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ZŠ Ratiboř
Během letních prázdnin byly v budově ZŠ Ratiboř vyměněny 
rozvody el. energie. Stávající stav el. rozvodů se vlivem času stal 
nevyhovujícím. Následně proběhly zednické práce, malování, 
instalace nábytku a rozsáhlý úklid budovy po řemeslnících. Za 
budovou školy byla novým plotem opatřena školní zahrada, 
která byla rozšířena o zakoupený pozemek od p. Petra. Probíhá 
administrace projektu na rozšíření učební kapacity ZŠ Ratiboř.   

Rekonstrukce silnice II/437
Ředitelství silnic Zlínského kraje mělo v plánu investic pro 
letošní rok zahájení rekonstrukce „Silnice II/437: Ratiboř, 
průjezdní úsek“. Zahájení realizace se aktuálně přesouvá do 
příštího roku 2018. Dle zpracované projektové dokumentace 
dojde k celkové rekonstrukci tělesa vozovky a jejím zúžení na 
cca 7 m průjezdního profilu vozovky, což povede ke zvýšení 
bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu. V návaznosti 
na tuto akci bude navazovat budování chodníků a sjezdů 
k jednotlivým nemovitostem v okolí silnice. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o akci finančně náročnou, bude ze strany obce 
uplatněna žádost o spolufinancování projektu u SFDI ČR spolu 
s vlastními prostředky obce.

Oprava koryt toků
Na přelomu léta byla realizována částečná oprava koryta toku  
Kobelanky poničeného přívalovými dešti, zde byly opraveny 
zátrhy břehového opevnění se splávky. Vlastník toku Ratibořky, 
kterým jsou Lesy ČR, s.p., zpracoval projekt na odtěžení náplav 
a vybral zhotovitele díla. Předpokladaná realizace těžby nánosů 
je do konce letošního roku. 

Kanalizace, vodovod, kabelová televize
Obec i v letošním roce pokračuje v budování kanalizačních 
sběračů a rozvodů vodovodu. Ve stavebním obvodu Hološín byla 
vybudována kanalizační a vodovodní síť k novým rodinným 
domkům doplněná o rozvody kabelové televize a pokládku 
el. rozvodů. Stávající sítě jsou při opravách místních komunikací 
a chodníků doplňovány chráničkami pro případnou pokládku 
dalších médií. Jsou opravovány a vyměňovány hydranty na 
vodovodním řádu obce. Průběžně realizujeme individuální 
vodovodní přípojky rodinných domů, zvláště novostaveb. 

Sběrný dvůr, třídění druhotných surovin
Ratiboř recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 70 televizí, 
11 monitorů a 1 485,78 kg drobného elektra. Snaha obyvatel 
Ratiboře recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již 
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, 
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Odměna obci Ratiboř za třídění odpadů 
od společnosti EKO-KOM, a.s. za období 1.4.–30.6. 2017 byla 
44 398 Kč. Děkujeme všem, kteří třídí odpad! 

Aktuální dění
Aktuálním dění v obci je prezentováno na info kanálu i webových 
stránkách obce. I v letošním roce se mnozí z nás zúčastnili akcí 
pořádaných místními spolky ve spolupráci s obcí. Prezentace 
naší obce v soutěži Vesnice roku 2017 byla úspěšná. Těším se na 
Vaši účast na Hodovém jarmarku a dalších akcích v naší obci.

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, s nastávajícím obdobím podzimu bych Vám chtěla popřát, aby 
jste tento čas prožili ke své spokojenosti, v pohodě a zdraví ve Vašich rodinách.
Tak jako každoročně byla během roku prováděna údržba veřejných ploch a zeleně v obci. Upraveno bylo okolí kostela a zahrady 
obou škol. Kolem cest byly provedeny výseky dřevin a křovin. Průběžně je prováděna obnova vozového parku obce a záchovná 
údržba budov. Připravuje se oprava do majetku obce zakoupené budovy kina. Pracovníci obce se podíleli na přípravě a průběhu akcí 
pořádaných v naší obci pro širokou veřejnost.

Ratibořský zpravodaj - podzim 20172



REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od jarních měsíců probíhá v naší mateřské školce rozsáhlá 
rekonstrukce, která na sebe postupně nabalovala další a další etapy 
v návaznosti na schválené dotace. Dostali jsme se tedy do fáze, kdy 
jsme opravili prakticky celou budovu kromě kuchyně, která přijde 
na řadu v příštím roce. I zde však došlo k výměně oken a přípravě 
vzduchotechniky, odpadů a dalších rozvodů tak, abychom nemuseli 
do již zrekonstruovaných částí zasahovat.
V průběhu měsíce srpna práce na budově vrcholily a vše směřovalo 
k otevření školky 4. září. To se podařilo, i když musíme používat 
vchod ze zahrady, jelikož ještě probíhá dostavba výtahu a celého 
vestibulu. Tyto práce již však neovlivňují samotný provoz školky 
a tak se na začátku školního roku rozběhl provoz ve třech 
kompletně zrekonstruovaných třídách, ke kterým přibyla pohybová 
místnost – tělocvična, která nám umožnuje navýšit kapacitu. Po 
dokončení výtahu bude celý provoz plně bezbariérový.

Při stavebních úpravách se dbalo nejenom na potřeby a pohodlí dětí, 
ale také na potřeby zaměstnanců. Těm celé roky chyběly personální 
toalety, šatny, úklidová místnost a kabinet v prvním patře budovy. 
Všechny potřebné místnosti se podařilo vybudovat z bývalé izolace, 
která již dnes není vyžadována. Kabinet pak vznikl v podkroví. 
Ve školce byl nově zprovozněn systém rekuperace vzduchu, který 
je dnes již podmínkou v zateplených budovách školských zařízení 
a zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu ve třídách a zároveň 
rekuperace šetří energii při vytápění. 

