017 JE MOŽNÉ UHRADIT DO 30. DUBNA 2017.
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Bezpečnostní opatření v obci
Již v minulém díle zpravodaje jsem Vás upozorňoval na opakované 
krádeže a výtržnosti v naší obci. Tato záležitost se bohužel 
nevyhnula ani budově obecního úřadu. Byla zde vykradena 
kancelář matriky, kde byl odcizen finanční obnos z pokladny. 
Pachatel prozatím stále uniká a pátrání policie je zatím na mrtvém 
bodě. Množí se také krádeže ve sběrném dvoře v Červených, kde 
je kradeno převážně železo. Zloději dokonce odtrhli vlnitý plech 
z plotu, aby mohli snadněji železo ze dvora vynášet. Také na 
místním hřbitově dochází k drobným krádežím jak svíček, tak 
květin a výsadby. Ke krádežím začalo docházet i v sokolovně. Zde 
chci apelovat na všechny vedoucí kroužků a zájmových skupin, 
aby důsledně po vstupu do sokolovny uzamykali hlavní vchod! 
Z těchto důvodů jsme nuceni přistoupit k určitým bezpečnostním 
opatřením. Budova obecního úřadu bude monitorována kamerami. 
Také prostor před OÚ a za budovou budou snímat kamery. 
Na úřadě bude instalován nový bezpečnostní systém. 

V prostorách sběrného dvora a hřbitova budou umístěny fotopasti 
a bezpečnostní kamery tak, abychom byli schopni případného 
pachatele identifikovat. Je smutné, že musíme přijímat v naší vesnici 
taková opatření, ale pachatelé jsou stále troufalejší a nic jim není 
svaté. Proto se budeme snažit chránit prostory, které slouží nám 
všem.

Rekonstrukce školky se rozběhla
V polovině února započaly práce v mateřské školce. Nejdříve se 
musela vybudovat nová kotelna v podkroví a přepojit topení tak, 
abychom mohli zbourat stávající garáž. Tato akce proběhla během 
tří týdnů a nyní již funguje nová plynová kotelna, jejíž provoz by 
měl být mnohem úspornější a výkonnější.

Původní kotelnu naši zaměstnanci společně s topenáři demontovali 
a nyní je tento prostor připraven k přestavbě na nové oddělení. 
V podkroví bude vybudován také nový kabinet pro potřeby 
učitelského sboru MŠ. 

Dále započaly již viditelnější práce na přestavbě budovy, a to 
samotná demolice, výkop základů a příprava výstavby nového 
oddělení včetně pohybové místnosti. 

V návaznosti na přístavbu budeme pokračovat rekonstrukcí podlah 
v celé budově, přestavbou sociálních zařízení v jednotlivých třídách 
a odstraněním bariér. Tuto akci budeme financovat za podpory 
ministerstva školství, vše musíme stihnout v průběhu letních 
prázdnin. Zároveň netrpělivě očekáváme výsledky žádosti o dotaci 
na zateplení a výměnu oken a dveří v celé budově. Pokud bychom 
byli podpořeni, proběhla by tato etapa také v průběhu letních 
prázdnin.

Za pomoc při získávání finančních prostředků na rekonstrukci 
mateřské školy bych rád poděkoval panu poslanci Petru Kořenkovi 
(ČSSD), se kterým spolupracujeme při jednáních s ministerstvem 
školství. Jeho snahou je, abychom byli schopni dodržet termíny 
oprav, aby nám na rekonstrukci doputovaly finance včas a 1. září 
jsme otevřeli tři opravená oddělení.

Modernizace zásahové jednotky 
požární ochrany
V průběhu jarních měsíců dojde k modernizaci vybavení zásahové 
jednotky sboru dobrovolných hasičů. Za přispění Zlínského kraje 
byly pořízeny 4 dýchací přístroje, které umožní členům zásahové 
jednotky zvládat velké požáry daleko bezpečněji bez nadýchání se 
kouře a možného ohrožení zdraví. Jednotka bude díky této výbavě 
schopna rychleji zasáhnout při případném požáru a nebude muset 
čekat na příjezd jiných sborů, které touto technikou již disponují.

Velkou změnou bude pořízení nového dopravního automobilu 
(dodávky). Ten bude sloužit k přepravě hasičů při akcích spojených 
s hledáním pohřešovaných osob, případným rozvozem 
humanitární pomoci a evakuaci obyvatelstva při povodních, 
požárech a vichřicích. Zároveň je dopravní automobil určen pro 
přepravu závodního družstva mladých hasičů na hasičské soutěže. 
Na nákup nového dopravního automobilu přispělo ministerstvo 
vnitra částkou 450 000 Kč, dalšími 300 000 Kč přispěje Zlínský kraj.  

Dalším velmi potřebným vybavením bude nově vysavač na hmyz. 
V posledních letech se množí zejména v teplých letních 
měsících problémy s rojením včel, sršními a vosími hnízdy. 
Tuto službu prozatím naší obci zajišťovala jednotka z Jablůnky. 

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů v Ratiboři 
patří momentálně mezi nejschopnější výjezdové jednotky 
v mikroregionu Střední Vsetínsko a je často povolávána k výjezdům 
pro svůj rychlý dojezd na místo, akceschopnost a profesionální 
přístup. Je proto velmi důležité využívat všech možností, které nám 
poskytují kraj a ministerstva na podporu integrovaného zásahového 
systému.

Martin Žabčík 
místostarosta

LETNÍ OBECNÍ TÁBOR
Obecní úřad Ratiboř bude v roce 2017 pořádat 
tábory pro děti od 3 do 12 let v těchto termínech:

24.–28. 7. a 14.–18. 8. 2017
Cena za týden: 1000 Kč na 1 dítě.

