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Úvodem bych chtěla poděkovat za odvedenou práci pracovníkům 
obce i firmám, které se podílely na včasném splnění úkolů daných 
v tomto roce, o kterých jste byli informováni v minulých číslech 
zpravodaje. Z důvodu neposkytnutí dotace z MMR ČR nebyla 
v letošním roce realizována pouze oprava mostků. Dále bych chtěla 
zdůraznit, že obec nemá v zástavě žádný majetek a nadále patří 
mezi finančně zdravé obce. 

Během podzimních měsíců byly prováděny především dokončovací 
práce na započatém díle. Byla dokončena rekonstrukce MŠ, opraveny 
místní komunikace, chodníky i parkoviště u Jednoty a terénní 
úpravy v okolí. Do opravených chodníků byly položeny chráničky 
pro případné další sítě. Odtěženy byly poškozené stromy po větrných 
kalamitách. Upraveno bylo okolí  kostela a zahrady obou škol. 
Majetek obce byl rozšířen o další nemovitost. Od pana M. Pilčíka 
byla zakoupena ½ domu č. p. 263 s přilehlými pozemky ve středu 
obce u budovy kina, které bylo v letošním roce taktéž zakoupeno. 
Spoluvlastník budovy č. p. 263 seznámil zastupitelstvo obce se svým 
záměrem taktéž odprodat obci Ratiboř i druhou polovinu domu.

Vozový park, oprava koryt toků, VO
Stávající vozový park obce byl s využitím dotace SZIF ČR 
doplněn o nový traktor Zetor s vyvážecí soupravou pro odvoz 
dřevní hmoty. Během podzimních měsíců byla dokončena 
oprava části koryta Kobelanky.  Ještě do konce roku  by Lesy ČR 
měly odtěžit náplavy v korytě toku ve středu obce.  Recyklátem 
byly sanovány výtluky na několika úsecích místních komunikací. 
Pracovníci obce zlikvidovali nepovolenou stavbu kůlny v obecním 
lese a upravili terén v Zápotočí. V lokalitě u Halmazňů bylo 
instalováno nové veřejné osvětlení.

Kanalizace, vodovod, kabelová televize
Ve stavebním obvodu Hološín pokračovalo budování  kanali-
začních sběračů, vodovodních sítí k novostavbám rodinných 
domků doplněných o rozvody kabelové televize a pokládku 
elektrických rozvodů. V rozvodech kabelové sítě byly vybudovány 
další přípojky, např. v Kobelném. TKR Jašek připravuje další 
rozšíření poskytovaných služeb šířených prostřednictvím 
kabelových rozvodů v následujících letech. 

Dovybavení zásahové jednotky SDH technikou
Zásahová jednotka byla v letošním roce k zajištění akceschopno-
sti dovybavena novým vozidlem Ford, dýchacími přístroji, 
přilbami, vysavačem hmyzu a vozidlovou radiostanicí a dalším 
materiálem. Členové zásahové jednotky absolvují příslušná 
školení za účelem získání další odbornosti. 

PDO, Sběrný dvůr, třídění druhotných surovin
V týdenních intervalech probíhá pravidelná odvážka PDO. 
K ekologické likvidaci jsou pravidelně odváženy nashromážděné 
komodity. Pracovníci obce zajištují úklid prostor sběrného dvora 
a sběrných míst. K rozšíření systému třídění druhotných surovin 
byl posílen stávající stav o nové kontejnery na tříděný odpad. 
U prodejny Jednota bylo dobudováno sběrné místo.

Příprava investic v roce 2018
  Poté, co jsme v roce 2017 neobdrželi avizované dotace na opravu 

mostků u ZŠ a Zahradníků, předpokládáme realizaci obou staveb 
v roce 2018. Žádost o podporu bude opakovaně uplatněna u MMR 
ČR.    Pro rok 2018 je projekčně připravena přístavba ZŠ, obec 
i v tomto případě uplatnila žádost o dotaci z IROPU. V hodnocení 
jsme postoupili do dalšího kola, na rozhodnutí čekáme.    Obec 
dále obdržela, dotaci na úpravu zeleně a veřejných ploch v obci.  

  Připravena je i oprava chodníků na hřbitově.    Ve stádiu 
projekčního zpracování je připravovaná rekonstrukce kina, kde 
se zatím nepodařilo získat vhodný dotační titul.    V plánu je 
vybudování dětského hřiště a další akce v návaznosti na získání 
dotací.    Termín zahájení rekonstrukce „Silnice II/437: Ratiboř“ 
byl ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje přesunut z roku 2017 
na rok 2018. Předpokládaná realizace díla v roce 2018 je úsek od 
Bečvy po hranici intravilánu obce. Vlastní oprava průtahu obcí 
je plánována až na rok 2019. Na tento záměr navazuje i plánovaná 
investice obce do oprav chodníků a nájezdů k rodinným domům.