Z bývalého oddělení Berušek vznikla prádelna, ředitelna a nová 
kancelář vedoucí školní jídelny, kde byly konečně vytvořeny 
důstojné podmínky pro práci vedoucí stravování. Využitím těchto 
prostor bylo kompletně spojeno technické zázemí školky a oddělilo 
se tak od samotného školního provozu. Tyto změny ulehčily práci 
zaměstnancům, kteří se tak mohou věnovat činnostem spojeným 
s výukou a denním pobytem dětí a práce, které narušovaly výuku, 
vykonávat v oddělené části budovy. Přesunulo se též zásobování 
kuchyně, takže již nebudou zásobovací vozy zajíždět do zahrady, 
kde si děti hrají, a bude zajištěna větší bezpečnost.
Přesto zbývá na budově ještě notná část stavebních prací. Kompletní 
zateplení minerální vatou, nová fasáda a terénní úpravy před 
budovou. Tyto práce by měly být dokončeny do konce listopadu. 
Chci také poděkovat jménem svým i jménem paní ředitelky 
všem zaměstnancům školky, pracovníkům obce i stavební firmě 
TM Stav, s.r.o. za velké nasazení při rekonstrukci. Díky Vám všem 

se podařilo školku skutečně 4. září otevřít a děti mohly s radostí 
nastoupit do nového školního roku. Poděkování patří také všem 
rodičům, kteří dbají pokynů stavebníků a vedení školky při vodění 
a vyzvedávání dětí. 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
A CHODNÍKŮ
Od jara nám všem komplikují život v naší vesnici opravy místních 
komunikací. V letošním roce byl rozsah těchto prací skutečně 
enormní. Výměna asfaltového povrchu byla už jen třešničkou na 
dortu, ale veškerá příprava, která tomuto kroku předcházela, byla 
skutečně náročná. Bylo nutné na všech komunikacích položit 
chráničky na budoucí optické kabely pro kabelovou televizi, které 
by se měly pokládat při rekonstrukci chodníků kolem hlavní silnice. 
Zároveň se realizovalo několik přípojek kanalizace, vody a plynu 
do budoucích stavebních lokalit i ke stávajícím domkům, u nichž 
jejich majitelé projevili zájem. Nevyhnulo se nám ani několikeré 
překopnutí kanalizace, plynu a kabelovky, které nikoho nepotěší 
a ještě více stavbu komplikuje. Nejnáročnějším místem bylo 
parkoviště u nákupního střediska, kde je velká koncentrace vozidel 
a velký pohyb lidí. Zároveň jsme se snažili připoložit do chodníků 
chráničky na budoucí opravu lamp veřejného osvětlení. 

Většina občanů přistupovala k těmto omezením s pochopením, 
našli se však i tací, kteří dokázali nejen našim zaměstnancům 
nebo vedení obce, ale i zaměstnancům stavebních firem, vynadat. 
V takových okamžicích jsme se snažili situaci uklidnit a vysvětlit, 
že bez toho, abychom nejdříve komunikace a chodníky rozkopali 
a rozbili, opravovat skutečně nemůžeme. Všechny nepříjemné 
situace se však vysvětlily a práce probíhají ve spolupráci 
s jednotlivými majiteli přilehlých zahrad tak, aby byly splněny 
všechny jejich požadavky. Pokud je to však možné a v silách 
našich zaměstnanců. Zde musím zmínit spolupráci s projekční 
firmou MSS-Projekt Vsetín, s.r.o., která velmi dobře připravila 
veškerou projektovou dokumentaci k těmto akcím a navrhla 
jednotlivé úpravy v ulicích tak, aby navazovaly na již dříve 
opravenou ulici u školky. 
Jsem velmi rád, že se podařilo docílit i dohody s družstvem Jednota 
a došlo k opravě celého parkoviště a přilehlého chodníku. Bylo tak 
odstraněno jedno velmi ošklivé místo v centru obce.
Nyní pokračujeme v pokládce dlažby na chodnících u MŠ, čímž 
bude celá akce dokončena. Následně budou přilehlé plochy osazeny 
novými keři a květinami. 
Neustále se nám však oddaluje rekonstrukce dvou již dříve 
avizovaných mostů. I přes příslib ministerstva pro místní rozvoj 
nemáme stále platné registrace k těmto akcím, bez kterých 
nemůžeme začít. Posouvají se tak stále termíny realizace a blíží 
se zima. I když máme zajištěny své finance, nemůžeme se bez 
spoluúčasti státního rozpočtu do těchto velmi náročných staveb 
pustit. Na druhou stranu je možná tato prodleva výhodou. Máme 
možnost dokončit stavební práce v jedné části obce a přesunout 
se do druhé části. Nebude tak najednou několik dopravních omezení.

Martin Žabčík 
místostarosta
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V duchu této básničky jsme s velkým očekáváním a nadšením 
zahájili školní rok 2017/2018 v nových, barevných a moderních 
interiérech mateřské školy. Jednotlivé třídy, šatny, umývárny 
a toalety jsou velmi vkusně sladěny do jednoho tónu. Třída 
Berušek žlutá, třída Medvídků oranžová a třída Koťátek modrá. 
Také zázemí zaměstnanců prošlo změnami. Poděkování 
patří Obecnímu úřadu Ratiboř a firmě TM Stav, s r.o., kteří 
se s velkým nasazením snažili, aby nebylo ohroženo otevření 
mateřské školy. V pondělí 4. září. nastal slavnostní den. Maňásci 
beruška, medvídek, koťátko a paní učitelky přivítaly překvapené 
děti a rodiče a provedli je po nových prostorách. Mnoho zdaru 
a pevné nervy nám přišla popřát paní starostka Bc. Jiřina Sklenská 
a pan místostarosta Martin Žabčík.