V ceně jsou zahrnuty 
svačinky a obědy, pitný 
režim, výlety, sportovní 
a jiné aktivity, exkurze, 
pochodová cvičení, 
hledání pokladu a další 
zajímavosti.

Zájemci se mohou přihlásit 
osobně na OÚ Ratiboř, 
telefonicky: 571 442 090 nebo 
emailem: sekretariat@ratibor.cz
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OBECNÍ PLES
10. února 2017 proběhl opět obecní ples. Sál zemědělského družstva byl 
proměněn v sál z ledového království. Všechny krásné ozdoby v zimním 
duchu vyrobily paní učitelky z mateřské školy, kterým moc děkujeme. 
Velmi se jim výzdoba povedla. 

Večer zahájil svým vystoupením taneční pár Matěj Mrlina a Mária 
Bryndzáková klasickým tancem. Poté nastoupila svou večerní galashow 
kapela Kosovci, která provázela hosty hudbou a zpěvem do brzkých 
ranních hodin. Večer zpestřili i Barmani Zlín svým freestylovým 
vystoupením a samozřejmě tradiční tombola.

Chci velmi poděkovat představenstvu ZD Mír za bezplatné zapůjčení 
sálu, firmě Sodexo za výborné večeře, obecním zaměstnancům 
za vyzdobení sálu, přípravu stolů a kompletního zázemí a všem 
pořadatelům, kteří se snažili starat o hosty až do brzkých ranních hodin.

Více fotek na obecním facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

Martin Žabčík 
místostarosta
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LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN
Do nového roku jsme vstoupili s chutí a elánem s tématem 
Zima, zima, zimička. Záměrem tohoto období bylo chápání naší 
sounáležitosti se zimní přírodou. Hravou formou děti poznávaly 
a pojmenovávaly několik druhů volně žijících zvířat a ptáků, 

skupenství, zimní sporty, sportovce a bezpečné chování při zimních 
radovánkách. Utvářeli jsme u dětí základy estetického cítění 
v souvislosti s vnímáním krás a nálad zimní přírody. Sportovali 
jsme na naší zahradě, zdobili třídy nápaditými výtvarnými pracemi 
a výrobky, tančili a zpívali písničky se zimní tématikou. Nejlákavější 
však bylo dovádění ve sněhu. Zimní téma nám vhodně zakončila 
beseda s ratibořskými myslivci panem Musilem a panem Vrbou 
s ukázkami trofejí, vábniček a zbraní. Děti se dozvěděly, která volně 
žijící zvířata a ptáci žijí v našem regionu.

Maňásek kašpárek nás pozval k tématu Povídám, povídám 
pohádku, kde jsme se ve své fantazii proměnili v prince bojující 

s drakem a spanilé princezny. Seznámili jsme se s pohádkovými 
příběhy a jejich poučením, dramatizovali nejznámější pohádky 
a s housličkami a bubínkem zachránili Budulínka.

Vyvrcholením těchto vzdělávacích aktivit se stal Dětský karneval, 
který pro děti připravili rodiče MŠ a ZŠ ve spolupráci s obecním 
úřadem a zemědělským družstvem. V zimním sále přivítal 
originální masky sněhulák Olaf a sob Sven z Ledového království. 
Tanec, soutěže, bohatá tombola, nádherná výzdoba a úžasný 
kouzelník zpříjemnili zimní sobotní odpoledne. Velké poděkování 
patřilo všem ochotným organizátorům – tučňákům a sněhulákům 
za velmi vydařenou akci.

Tanec a soutěže čekaly děti ještě v mateřské škole při Reji masek. 
Nazdobený taneční sál a plno sněhuláků vítalo nápadité masky. 
Párek v rohlíku, sladká pochoutka a ovocné mísy nesměly chybět.

Na rozloučenou s pohádkami přijelo divadlo s příběhem Z pohádky 
do pohádky. Humornou formou si děti zopakovaly známé pohádky. 
Zazvonil zvonec a pohádkám je konec.

S prvními slunečnými paprsky jsme otevřeli téma Jaro ťuká 
na vrátka. Hrou se sluníčkem  se předškoláci seznámili s jarní 
přírodou, květinkami, s volně žijícími živočichy a ekologickým 
přístupem ke svému okolí.

S divadlem Bublanina a pohádkou Psí starosti jsme se dozvěděli, 
co trápí naše mazlíčky a jak se k nim chovat.

Krásné rozkvetené a voňavé jaro vám za kolektiv MŠ přeje 
Pavlína Ferdicsová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový rok jsme zahájili těmito akcemi:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
se uskuteční v úterý 16. května 2017 od 10.00 do 16.00 h v kabinetu mateřské 
školy v 1. poschodí. Přineste si s sebou originál rodného listu dítěte. 
Informační schůzka k zápisu pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 v budově mateřské školy od 16 do 18 h. 
Rodiče obdrží potřebné informace a tiskopisy, které odevzdají vyplněné a potvrzené od lékaře v den zápisu (žádost 
o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o povinném očkování dítěte, informace o vzdělávání 
v mateřské škole a fungování klubu rodičů).

Zdeňka Březovjáková 
ředitelka MŠ Ratiboř



7www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
se uskuteční v úterý 25. dubna 2017 od 12.00 do 16.30 h 
v 1. třídě budovy základní školy v Ratiboři.
K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
a děti, které měly odklad v loňském roce. K zápisu přijďte s dítětem. 
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.