Do mateřské školy nastoupilo 27 nových dětí, celkový počet 
je 75. V každé třídě je 25 dětí s celodenní docházkou.

Třídy a vyučující ve školním roce 2017/2018 

O zdravý, chutný a pestrý jídelníček a pohodový chod se starají 
vedoucí školní jídelny Petra Frydrychová, Dagmar Trčková, 
Irena Barvíková, Lukáš Špaček, Jarmila Macečková, Miriam 
Javoříková a Petra Nogolová.

Příprava na naši pedagogickou práci vychází z nově aktualizovaného 
školního vzdělávacího programu S úsměvem to jde lépe, který je 
obohacen o dílčí projekty – logopedickou prevenci a předplavecký 
výcvik. Správnou výslovnost dětí ve spolupráci s rodiči zajišťuje paní 
učitelka Mgr. Jana Wollerová.

Druhý týden v září jsme zahájili předplavecký kurz v Městských 
lázních Vsetín s 20 nejstaršími předškoláky ve spolupráci s Plaveckou 
školou Valašské Meziříčí a ZŠ Ratiboř.

Měsíc září jsme zakončili představením Kašpárkovy obrázky 
divadla z Uherského Hradiště. Vystoupení mělo premiéru v nové 
pohybové místnosti.

Velký dík patří všem zaměstnancům mateřské školy, kteří se podíleli 
na úklidu a přípravě tříd pro nový školní rok.

Těšíme se na vzájemnou a plodnou spolupráci s rodiči a přáteli 
MŠ, Obecním úřadem Ratiboř a ZŠ Ratiboř.

Za kolektiv MŠ s chutí a elánem 
Pavlína Ferdicsová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do školy já chodím rád,
mohu si tu s dětmi hrát.
U stolku se nasvačíme,
potom venku skotačíme.
Najíme se a jdem spát,
každý je tu kamarád.

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

I. Berušky 25 12 13 Mgr. Jana Wollerová 
Dana Barvíková

II. Medvídci 25 12 13 Zdeňka Březovjáková, 
Pavlína Ferdicsová

III. Koťátka 25 13 12 Vladimíra Staňková, 
Bc. Lucie Adámková

CELKEM 75 37 38

Pravidelné setkávání rodičů s malými dětmi 
v úterý od 9:30 a ve čtvrtek od 16:30 v MC Budníček 
ve 2. patře Hasičské zbrojnice (Svazarm).

Hernu Budníčku je možné využí i v jinou dobu, např. pro dětskou narozeninovou oslavu. Více info na tel: 776 012 294.

Berušky

Medvídci

Koťátka



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 Děckuláčková, 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 2017/2018

Ostatní hodiny a úvazky vyučuje do listopadu paní učitelka 
Mgr. Klára Děckuláčková a po jejím odchodu na mateřskou 
dovolenou nastoupí paní učitelka Martina Otáhalová.

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 Tamarou Juchelkovou. 
Dětem se specifickými poruchami učení se bude věnovat ve 
speciální reedukační péči paní učitelka Jana Divišová.

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

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. Druhý den školního roku proběhla beseda 
s mluvčím Policie ČR Vsetín panem Vladislavem Malcharczikem 
a krajským koordinátorem BESIPu panem Zdeňkem Patíkem 
o dopravní situaci kolem naší školy.

Ve čtvrtek 14. září se místní sokolovnou rozezněly tóny muzikálu 
Divadla Slunečnice pod názvem Muzikály, jak je znáte i neznáte. 
20. a 27. září děti absolvovaly etické dílny s názvy Jak se stát dobrým 
kamarádem, Jak překonat starosti ve škole a Husí stopy.

V průběhu hlavních prázdnin proběhla ve škole velká akce – celková 
rekonstrukce elektroinstalace. Do těchto náročných prací se s vervou 
pustili pan Tomáš Galetka a pan Honza Buriánek. 30. června byly 
započaty bourací práce, vysekávání drážek pro vedení nových 
elektrických rozvodů. Při vstupu do budovy školy mně bylo úzko. 
Všude plno suti, prachu a hrůzných pohledů na rozbité zdi. Obavy, 
že  se práce do konce prázdnin nestihnou, byly veliké, ale pracovní 
nasazení (i o sobotách a nedělích), profesionalita, spolehlivost 
a akčnost mladých borců rozptýlily obavy všech. Zednické práce 
prováděné panem Ivo Gabryšem pokračovaly ve stejném 
duchu – rychle, pružně a včas. Rovněž malířské práce pod vedením 
Jarka Rýdla a Martina Žabčíka byly zvládnuty bez problémů, kvalitně 
a ve stanovenou dobu. Prostě máme v naší obci velmi šikovné 
řemeslníky. Pánové patří vám velký dík a obdiv!

Nemohu nepoděkovat za těžkou dřinu paní Ivě Češkové za celkový 
a náročný úklid po těchto pracích a také pracovníkům obecního 
úřadu, kteří pomohli vystěhovat a následně nastěhovat nábytek do 
tříd a provedli konečné úpravy ve všech prostorách školy. Velkou 
zásluhu na této nutné rekonstrukci nese zřizovatel školy, Obec Ratiboř. 

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
4. září začal nový školní rok i pro naše nejmladší žáky – prvňáčky. 

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 19 8 11 Mgr.  Milada Valová

2. třída 20 12 8 Mgr. Jana Divišová

3. třída 20 11 9 Mgr. Tamara Juchelková

4. třída 24 12 12 Mgr. Jitka Vítková

5. třída 17 11 6 Mgr. Jitka Žabčíková

CELKEM 100 54 45

Školní družina 24 14 10  Jana Liškutínová
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Sborová sdělení a pozvánky
20. 9. – středeční 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 
a  nedělní besídky, tak i dorost ke konfirmačnímu cvičení. 

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

24. 10. – zahájení dalšího cyklu biblických hodin. Zahájíme 
čtením starozákonní knihy Jób. 

26. 11. – rodinné bohoslužby v neděli. 

Advent letos začíná  první prosincovou neděli 3. 12. Během něho 

(kromě nedělních bohoslužeb) Vás zveme v úterý (5. 12. a 12. 12.) 
od 18.00 h na dvě adventní večerní setkání, kdy nám poslouží 
faráři z okolních sborů. 

10. 12. – Adventní  koncert. Vystoupí  Jožka Šmukař (koncert je 
předběžně stanovený na 16.00 h). 

Na Štědrovečerní slavnost jste zváni do kostela 24. 12. v 16.30 
hodin. Ostatní sváteční bohoslužby se budou konat ve sborovém 
domě. 

29. 12. – poslední pátek občanského roku v 17.00 h se bude v kostele 
konat koncert „Urbi et orbi“ v podání Zvonků Dobré zprávy.

Za končící rok 2017 budeme společně Bohu děkovat při 
bohoslužbách v neděli 31. 12. v 10.00 h.

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 (také ten na splátku dluhu, jenž vznikl celkovou rekonstrukcí kostela, 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.

Salár – co je a k čemu slouží
Vážení členové farního sboru ČCE v Ratiboři! V minulých sborových 
dopisech i číslech Zpravodaje jsme již několikrát informovali 
o finančních záležitostech sboru a povinnostech členů sboru se na 
nich spolupodílet. Přestože mnozí členové, zejména ti, kteří se účastní 
sborového života, si tuto povinnost uvědomují a finanční příspěvky 
odvádějí, je stále velká řada těch, kteří tuto povinnost ignorují 
a příspěvky neplatí. Proto si dovolujeme znovu vysvětlit, co je to salár 
a k čemu je určen.
Salár je příspěvek člena církve na její činnost a každý dospělý člen 
sboru je povinen jej zaplatit. Salár a další finanční dary jsou součástí 
sborových příjmů. Platí se z nich náklady na otop, elektřinu, vodné, 
kancelářské potřeby, telefon, poštovné, cestovné, opravy budov atd. 
Zároveň za každého člena sboru, tedy i za ty, kteří se sborového života 
neúčastní, musí sbor odvádět finanční částky na seniorát a na ústředí 
církve. Z církevních řádů vyplývá, že členem církve se stává každý, 
kdo byl pokřtěn nebo přestoupil z jiné církve. Pokud by chtěl členství 
v církvi ukončit, musel by o to písemně požádat.
Výše saláru: ČCE navrhuje, aby výše saláru činila 3% příjmu. 

Nicméně, výše saláru je dobrovolná a závisí na finančních 
možnostech každého člena nebo rodiny. Salár platí každý dospělý 
člen sboru sám za sebe. Manželé se mohou rozhodnout, že své saláry 
sečtou a společně za oba zaplatí ten, pro něhož je daňový odpočet 
výhodnější.
Forma platby saláru: Salár lze zaplatit přímo ve farní kanceláři nebo 
u členů staršovstva. Další možnost platby je převodem na sborový 
účet a nově od příštího roku také složenkami, které budou dodány 
do rodin současně s vánočními dopisy. Je jenom na Vás, kterou formu 
platby si vyberete. Pro informaci uvádíme, že v roce 2016 zaplatilo 
salár 220 osob, což je asi čtvrtina členstva, a dalších 480 dospělých 
členů sboru tento příspěvek člena církve nezaplatilo.  
Milí bratři a sestry, Vám všem, kteří se na životě sboru podílíte 
a podporujete v něm dílo Páně svými dary, saláry i mimořádnými 
sbírkami, jako je např. účelová sbírka na splátku dluhu, který si 
vynutila generální oprava kostela, upřímně děkujeme. Zároveň 
věříme, že ti, kteří salár dosud nezaplatili a ani jinak sboru finančně 
nepřispěli, se nad touto povinností zamyslí, zváží své finanční 
možnosti a svůj příspěvek odvedou. Děkujeme za pochopení.

Milosrdný Otče, Stvořiteli nebe i země, otevři svou štědrou ruku a nasyť všecko, co žije. Potěš všecko 
své stvoření. Ty, Pane, náš Bože, jsi veliký a mocný v síle. Ty posíláš déšť a slunci velíš vzcházet. Ty 
necháváš růst trávu a vyvoláváš símě ze země. Ty požehnáváš práci a snaze. Probuď v našich srdcích 
vděčnost za každodenní chléb a dej nám ochotu podělit se oň s hladovými. Naplň nás novou odvahou, 
kdykoliv nás sklíčí nezdar a nasycuj naše duše den po dni svým slovem. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. 
Amen. 



ZVONKY A KOSÁCI V POLSKU
Ve dnech 24. a 25. června 2017 se uskutečnil zájezd Zvonků Dobré 
zprávy do polského Slezska, kde pod taktovkou dirigentky paní farářky 
Wiery Jelinkové děvčata předvedla své umění hry na ruční zvonky. 
Tentokrát je doprovázel i mužský pěvecký sbor Kosáci vedený panem 
Martinem Žabčíkem, místostarostou obce Ratiboř a místokurátorem 
FS ČCE.

První zastávkou v Polsku byl krásný zámek Moszna, který postavili ve 
středověku templářští rytíři. K zámku patří rozsáhlá zahrada s lipovou 
alejí, která je krásným místem k procházkám i odpočinku.