Mgr. Milada Valová 
ředitelka ZŠ Ratiboř

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 25. února 2017 se konal v sále ZD Mír tradiční Dětský 
karneval, který byl tematicky laděn do zimního. V krásně vyzdobeném 
sále děti vítali organizátoři v maskách tučňáků, sněhuláků a sobů. První 
dětské masky moderátoři v podobě Svena a Olafa přivítali ve 14 h malou 
diskotékou, po které předvedl své umění kouzelník Šeklin. Svými kouzly 
a triky zaujal nejen děti, ale i dospělé. Proběhla tradiční promenáda 
masek – zakončená překvapením od Filipa Zátopka, který odměnil tři 
masky, které se mu nejvíce líbily. Pak už následovalo tančení a soutěže. 
Součástí karnevalu byla také bohatá tombola. 

Rády bychom touto cestou poděkovaly rodičům a také sponzorům 
za věcné i finanční dary, Obci Ratiboř za pomoc a záštitu, ZD Mír za 
pronájem prostor a maminkám z MC Budníček za krásnou výzdobu. 
Největší díky pak patří těm rodičům, kteří svůj volný čas věnovali 
přípravě a organizaci karnevalu.

Věříme, že nejen děti, ale i rodiče si letošní karneval užili.

Více fotografií tohoto vydařeného odpoledne naleznete na obecním 
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

Za Klub rodičů MŠ a ZŠ 
Iva Švédová Janíčková a Jana Musilová
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

Letošní zima nás mile překvapila. Když jsme uviděli, že je na 
teploměru pod nulou, vytáhli jsme hadice a vytvořili před 
hasičskou zbrojnicí led. Potěšilo nás, že si přišlo zabruslit 
hodně našich spoluobčanů. 

Členové sboru se setkali na 127. valné hromadě na hasičské 
zbrojnici dne 14. ledna 2017. Schůzi vedla starostka SDH 
Ratiboř Miroslava Slováčková. Zúčastnilo se 34 členů SDH 
Ratiboř, starostka obce Bc. Jiřina Sklenská a místostarosta 
obce Martin Žabčík. Bratři z Považské Teplé bohužel nedojeli, 
jelikož měli valnou hromadu tentýž den. 

Mezi nejdůležitější body, které se probíraly, patřily informace 
ohledně dotací, které byly schváleny, a to na dopravní prostředek 
a dýchací přístroje. Další podaná dotace je na rekonstrukci 
garáží a nových vrat. 

Za měsíc, 11. února 2017, se konala okrsková valná hromada 
v Hošťálkové, které se zúčastnilo 5 členů sboru Ratiboř. 

Dopoledne v 10.24 h dne 27. února 2017 se rozezněly sirény. 
Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasičům 
byl oznámen požár solárních panelů na střeše stodoly, na 
kterou navazoval rodinný dům. Podařilo se zabránit rozšíření 
požáru na celý rodinný dům, avšak stodolu nebylo možné 
zachránit. K požáru vyjeli tři členové naší výjezdové jednotky 
– Rostislav Javořík, Petr Stančík a Jiří Hošťálek.

V roce 2017 pro vás chystáme:
5. 5. – tradiční Vatry

17. 6. – dětský den

21. 7. – taneční zábava

25. 8. – taneční zábava

Dále se budeme podílet na obecních akcích:
6. 5. – otvírání cyklostezky

27. 5. – Gulášový král

14. 10. – Hodový jarmark

25. 11. – obecní zabijačka

Tímto Vás srdečně zveme na pořádané akce.

Tereza Staňková 
jednatelka SDH



9www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz

Milí spoluobčané, chci Vás v této chvíli pozvat k zamyšlení nad 
vinou a nad tím, co to znamená být křesťanem. 

Co myslíte, stačí se ke svým chybám přiznat a vyzpovídat se 
z nich, abychom měli klid? Ne, nestačí. Co je k tomu potřeba? 
Musíme si také nechat odpustit, a to od lidí i od Boha (což je pro 
mnohé z nás ze všeho nejtěžší). 

Nejde jen o to uznat chybu. Ale místo toho, aby si ji člověk 
sám hrdě zaplatil, nás Písmo učí, že Bohu se ničím platit nedá. 
U Boha je jen milost. Být křesťanem znamená zůstat navěky 

dlužníkem (a to nikoho neláká). Ale teprve když si člověk 
nechá Bohem odpustit, pozná svou skutečnou slabost a bídu. 
Dokud chci sama za sebe platit, jsem pořád ještě paní a Pána 
Boha nepotřebuji, ale tím nikdy neporozumím ani evangeliu 
a Kristovu kříži ani sama sobě. Teprve tehdy, když si nechám 
odpustit, stávám se člověkem, jakým mě Pán Bůh stvořil. 
A teprve tehdy také mohu být opravdu šťastná, protože už si na 
nic nehraji, nic nepředstírám a jsem tím, kým opravdu jsem. 
Hříšníkem, kterému byla dána milost. Prachem, nad kterým 
se Bůh slitoval. Člověkem, který se už ničeho nemusí bát.

Při příležitosti Velkého pátku a velikonočních svátků přejeme všem našim spoluobčanům prožití velikonočních dní 
v pokoře, klidu a rozjímání. Jménem staršovstva farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Sborová sdělení a pozvánky

Bože, slituj se nade mnou hříšným a dej, ať v Kristově oběti najdu jistotu odpuštění všech svých dluhů 
a zdroj nové naděje a odvahy činit dobré nejen sobě, ale i druhým. Amen.

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

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

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

26. 3. – Rodinné bohoslužby – srdečně zveme k účasti celé rodiny.