Z Moszne pokračovala naše cesta do malé vesničky Piotrówky, kterou 
spolu se skupinou českých exulantů založil jejich farář Petr Sýkora, 
po němž vesnička dostala své jméno. Byli jsme přijati místním panem 
farářem a starostou, kteří nám povídali o historii vesnice. Na oplátku 
jim Kosáci zazpívali v polštině „Karolinku“, což je píseň, která je nejen 
v tomto kraji, ale i v celém Polsku, velmi populární. Pro zajímavost, 
příběh, o němž se zde zpívá, pochází ze života jistých dvou rodin 
českých exulantů. 

Z Piotrówky jsme jeli do obce Jemielnica, která je významným 
poutním místem. Odpoledne se v překrásném tamním cisterciáckém 
kostele konal první koncert. Hrály Zvonky, (které také ve svém 
repertoáru měly „Karolinku“), zpívali Kosáci a obojí měli velký 
úspěch. Dojatí posluchači potleskem ocenili také proslov dirigentky, 
paní farářky Wiery Jelinkové, která jim poděkovala za pohostinnost 
Slezska v dobách pronásledování evangelíků. Po koncertě jsme odjeli 
do vesnice Kamień Śląski, kde jsme byli ubytováni v základní škole. 
V 19 hodin začaly koncerty. Nejprve zazpívali Kosáci v lázeňském 
zařízení Sw. Jacka. Měli velký úspěch, zvláště když zazpívali 
„Karolinku“. Současně probíhal i koncert Zvonků v plesovém sále 
arcibiskupského paláce. Na závěr koncertu se k nim připojili i Kosáci. 
Koncert byl velmi úspěšný a pan arcibiskup Alfons Nossol upřímně 
a dojatě děkoval. Po koncertě jsme se posilnili skvělou večeří v jídelně 
paláce společně se všemi pozvanými hosty pana arcibiskupa.

V neděli dopoledne jsme si prohlédli lázeňské zařízení, které je 
zaměřeno na vodoléčbu. Poté jsme odjeli do městečka Gogolina, kde 
se v odpoledních hodinách uskutečnil v kostele slavnostní koncert 
Zvonků i Kosáků u příležitosti 50. výročí udělení městských práv 
Gogolinu a hymny města, což je zmiňovaná písnička „Karolinka“. 
Obojí měli opět velký úspěch a Kosáci si své první zahraniční 
vystoupení náležitě užili. Koncert se konal z iniciativy pana Joachima 
Wojtali, starosty města, který vyjádřil naději na další hudební setkání 
s těmito mimořádnými týmy.

Na závěr pobytu jsme si ještě udělali společnou fotografii s „Karolinkou 
a Karlíčkem“ z bílého kamene a vydali se na zpáteční cestu. Po celou 
dobu nás provázelo nádherné počasí a dobrá nálada. Cestu autobusem 
nám zpříjemňovali Kosáci svým zpěvem a hrou na harmoniku. Celý 
pobyt byl pro nás úžasným zážitkem a jsme za něj velmi vděčni. Moc 
děkujeme.

500 LET EVROPSKÉ REFORMACE
Neděle 10. září 2017 byla pro evangelický sbor v Ratiboři i pro obec 
Ratiboř zcela mimořádným dnem. Konala se zde celorepubliková 
slavnost k 500. výročí Evropské reformace, kterou odstartoval německý 
reformátor Martin Luther vyvěšením 95 protestních tezí na vrata 
wittenberského zámeckého kostela.

Již před začátkem bohoslužeb zval do ratibořského chrámu hudbou 
dechový soubor z Oldřichovic. Bohoslužby vedla paní farářka Jarmila 
Wiera Jelinek a kázal při nich synodní senior ČCE Daniel Ženatý. 
V průběhu bohoslužeb byla vysluhována Večeře Páně. Hrou na 
varhany posloužila profesorka Ester Moravetzová a společný zpěv 
doplňoval zlínský pěvecký sbor ECHO pod vedením celocírkevního 
kantora Ladislava Moravetze. Mocný zpěv více než šesti set účastníků 
slavnosti vypovídal o významu události. V přímém přenosu 
bohoslužby vysílal Český rozhlas na stanici Vltava.

Posíleni valašskou kyselicí, gulášem a frgály se účastníci mohli 
podílet na sázení jabloně na farské zahradě nebo jít na komentovanou 
procházku na ratibořský „Slavín“, kde jsou pochováni faráři a učitelé, 
kteří pro obec mnoho udělali.

Odpolední program začal koncertem Zvonků Dobré zprávy a pozdravy 
domácích i zahraničních hostů. Poté následovalo divadelní představení 
„Xantipa reformace“ o Lutherově manželce Kateřině z Bory. Konver-
zační hra, nacvičená skupinou mládeže, zobrazila několik epizod ze 
života této moudré ženy, která byla svému muži oporou.

Program pokračoval přednáškou Ondřeje Macka, faráře z Nosislavi, 
který se životem a dílem Martina Luthera dlouhodobě zabývá. 
Završením slavnosti bylo vystoupení místního pěveckého sboru 
a vzpomínkové slovo ratibořského rodáka a pamětníka – faráře 
Miroslava Frydrycha.

Po celé odpoledne bylo možné navštívit další část programu – výstavu 
obrazů Lydie Férové, která ilustrovala knihu pro děti o Martinu 
Lutherovi, nebo interaktivní dílnu pro děti všeho věku. Na stáncích 
byly ke koupení publikace vydané k výročí reformace i další literatura, 
trička a upomínkové předměty. Místní ženy předvedly ukázky svých 
zajímavých ručních prací a na zahradě hrála cimbálová muzika 
a zpívali Kosáci.