28. 3. – Přednáška se vzpomínkou na 425. výročí narozenin 
Jana Ámose Komenského – hostem bude f. Miroslav Frydrych. 
Začátek v 17.00 h.

9. 4. – Květná neděle – bohoslužby se čtením pašijního příběhu 
podle evangelia Markova.

14. 4. – Velký pátek, bohoslužby s Večeří Páně a s druhou částí 
čtení pašijního evangelia.

16. 4. – Boží hod velikonoční, bohoslužby s Večeří Páně.

16. 4. – Velikonoční koncert Zvonků Dobré zprávy v 
Kateřinicích. Začátek v 15.00 h.

17. 4. – Pondělí velikonoční, bohoslužby. 

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

25. 5. – Bohoslužby ve čtvrtek – 40 dní po Velikonocích církev 
slaví Nanebevstoupení Pána Ježíše.

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

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

10. 6. – Připravujeme sborový zájezd.

24.–25. 6. – na pozvání do Gogolina v Polsku jede soubor 
Zvonků Dobré zprávy a přibírá s sebou sbor Kosáci. 

6. 7. –  vzpomínková slavnost k upálení Mistra Jana Husa, pod 
širým nebem na Snozu, Kateřinice. Začátek v 17.00 h.

28.–31. 8. – srdečně zveme všechny děti na Přífarský polotábor 
s různými aktivitami. Každý den od 10.00 do 14.00 h. Vstup volný 
– děti s sebou přinesou jen dobrou náladu a svačinku
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Počátkem roku 1945 byla mírná, pěkná zima, málo sněhu. 
Zapisovatel meteorologické stanice v Hošťálkové si 21. ledna 
poznamenal: nad ránem mlha a sněžení, průměrná teplota 
-8,3°C, výška sněhové pokrývky 22 cm. Zima umocňuje ticho 
v krajině, přítomnost Němců nejistotu a strach mezi místními. 
V noci stále platí přísné nařízení zatemnění oken. Na horských 
samotách maluje mráz na oknech obraz zimy, za nimiž se za 
soumraku objevují siluety neznámých postav. Zbídačení muži 
na útěku ze zajateckých či koncentračních táborů, partyzáni, 
ale také konfidenti gestapa. 

V okolí Oznice, Mikulůvky a také Kateřinic operuje diverzní 
skupina Petra Moskalenka, která v měsíci lednu provedla 
několik úspěšných destrukcí železnic. Odbojová aktivita 
narůstá. V Ratiboři se postupně objevují protinacistické 
letáky a Němcům dochází trpělivost. Do budovy zámku 
v Hošťálkové přichází jednotka pro zvláštní určení 
ZbV-Kommando 31, která má na svědomí vypálení osady 
Holáňů a další protipartyzánské akce. I přes zákaz poslechu 
zahraničního rádia se k nám donesla zpráva, že Rudá armáda 
zahájila v Polsku Viselsko – oderskou operaci a Němci jsou 
nuceni ustupovat a bránit se. 

Do Ratiboře přijíždí německá jednotka, která má zajistit výstavbu 
opěrných bodů. Jejich nervozitu umocňuje přítomnost partyzánů 
v okolních lesích a také informační tabule na lípě u ratibořské školy: 
„Vozidlům Wehrmachtu – Pozor na partyzány!“ V pohostinství 
U Pilčíka se zastavuje k obědu 4. Kompanie Einweisungs Abteilung 
1027 pod vedením poddůstojníka Johanna Wielanda.

Tato jednotka se na území Moravy objevila koncem roku 1944 
v rámci plánování vybudování opevnění na Moravě. V plánu 
z 28. prosince 1944 je počítáno s tím, že tento oddíl bude budovat 
obrannou linii od Olomouce přes Hranice a Frenštát směrem 
k Jablunkovu (tzv. Kohlenbecken-Schutzriegel). V 11.45 h přichází 
urgentní zpráva z Kateřinic o partyzánovi přijíždějícím na kole. 
Wieland vydává rozkaz k zajištění přístupové cesty. Tím partyzánem 
není nikdo jiný než Ctibor Čermák, krycím jménem Boris...

Ctibor Čermák se narodil 6. května roku 1926 ve Znojmě. 
Byl posledním ze čtyř sourozenců. Sestra Vlasta (roč. 1921), 
dále Hedvika (roč. 1918) a nejstarší Miroslav (roč. 1915, účetní), 
který žil, se svou ženou Helenou Benešovou, od května 1941 
v Brně. V roce 1945 se jim narodil syn, kterému dali jméno 
Boris. Otec Jindřich (roč. 1889) byl krejčovský mistr, matka se 
jmenovala Hedvika (roč. 1889). Rodina bydlela ve Witlakově 
ulici (něm. Wittlakgasse) č. 11, dnes ulice Coufalova. 

Roku 1934 vstoupil Ctibor do skautu, který se tak stal 
významnou součástí nejen jeho dětství a dospívání, ale také 
základním kamenem jeho dobrodružné povahy. Mnichovská 
dohoda předurčila osud pohraničních oblastí včetně Znojma 
Velkoněmecké říši. Již nebylo možné ve Znojmě navštěvovat 
českou měšťanskou školu, ale díky vyjednávání se podařilo 
její část přestěhovat do neobsazených Hlubokých Mašůvek 
(Tief Maispitz). Vyučování začalo 4. března 1939 a školu 
navštěvovaly děti z jedenácti okolních vesnic. Ředitelem školy 
se stal František Janda. Pro Ctibora to znamenalo denně 
docházet 9 km přes protektorátní hranici v Příměticích do 
Hlubokých Mašůvek,  a to s velkými problémy. Rodiče bydleli 
ve společném bytě s rodinou říšských Němců. Podle soupisu 
obyvatelstva města v roce 1943 (Hausliste) se rodiče hlásí k 
české národnosti, což mohl být důvod ke změně domovského 
bydliště Ctibora na Nadějov příslušný Znojmu.