Slavnost pořádala Českobratrská církev evangelická a místní ratibořský 
sbor ve spolupráci s Obcí Ratiboř. Na přípravách a zdárném průběhu 
slavnosti se podílelo více než 50 dobrovolníků v čele s místostarostou 
a místokurátorem panem Martinem Žabčíkem a paní Marií Sušňovou. 
Jim všem patří obrovský dík, protože bez jejich obětavého nasazení 
a úsilí by se tato slavnost jen stěží mohla uskutečnit. Poděkování 
patří také lidem z okolních sborů, kteří přispěli pečenými dobrotami 
a jinými dary. Navzdory nepříznivým předpovědím meteorologů nám 
přálo i počasí. Celá slavnost byla úžasným zážitkem nejen pro nás 
Ratibořské, ale i pro ostatní hosty, kteří k nám přijeli z celé republiky 
i ze zahraničí. Věříme, že si z Ratiboře odváželi ty nejlepší dojmy.

Růžena Hříbková
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Z důvodu deště byla v červnu přesunuta Pohádková cesta a zábavné 
odpoledne Soptíkův den na poslední prázdninovou sobotu 2. září 
2017. Bohužel ani tomuto termínu počasí moc nepřálo, ale přesto 
jsme se v deštivém ránu rozhodli pro děti uspořádat alespoň 
Pohádkovou cestu. Museli jsme však z důvodu promočených lesních 
cest změnit trasu cesty, která vedla přes obec po místních vedlejších 
komunikacích. 

Začátek trasy byl u školky, kde, nejen na děti, čekaly žabky a zvaly 
všechny na Pohádkovou cestu. Děti si po trase připomněly 
pohádky O kohoutkovi a slepičce, O Budulínkovi, O řepě, O třech 
prasátkách, O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, O zlaté rybce 
a v neposlední řadě O perníkové chaloupce. Aby děti mohly zdárně 
dojít do cíle, plnily u každého stanoviště úkoly. Navíc doplňovaly 
odpovědi na otázky týkající se dané pohádky do připravené 

doplňovačky, z jejíž tajenky na konci cesty zjistily, co je v cíli čeká 
za odměnu. Cíl byl u hasičského domu, kde byly děti po předložení 
správně vyplněné tajenky odměněny diplomem a dárkem.

Rády bychom touto cestou chtěly poděkovat ochotným rodičům, 
Skautům, Sebeobraně, seniorkám z Báječného Babince, Obci 
Ratiboř a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě Pohádkové 
cesty – byli jste skvělí! Přesto, že bylo ze začátku nepříznivé počasí, 
sluníčko nakonec vykouklo a všichni si užili příjemné odpoledne.

Více fotografií z Pohádkové cesty naleznete na obecním facebooku 
– www.facebook.com/obec.ratibor

Za klub rodičů MŠ a ZŠ 
Jana Musilová a Iva Švédová Janíčková

Děkuji všem pořadatelům za POHÁDKOVOU CESTU. Byla to krásná procházka a zážitek pro malé i velké, soutěže byly bezva. Velké díky! 
Babička Zbranková a vnoučata

POHÁDKOVÁ CESTA 2017



KVĚTINOVÉ DNY V RATIBOŘI
Vzpomínka nejen na léto 2017
Oslava krásy květin se letos nesla ve vzpomínkách na začátky vzniku 
zahrádkářů v ČR před 60 lety a založení zahrádkářské organizace v Ratiboři. 
K slavnostnímu zahájení výstavy květin byli pozváni zakládající členové 
a zúčastnili se i zástupci územního sdružení zahrádkářů ze Vsetína.

Letos slavíme 45 let od založení ZO ČZS v Ratiboři. V naší obci bylo 
mnoho ovocnářů a zahrádky kvetly od jara do zimy. Svaz zahrádkářů 
byl založen v lednu roku 1972 a měl 37 členů.  Zakladatelem byl pan Josef 
Nosálek a prvním předsedou byl pan Jan Machala. První výstava květin 
se uskutečnila už v témže roce pod názvem „První ratibořské léto“. Pak 
následovaly další.

Zahrádkaření od této doby prošlo mnoha změnami. Dříve to bylo hlavně 
zásobení rodiny zeleninou a ovocem. Dnes se zahrádky proměnily na 
odpočinkovou zónu bydlení. Přesto se lidé začínají pomalu vracet alespoň 
k malé užitkové zahrádce. Vždyť chuť domácích jahod, hrášku či rajčátek 
je nenahraditelná a bylinky z vlastní zahrádky i krásná červená jablíčka 
potěší pěstitele i rodinu.

Za 45 let činnosti naší organizace se mnoho událo a změnilo. Pěstovaly 
se květiny, vysazovaly ovocné stromy, zvelebovala se obec zelení. Pořádaly 
se výstavy květin, ovoce a zeleniny. Upravovalo veřejné prostranství. 
Konala se odborná školení o pěstování ovoce a bylinek. Dovážela se 
bramborová sadba ze šlechtitelského ústavu. Konaly se zájezdy do Věžek, 
do Nitry na Slovensko a podobně. To vše s láskou a obětavostí ve svém 
volném čase dělali zahrádkáři. 

Předsedy naší organizace byli: Jan Machala, Emil Hlinský, Jan Mikšík 
a v současné době Anna Gerlíková. Nejdéle byl předsedou Jan Mikšík, 
a to 34 let. Za tuto dlouholetou činnost mu bylo uděleno Čestné uznání 
a poděkování. Velkým pěstitelem květin a šlechtitelem mečíků byl pan 
Jan Machala. Druhým velkým milovníkem a pěstitelem květin byl 
nedávno zesnulý pan Josef Nosálek. Těmto dvěma vzácným mužům 

byla na výstavě věnována vzpomínková expozice. Poděkování patří všem 
našim předchůdcům, kteří se zasloužili o rozvoj zahrádkaření v Ratiboři, 
a taky všem současným členům, kteří v jejich započaté činnosti pokračují.