Roku 1940 se vydává s bratrem Miroslavem na cyklistický výlet 
po Beskydech. Nikdo v té chvíli netušil, že hlavním záměrem 
bylo najít cestu ven z Protektorátu. V té době mu bylo pouhých 
14 let! Dne 4. září 1941 ještě nastupuje do učiliště Baťových 

CTIBOR „BORIS“ ČERMÁK



závodů ve Zlíně do obuvnické dílny a čeká na pravou chvíli. 
Prošel přitom několika posty jako je posukování, mýkání, 
čištění, předpřádání, předení, a to až do osudového dne 9. září 
1944, kdy posílá bratrovi Miroslavovi do Brna oblečení a loučí 
se s ním i s celou rodinou se slovy: „Přišla má chvíle, kostky 
jsou vrženy, jdu bojovat.“ Jeho otec je zatčen gestapem, ale 
pro nedostatek důkazů ve spojitosti s útěkem syna Ctibora je 
propuštěn. 

Společně s Josefem Hurdálkem se pokusí překročit 
protektorátní hranici u Makova. Žádají o pomoc hajného, 
ale ten od toho ustoupí, stejně tak Josef Hurdálek. Ctibor 
Čermák tak sám překoná hranici a stane se nedílnou součástí 
Slovenského národního povstání, kde projde velmi tvrdým 
výcvikem. Povstání je ovšem potlačeno a Ctibor hledá nové 
útočiště. 

Stane se jím oddíl vedený Jánem Ušiakem a Dajanem Bajanovičem 
Murzinem, později pojmenován jako 1. partyzánský oddíl 
Jana Žižky. Je zařazen do skupiny Ivana Petroviče Stěpanova. 
Koncem září roku 1944 tento oddíl úspěšně překračuje 
hranici zpět do Protektorátu dle nařízení z Kyjeva. S pomocí 
odbojového hnutí z Bečev se během dvou dnů ocitá na 
vrcholu hory Magurka nedaleko Čertova mlýna. Ale ani zde 
nenaleznou vhodné útočiště, a to nejen kvůli partyzánské 
ofenzívě, ale zejména přičiněním konfidentů gestapa. 

Murzin nařizuje přesun jednotek do nových oblastí, a tak se na 
Ratibořsku objeví Ctibor Čermák pod vedením Ivana Petroviče 
Stěpanova. Jejich útočištěm se stávají paseky Požařiska 
nedaleko Kateřinic. Pomoc zde naleznou bez výjimky u všech. 
Zdejší hajný Smrďoch patří mezi ty nejodhodlanější. Společně 
s pasekáři vybuduje pod Ojičnou partyzánský bunkr, který 
je dnes zcela nepatrný. Odsud byla pravděpodobně ruskou 
radistkou vyslána žádost o poskytnutí zbraní a nové vysílačky 
a tak se také stalo. 

Nad ránem dne 21. ledna 1945 nad Kateřinicemi krouží ruské 
letadlo naváděné signálními ohni. Ke shozům docházelo 
zejména v oblasti paseky Bílová a Vrtaný. Silný vítr zanesl 
jeden z padáků až do středu Kateřinic, do míst zvaných Bory. 
Nesl jednu z osmi vysílaček a ta zůstala zaklíněna na lípě 
u Bravenců. Rudolf Bravenec se svým bratrem dostali vysílačku 
dolů a oznámili to panu Bartoňovi, který z vysílačky alespoň 
sebral elektronky. To už někdo mezitím upozornil německou 
hlídku a ta vysílačku okamžitě zabavila a odnesla na obecní 
úřad v Kateřinicích. Pro Němce se jednalo o velmi významnou 
kořist, kterou mohli zneužít ve svůj prospěch.

Tato zpráva se donesla přes místní spojky také oddílu 
I. P. Stěpanova, který nařídil získat vysílačku zpět. Ctibor 
Čermák se nacházel společně s dalším partyzánem (Gustavem), 
který si zde léčil v jeho přítomnosti zranění, u Hurtíků. 
Ve chvíli, kdy přišel rozkaz, nasedl bez váhání na jízdní 
kolo a ujížděl do Kateřinic. Kolem 10.00 h vpadl do budovy 
obecního úřadu a odzbrojil stráž, ve které poznal příslušníka 
Wehrmachtu ze Znojma. Překvapenému vojákovi pistoli 
nakonec vrátil, protože nebyla nabitá. Na otázku, kde je 
vysílačka, uvěřil lživému tvrzení tajemníka obecního úřadu, 
že byla odvezena do Ratiboře jiným německým vojákem. 
Ctibor nasedl na kolo a ujížděl do Ratiboře. Za zmínku také 
stojí, že se cestou zastavil v obchodě pana Jana Halmazni, 
zřejmě pro cigarety.

...blíží se ke křižovatce, kde se nedaleko od sebe nachází kino, 
obecní úřad a pohostinství U Pilčíka. Je 11.45 h. Najednou 
z úst poddůstojníka Johanna Wielanda zazní mrazivé „Halt! 
Kennkarte!“. Ctibor sesedá z kola a sahá do kapsy kabátu, ale 
místo dokladů mačká přímo v kapse spoušť pistole ČZ vz. 27 
namířenou přímo na poddůstojníka. Wieland se kácí k zemi 
a je na místě mrtev. Němečtí vojáci jsou střelbou zaskočeni. 

Ctibor odhazuje kolo do příkopu a utíká zpět ke Kateřinicím. 
Snaží se dostat k lesu přes pěšinu nad Filipy. Ozývá se střelba, 
kterou Ctibor opětuje, ale má k dispozici jen pár nábojů a jeden 
granát. Najednou pocítí tupý náraz do nohy, kam je zasažen 
z větší vzdálenosti, a silně krvácí. Ztrácí spoustu krve a s ní 
i sílu utíkat dál. To, co ale neztrácí, je odhodlání neporušit 
partyzánskou přísahu. Vystřílí poslední náboje a nad Filipy, 
na úzké pěšince, odjišťuje granát v náruči. Údolím se nese 
několikanásobná ozvěna výbuchu, která postupně slábne. Vše 
utichá. Ctibor Čermák umírá a tímto činem dal snad naději 
občanům Ratiboře, že se Němci nebudou mstít za smrt svého 
poddůstojníka. 

Ctibor Čermák byl převezen ke kinu, kde byl přiklopen dřevěnými 
neckami z důvodu čekání na příjezd ZbV-Kommanda 31, které 
sídlilo na zámku v Hošťálkové a převzalo vyšetřování. Zřejmě 
oni rozhodli o zakopání Ctiborova těla nad hřištěm TJ Sokol 
Ratiboř u jedle v trati Obecnice. I přes stále hrozící nebezpečí 
se na neoznačeném hrobě přes noc objevily svíčky. Němci 
mohli pouze beznadějně přihlížet. 

Jeho ostatky byly později exhumovány a teprve dne 5. února 
1946 převezeny na místní hřbitov. Dne 9. května 1959 byla 
ředitelem školy panem Františkem Jandou v Hlubokých 
Mašůvkách odhalena pamětní deska na budově místní 
školy. Nedaleko místa, kde spáchal sebevraždu, je pomník 
připomínající tuto tragickou událost.

Pomník v Ratiboři.



Ctiboru Čermákovi byly uděleny in memoriam:
 Československý válečný kříž 1939 v Praze dne 2. října 1949.

 Pamětní medaile k 20. výročí SNP 29. srpna 1964.

 Odznak Československého partyzána.

 Odznak Junáka.

 Jeho jméno nese název ulice ve Znojmě.

Zdroje:
[1] Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, 
 zápis stanice Hošťálková ze dne 21. 1. 1945

[2] Deutsche Dientststelle (WASt), Berlín, 
 výpis záznamu Johanna Wielanda

[3] SOkA Zlín, fond Baťa, a. s., Zlín, 
 sign. II – nezpracovaná část, kart. 81 – Ctibor Čermák

[4] Oddílový časopis skautů v Kateřinicích Šesták č. 128 

[5] SOkA Znojmo, biografické údaje Ctibora Čermáka

[6] MZM Brno, Historické oddělení, 
 opis dopisu J. Čermáka národnímu podniku Baťa 
 inv. č. S 865, 8 časopis Partyzán č. 5, inv. č. S 6667 
 a č. 8, inv. č. S 6666

[7] Kniha zemřelých obce Ratiboř

[8] Archiv Kanceláře prezidenta republiky, fond KPR, 
 spis Ctibora Čermáka sign. 300219/64-29 

Spolupráce:
[9] SOkA Vsetín, Mgr. Zdeněk Pomkla 

[10] Zdeněk Adámek, kronikář obce Hluboké Mašůvky 
 (fotografie, dokumenty)

[11] Jan Pácal, Hradec Králové, znalec německých jednotek

Pamětníci:
[12] Františka Hurtíková, Kateřinice

[13] Miroslav Zbranek, Kateřinice 

[14] Jarmila Rubeyová, Vítkov

Zpracoval 
Ondřej Haša

ČermákCtibor

Ctibor ve Znojmě.
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Čtvrt roku uběhlo jako voda. I když počasí vycházkám moc nepřálo, 
bylo hodně ledu na cestách, náš klub seniorek nezahálel. Od 
poloviny ledna opět probíhá v sokolovně cvičení jógy. Těšíme 
se na každé úterý, protože cvičení je velmi příjemné a pro nás 
přínosné. Jóga bude probíhat do konce dubna. Také se stále 
scházíme jednou za čtrnáct dní na staré faře. Pobesedujeme, 
zavzpomínáme na mladá léta a hlavně naplánujeme jarní a letní 
aktivity. Například wellness pobyt bude letos na Horní Bečvě, 
budeme se snažit co nejvíce trénovat na petangový turnaj a také 
zopakujeme některé vydařené akce z minulých let. Netrpělivě 
čekáme na jarní sluníčko, až se příroda zazelená a my můžeme 
na zahrádky. Práce, i když jen pro radost, nabíjí seniory 
potřebnou energií.

Už je to osmý rok, co se schází náš klub B–B (Báječný babinec). 
Když si zavzpomínáme na akce předešlých let, na vycházky, na 
wellness pobyty, hezké akce na MDŽ, sv. Martina, Mikuláše 
a řadu dalších, zjistíme, že máme za sebou velké množství 
pěkných zážitků. Když nám to zdraví dovolí, přejeme si, 
abychom ještě mohly pokračovat v podobných aktivitách, 
procestovat další místa a scházet se jako dosud.

Brzy budou velikonoční svátky, takže všem našim spoluobčanům 
přejeme hodně spokojenosti pohody, sluníčka a hlavě zdraví.