Od roku 2010 se uspořádalo 6 květinových výstav, kde dominovaly 
mečíky. Byly to nejen výstavy krásných mečíků našich pěstitelek, ale 
i expozice výrobků místních výtvarníků a rodáků z Ratiboře. Výstavy 
trvaly dva dny, sjížděli se na ně návštěvníci z blízkého i dalekého okolí 
a slavnostně byly ukončeny koncertem Zvonků v kostele za účasti hostů 
z USA. Výstavy pořádané zahrádkáři za spolupráce s OÚ a  evangelickou 
církví obohatily kulturní život v obci. Za tuto aktivní a rozvíjející činnost 
byla naší zahrádkářské organizaci udělena Zlatá medaile.  

Odkaz zahrádkáře pana Josefa Nosálka příštím generacím:
Jsou momenty v našem životě, na které si jistě všichni pamatujeme. 
Na louky plné vůně a pestrých květin, na moudré kantory, kteří nám 
s trpělivostí přibližovali život rostlin a usměrňovali naše projevy zmocnit 
se kdejaké květiny, která svou barevností a vůní poutala naši pozornost. 
Jak nám bránili zbytečně trhat či dokonce ničit rostliny, jak se nám snažili 
vysvětlit, že i květina, tak jako každý živý organismus, reaguje na špatné 
zacházení a má svůj zvláštní projev, jímž naznačuje člověku svou bolest. 
Květina zpříjemňuje životní prostředí člověka, umocňuje jeho odpočinek 
v přírodě či v obydlí, přispívá tak ke zpevnění zdraví a regeneraci jeho sil. 
Na naší mládeži bude záležet, aby v přetechnizované době naše vesnice 
a města kvetla a voněla růžemi, zelenaly se lesy a všichni žili ve zdravé 
přírodě. 

Malé shrnutí výstavy gladiol 19. – 20. srpna 2017 v číslech: 
Počet návštěvníků – 760, Počet váz vystavovaných mečíků – 193.

Za svaz zahrádkářů 
Anna Gerlíková 
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Ankety o nejkrásnější mečík výstavy 
se zúčastnilo celkem za oba dny 401 
návštěvníků a na prvních pěti místech 
se umístily tyto mečíky:

1. JIŘÍ VÁCLAVÍK  /  2. RAJATHOS 
3. LESANA  /  4. HNĚDÉ KOUZLO 
5. SUMERKI



POĎĚKOVÁNÍ

Počasí nám v letním období přálo, proto našim chlapcům nic nebránilo 
v tom, aby každý víkend vyjeli na soutěže. Během tří měsíců dokázali 
vybojovat krásné 2. místo v Kateřinicích, 3. místo v Jablůnce, ve Valašské 
Senici, ve Stříteži nad Bečvou, v Němeticích a v Karolince. Několikrát se 
umístili na 4. pozici. Zúčastnili se také soutěže „Valašská hasičská liga“, 
kde obsadili neuvěřitelné 6. místo z 80 týmů.

Tolik soutěží, které musela naše hasičská stříkačka zvládnout, nebylo 
možné. Ke konci sezóny se pokazila a nyní je v Kelči na opravě. 

Nadané mužské družstvo začalo trénovat i na soutěž TFA (nejsilnější 
hasič přežívá). První soutěž se konala ve Velkých Karlovicích, které se 
zúčastnili 3 členové sboru. Jeden z nich, Vojta Válek, si hned odvážel 
3. místo! Nelenil a sám jel na další soutěž do Liberce, kde taktéž obsadil 
3. místo. Aby toho nebylo málo, dovezl si pohár i ze Slovenska!

Díky skvělým výsledkům byl Libor Vítek vybrán, aby jel na mistrovství 
ČR do Prahy. Soutěžil za SDH Juřinka. Vyhráli 8. místo ze 17 nejlepších 
sborů v ČR. 

I když bylo nové zásahové vozidlo pokřtěno na Soutěži o gulášového 
krále, proběhlo 7. července 2017 posvěcení otcem Karlem Hořákem 
společně s faráři manžely Jelinkovými.

Dne 21. července 2017 proběhla taneční zábava se skupinou Focus 
Rock. Na konci července jsme se vydali za bratry do Povážské Teplé, 

kde se konala soutěž a ve večerních hodinách byla diskotéka. Další 
taneční zábavu jsme přichystali dne 25. srpna 2017 se skupinou 
Kosovci. Dětský den, který měl být 2. září 2017, se bohužel zrušil kvůli 
nepříznivému počasí a bahnitému terénu. 

Během prázdnin byly obcí zřízeny dva týdenní tábory. V každém týdnu 
připravila naše složka pro děti jeden hasičský den.

Krásnou neděli jsme prožili 10. září 2017, kdy se v naší obci konala 
velká slavnost – 500 let Evropské reformace. Pomáhali jsme při řízení 
dopravy, parkování aut a při zajištění občerstvení. 

V červenci jsme měli dva jubilanty. Prvním byl Ladislav Žabčík, 
kterému přišlo 25. července poblahopřát 7 členů sboru. Druhý člen 
sboru Radek Juráň měl narozeniny 26. července, slavil nádherných 
50 let. Jako překvapení jsme pro něj připravili projížďku zásahovým 
vozem a poté měl za úkol uhasit oheň.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
14. 6. 2017 v 9.26 h – narušení plynárenského potrubí, které 
způsobilo masivní únik plynu

20. 7. 2017 v 5.15 h – požár křoví

Tereza Staňková 
jednatelka

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

S pomocí Vás všech se podařilo rodičům malého Ondráška 
Blizňáka zařídit takto krásný pokojíček, ve kterém si může 
Ondra bezpečně hrát aniž by se zranil. Moc Vám děkujeme!

Stále však chybí finanční prostředky na dobudování 
bezbariérové koupelny, kterou Blizňákovi nezbytně potřebují. 
Sbírka pro Ondráška stále pokračuje, pokud by jste chtěli 
pomoci i Vy, finanční částky můžete zasílat na konto 
1763094003/0800 (do poznámky můžete napsat: Ondrasek).

PŘED rekonstrukcí

PO rekonstrukci
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Ve dnech 25.–27. srpna 2017 uspořádal oddíl jiu jitsu sebeobrany 
Ratiboř víkendové soustředění v Dinoticích na skautské chatě. Rádi se 
sem vracíme, je zde krásné prostředí a ideální podmínky pro cvičení. 
Páteční odpoledne bylo vyhrazené příjezdu a přípravám na sobotní 
a nedělní část tréninku. Sobotní cvičení začalo velmi brzy a již od 
prvních chvil bylo velmi intenzivní. Zaměřili jsme se na fyzickou 
a psychickou odolnost obránce, posilování a trénink sebeobran-
ných technik. Po cvičení si každý mohl vyzkoušet střílení z luku, 
práskání honáckým bičem nebo cvičení s mečem. Nedělní trénink 

byl zaměřený na techniku a kombinaci obranných technik. Letos 
jsme se sešli v počtu 12 osob a doufáme, že příští rok nás bude víc.

V průběhu školního roku budou tréninky probíhat stále ve stejné 
dny i hodiny: středa 15.30–16.30 h, pátek 19–20 h a sobota 18–21 h. 
Zájemci o cvičení z řad dětí i dospělých mohou přijít na kterýkoliv 
trénink.

Marcel Regmund 
Trenér Jiu-Jitsu Ratiboř 

Turnaj se konal dne 19. srpna 2017 za účasti osmi družstev mladších 
přípravek. Hrálo se systémem každý s každým 2 × 12  minut. Naše 
mužstvo ve složení Honza Cmerek, Lukáš Černý, Adam Žabčík, 
Šimon Herián, Marián Holý a Samuel Strbačka přistupovalo 
k jednotlivým zápasům velmi odpovědně a hlavně s vědomím, že 
jen dobrý a nebojácný výkon může vést ke konečnému vítězství. 
Problémem byl malý počet hráčů na střídání a tím velký tlak na 
fyzičku přítomných. Tito však dokázali, že jsou dobře připraveni 
a mohou se klidně měřit i s mužstvy zvučných jmen.

Nyní k jednotlivým zápasům: 
1.  Ratiboř  –  Kopřivnice 1 : 0 
2.  Ratiboř  –  Vsetín 2 : 1 
3.  Ratiboř  –  Mikulůvka 11 : 0 
4.  Ratiboř  –  Vigantice 14 : 0 
5.  Ratiboř  –  Kateřinice 3 : 2 
6.  Ratiboř  –  Leskovec 0 : 0 
7.  Ratiboř  –  Val. Bystřice 3 : 0

Konečný výsledek zní: 7 vítězství  /  21 bodů  /  skóre  3 : 4  
VÍTĚZ  TURNAJE  MLADŠÍCH  PŘÍPRAVEK

Střelci branek: Marián Holý – 16 / Šimon Herián – 11 
Adam Žabčík – 10 / Lukáš Černý – 4  / Samuel Strbačka – 2

Marián Holý se stal nejlepším střelcem turnaje mladších přípravek. 
Zde je také nutno vyzvednout i výkon brankáře Honzy Cmerka. 
Prostě dobrá parta mladých kluků a odpovědný přístup jednotlivých 
hráčů ke kolektivu dokážou velké výsledky.

Radek Herián 
Trenér

SEBEOBRANA JIU-JITSU

TJ SOKOL RATIBOŘ – účast na turnaji O pohár starosty obce kateřinice
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INZERCE

 607 976 514

Prázdniny jsou za námi a podzim svojí barevnou krásou klepe na 
dveře. Vracíme se k našim pravidelným schůzkám na staré faře. 
I během uplynulého léta jsme se zúčastnily různých akcí a scházely 
jsme se co čtrnáct dní. Květinové dny v sokolovně i v kostele 
pomáhaly organizovat, a také zde vystavovaly své krásné mečíky, 
i děvčata z našeho babince, které jsou zároveň členkami Gladiol 
klubu. Též na Pohádkové cestě jsme se zapojily a pomáhaly.

Velkou akcí byly Mezinárodní sportovní hry seniorů v Plzni 
za účasti družstev ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa 
a Česka. Osmičlenné družstvo našich ratibořských seniorek pod 
vedením paní starostky reprezentovalo Zlínský kraj. Ve velmi silné 
konkurenci obsadily celkově 9. místo a dovezly z různých disciplín 
4 zlaté a 4 stříbrné medaile. K jejich výkonům blahopřejeme a patří 
jim za to velký dík.

Do konce roku plánujeme vycházky do přírody (bohužel v ní letos 
chybí hřiby), dále také plánujeme cvičení jógy, posezení na Svatého 
Martina nebo na Mikuláše. Těšíme se, že v kruhu kamarádek bude 
zase veselo, dobrá nálada a příjemně strávené chvíle.

Přejeme všem spoluobčanům pěkný barevný podzim (snad ještě i ty 
hřiby porostou), k tomu hlavně hodně zdraví a krásných zážitků.

Za klub B–B 
Jana Martinková

KLUB SENIOREK B–B

• Regenerační a sportovní masáže
• Baňkování
• Medové detoxikační masáže
• Aplikace tělových svící

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Vladana Staňková
Ratiboř 85, 756 21

IČ 06400841

Masáže Vlaďka

DĚTSKÝ BAZÁREK sobota 4. 11. 

800 –1130

V jídelně ZŠPRODEJ: dětské oblečení, kojenecké potřeby, sportovní potřeby pro děti, hračky, atd.

Kdo má zájem o prodejní místo na bazárku, pro registraci a bližší informace 
volejte 734 463 088. Počet prodejních míst je omezen!