Za klub B–B 
Jana Martinková 

KLUB SENIOREK B–B

Jubilanti
S probouzejícím se jarem přichází do vašich schránek opět Ratibořský 
zpravodaj. Chtěla bych zhodnotit uplynulé čtvrtletí práce sociální komise.

Letošní zimu si sice nejvíce užily děti při zimním dovádění, avšak většina 
seniorů měla problémy vůbec se dostat do „dědiny“. Zimní nadílka byla 
bohatá a zima nečekaně dlouhá. Chřipek bylo taky dost. Není se čemu 
divit, že starší spoluobčané se na jaro nesmírně těší. Příkladný je jejich 
elán a pracovní nasazení – zdravotně jsou tito lidé znevýhodnění, přesto 
však nezahálejí. Mají nakoupená semena rostlin a těší se, jak budou sázet 
a pracovat na zahradě, některým už rostou dokonce sazeničky na parapetech.

V období od ledna do března tohoto roku sociální komise navštívila celkem 
27 jubilantů, z toho 70 let oslavilo 7 jubilantů, 75 let 3 oslavenci a nad 
požehnaných 80 let 17 jubilantů.

Přejeme všem hodně zdraví, radosti a pohody do dalších let.  

Přikládám báseň naší spoluobčanky paní Marušky Šedé a oslovuji tímto 
i ostatní spoluobčany, aby se také podíleli na tvorbě dalších příspěvků.

Vítání občánků
Blíží se měsíc duben, kdy budeme vítat do svazku obce Ratiboř naše nejmladší 
občánky. Tato slavnost se uskuteční v sobotu 8. dubna v 10.00 h v obřadní 
síni obecního úřadu v Ratiboři. Zveme tímto rodiče a další příbuzné k účasti 
na této milé slavnosti. 

Rodiče narozených dětí dostanou pozvánku s bližšími údaji.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

Jaro
Přišlo jaro do kraje 
usměvavé veselé, 
vidělo jak sluníčko 
tahá děti z postele.

Vstávat, vstávat – je tu jaro 
brzičko k nám zavítalo, 
vidělo, že dětiček 
je na návsi tuze málo.

I ta včelka pracovitá 
z úlu rychle vyletěla, 
nasbírat co nejvíc pylu 
hned první den chtěla.

Na louce se dějí divy 
krtek dělá kopečky, 
volá stále hola, hola 
děti, začíná vám škola.

Všichni se moc radují, 
že tu jaro máme, 
společně mu proto 
dneska zazpíváme.

Vše se vůkol rozjasnilo 
vždyť to každý vidí, 
jaro je přec kouzelné 
umí dělat divy.

Marie Šedá

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Začíná jaro, čas krásné přírody, čas procházek loukami a lesy 
v našem okolí.

Jaro je zároveň časem, kdy lesní zvěř klade mláďata, kdy tato 
mláďata jsou nejvíc bezbranná a ohrožená.

Váš roztomilý pes si na procházce s vámi hraje, dovádí, pak na 
chvilku odběhne, vrátí se celý udýchaný a vy určitě netušíte, 
že při tom jeho odběhnutí důkladně prohnal březí srnu nebo 
zaječici, případně potrhal nebo až zadávil malé bezbranné srnče.

Máte právo se procházet se svými čtyřnohými miláčky, ale 
prosíme, nepouštějte své psy z dohledu, mějte je stále pod 

kontrolou. Nepřipusťte, aby vaše společné příjemné chvíle byly 
lemovány potrhanými nebo zabitými mláďaty lesní a polní zvěře.

Takováto ohleduplnost k přírodě je nejen povinnost, ale hlavně 
slušnost.

Děkujeme všem, kteří v lesích a na polích nedovolí svým psům 
ubližovat nevinným a bezbranným zvířatům.

Za Myslivecký spolek 
Ing. Jiří Halmazňa 

MYSLIVCI UPOZORŇUJÍ A DĚKUJÍ

Základní organizace obnovila svoji činnost na ustavující schůzi 
dne 23. března 1997 s počtem členů dvanáct, všichni se zájmem 
o chov králíků. Pět chovatelů je členy dodnes. Počet členů se 
v průběhu let měnil a dnes je počet členů ZO třináct. Byly doby, 
kdy ZO měla více jak dvacet členů.

Hlavní činností je chov čistokrevných plemen a těch je cca 12. 
S tím souvisí další činnost, a to registrace a účast na výstavách 
v blízkém okolí i ve vzdálenějších regionech. Na těchto výstavách 
jsou naši chovatelé úspěšní a získali bezpočet titulů v kategorii 
nejlepší kolekce, nejlepší samec a nejlepší samice. Celkem 
stávající chovatelé získali cca 280 Čestných cen a titulů Šampion 
výstavy, což svědčí o kvalitě našich zvířat. 

Také v soutěži ZO při okresních výstavách obsazuje naše ZO 
přední místa. Dva členové jsou členy Okresních odborných 
komisí a dva jsou členy Okresního výboru. Jeden chovatel je 
členem specializovaného klubu. 

ZO pořádá každý druhý rok Místní výstavu králíků a uspořádala 
již devět výstav. Zde je nutné poděkovat obecním zastupitelům, 
kteří po celou dobu velmi podporovali konání výstav.

Musíme také vzpomenout úspěšnou činnost našich mladých 
chovatelek při soutěžích mládeže. Zde je nutné uvést jmenovitě 
Renatu Adámkovou, Janu Mátlovou a Veroniku Kovářovou, 
které několikrát postoupily do celostátních kol a i do 
mezinárodní soutěže na Slovensku. V těchto kolech několikrát 
získaly prvenství.

Na několika posledních výstavách proběhla i soutěž mezi 
dětmi školek a dětmi školy 1. až 5. třídy z Ratiboře a Kateřinic 
v kreslení domácích zvířat. Zde bychom rádi poděkovali 
učitelkám za pomoc při této soutěži.

Poslední z činností, kterou si členové organizují, je tzv. stolní 
bodování králíků, které nám dělává Ing. Jurečka – posuzovatel 
králíků. Toto posuzování je zdrojem poznání toho, co dělat 
v chovatelství, a ke každému králíkovi je dán výklad o jeho 
přednostech nebo nedostatcích.

Jen pro zajímavost – vzorník plemen uvádí 67 různých plemen 
a mnohá jsou různého barevného provedení.  

Za chovatele 
Miroslav Všetička

ZO ČSCH RATIBOŘ SLAVÍ 20 LET OD OBNOVENÍ ČINNOSTI

Výstavy které se uskuteční v okrese Vsetín 
v roce 2017

6.–7. května Hutisko K,H,D

24.–25. června Kelč K,H,D

1.–2. července Zašová K,H,D

15.–17. září Hošťálková – okresní K,H,D

29. září – 1. října Vsetín K,H,D

6.–8. října Kroměříž – krajská 
(pořadatel okr. Kroměříž) K,H,D

13.–15. října Vsetín 4 – okresní OP
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Turnaj nejmenších fotbalistů
Dne 4. března 2017 proběhl v hale v Hošťálkové turnaj těch 
úplně nejmenších fotbalistů, kterého se zúčastnila družstva 
Leskovce, Kateřinic, Hošťálkové a pořádající Ratiboře. Po čtyřech 
hodinách těžkých bojů nakonec vzešel vítěz – všechna družstva 
se umístila na 1. místě, každý hráč obdržel zlatou medaili, 
družstvo pohár a velikánskou tašku plnou sladkostí, za které 
moc děkujeme paní Sušňové a Uhrinové. Nemenší poděkování 
zasluhují paní Adámková, Žabčíková, Kunetová a Válková za 
přípravu a prodej občerstvení pro soutěžící i jejich doprovod. Pro 
mne osobně je nejcennější zapojení našich nových hráčů Ondry 
Zubíčka a Marka s Míšou Regmundových.

Fotbalový turnaj přípravek v Hošťálkové
V sobotu 18. března jsme pořádali opět v Hošťálkové již druhý turnaj 
mladších přípravek, tentokrát pro ročníky 08 a 09. Pozvali jsme 

si kluky z Valašského Meziříčí, Kateřinic a Nového Hrozenkova. 
Protože bychom měli na jedno družstvo zbytečně moc hráčů, 
povolali jsme některé mladší kluky a postavili družstva dvě – 
družstvo modrých a zelených. Bojovalo se urputně v každém 
zápase, ale ne vždy se podařilo zahrát tak, jak si přáli někteří trenéři 
nebo rodiče. Nejlépe se dařilo klukům z Valašského Meziříčí, dále 
našim modrým, Novému Hrozenkovu, Kateřinicím a našim 
zeleným. Přesto si všichni účastníci odnesli poháry a medaile 
za 1. místo a plnou tašku dobrot, za které moc děkujeme paní Marii 
Sušňové a Bohdaně Uhrinové, které ochotně podporují akce našich 
mladých fotbalistů. Za přípravu věcí na občerstvení přítomných 
děkuji Milušce Adámkové, opravdu celé rodině Hastíkových – moc 
díků za perfektě zvládnutý prodej a občerstvení družstev (Kubík 
bojoval na hřišti, zbytek rodiny v bufetu) a Ondrovi Daňovi za 
řízení utkání turnaje.

Za TJ Sokol Ratiboř 
Karel Stančík

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ

V březnu se mateřské centrum Budníček přestěhovalo 
do nových prostor. Nyní ho najdete každé úterý od 9 h 
a čtvrtek od 16 h v hasičské zbrojnici (bývalý SVAZARM) 
ve 2. patře. Děti si zde mohou pohrát, maminky popovídat 
a také společně něco vyrobit. Všechny maminky s dětmi 
jsou vítány. 

Také bychom touto cestou chtěly poděkovat obci Ratiboř 
za poskytnutí a zrekonstruování nových prostor, 
Truhlářství Javořík za výrobu vybavení a také tatínkům, 
kteří se zapojili a pomáhali při rekonstrukci, stěhování 
a zútulňování nového Budníčku. 

Za MC Budníček 
Zuzana Kunetová, 
Elena Vrbová a Iva Švédová Janíčková
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OBEC POVAŽSKÁ TEPLÁ POŘÁDÁ
41. ročník turistického pochodu 
Jilemnického jarná 25ka 
– 9. dubna 2017 v Považské Teplé

Autobus pro zájemce bude přistaven 
u Obecního úřadu v Ratiboři v 7.00 h, 
odjezd z Považské Teplé kolem 16.00 h, 
návrat do 18.00 h.

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

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

OBEC RATIBOŘ POŘÁDÁ
16. ročník mezinárodního festivalu 
o gulášového krále – 27. května 2017 
v areálu Hasičkého domu v Ratiboři. 
Podmínky pro soutěžící:

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

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

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

Obec Ratiboř ve spolupráci s MŠ, ZŠ a místními spolky pořádají

VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVU
7.–8. dubNa 2017
pátek 14–18 h / sobota 10–16 h 
v ratibořské sokolovně

   malování vajíček 
   pletení tataru 
   cvrnkání kuliček 
   pískání na píšťalku 
   točení kačů 
   soutěže pro děti

Závěrem, při 
ukončení výstavy, 

bude vynesena 
Mařena.