Výpis usnesení z  XXIII. a  XXIV. jednání 
Zastupitelstva obce Ratiboř
Zastupitelstvo obce Ratiboř schválilo:

  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství v intravilánu 
obce    zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2017, zejména  
MŠ, ZŠ, chodníky a další    rozpočtové změny dle předlohy  

  uplatnění žádosti o dotaci na dětské hřiště u MMR ČR a jeho 
umístění  na obecním pozemku před MŠ    pronájem místnosti 
č. 306 v budově č. p. 435 za účelem provozu pedikúry p. M. Kratinové  

  nákup ½ nemovitosti  č. p. 263 a přilehlých pozemků  (u obecního 
kina) v ceně  725 000,- Kč od pana M. Pilčíka, platba rozdělena na 
4. rovnoměrné splátky do 31.12.2019    plán inventarizace majetku 
obce Ratiboř za rok 2017    dodatek smlouvy o provozu kabelové 
televize s firmou TKR Jašek s. r. o.    konání výstavy drobného 
zvířectva v roce 2018 v areálu hasičského domu a příspěvek 
na zajištění výstavy 10 000,- Kč.    plán zimní údržby MK 
a chodníků v obci. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
  zprávu o probíhajících projekčních přípravách investic 

a podaných žádostech o dotační tituly pro rok 2018    žádosti 
o přidělení obecního bytu paní H. Lukášové R 302 a paní  
A. Žambochové R 357    zprávu o konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR    TOZ  akcí z oblasti kultury v obci  
do konce roku 2017.

Aktuální dění
Aktuálním dění v obci je prezentováno na info kanálu i webových 
stránkách obce. Těšíme se na Vaši účast na obecním plese 
a dalších akcích pořádaných ve spolupráci se spolky v roce 2018.

Bc. Jiřina Sklenská  
starostka

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, máme snad nejkrásnější období roku, kterým je advent a blížící 
se Vánoce.  Děti se těší na Ježíška a my ostatní na chvíle klidu a rodinné pohody. Chtěla bych 
Vám popřát krásné a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu rodiny a svých blízkých. 
Do nového roku Vám z celého srdce přeji zdraví, lásku, štěstí a spokojený život v naší obci.
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UZAVŘENÍ ZUBNÍ ORDINACE V RATIBOŘI

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE RATIBOŘ 
PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2017/2018

VÝZVA MAJITELŮM 
PSŮ A KONÍ 
– UKLÍZEJTE SI PO 
SVÝCH MILÁČCÍCH

Jak je v našem okolí zejména 
v zimních měsících vidět, 
velká část chovatelů po svých 
pejscích neuklízí exkrementy 
a ty pak zůstávají na chodnících 
či travnatých plochách. 
Vyzýváme majitele psů a koní 
– uklízejte po svých miláčcích!

POPLATKY 
splatné od 1. února 2018 
do 30. dubna 2018

VODNÉ 
za rok 2017 je 34,- Kč/m3.

STOČNÉ 
dům připojený na obecní kanalizaci 
400,- Kč/osoba, dům nepřipojený na 
obecní kanalizaci 400,- Kč/dům.

DOMOVNÍ ODPAD 
občan s trvalým pobytem v obci 
450,- Kč/rok.

POPLATEK ZE PSŮ 
za jednoho psa 100,- Kč/rok, 
za každého dalšího psa 200,- Kč/rok.

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

OZNÁMENÍ O VOLBĚ 
PREZIDENTA REPUBLIKY
Starostka obce Ratiboř podle  § 14 písm. 
c) zák.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a vyhlášky č. 294/2012 Sb., 
v platném znění oznamuje, že pro 
volbu prezidenta republiky ve dnech 
12. a 13. ledna 2018 a případné II. kolo 
ve dnech 26. a 27. ledna 2018 je stanove-
na volební místnost v budově Obecního 
úřadu 756 21 Ratiboř  č.p. 75.

K 31. prosinci 2017 ukončí svou činnost zubní lékařka MUDr. Alena Kyjaniová. Když jsme se 
o tomto úmyslu paní doktorky dozvěděli, okamžitě jsme začali shánět náhradu. Nikdo z nás 
však netušil, že situace se zubními lékaři je tak kritická. I když máme pocit, že jsme větší obcí 
a ordinace má dostatek pacientů, nedaří se najít žádného lékaře, který by ordinaci převzal.

Mladí lékaři odcházejí do měst, kde pracují na moderních klinikách, a starší ukončují své 
praxe z důvodů elektronických receptů a EET. Tato fakta nám hledání ještě ztěžují. Oslovili 
jsme Stomatologickou komoru, požádali jsme Zlínský kraj o vyhlášení výběrového řízení 
a postupně se snažíme na doporučení okolních lékařů oslovovat jednotlivé zubní lékaře. 
Pomoc hledáme také na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku a Polsku, ale prozatím marně. 
Osloveným lékařům v inzerátech nabízíme minimální nájem, zajištění bydlení a finance na 
odkoupení a modernizaci ordinace. To vše prozatím nepřineslo žádný výsledek. Momentálně 
jsme využili všech možností, které jsou dostupné k oslovení širokého spektra lékařů. Jako 
obec nemůžeme ani odkoupit vybavení ordinace, to mohou jen lékaři.

Situace je opravdu kritická, je špatně, že pojišťovny ani kraj nemají povinnost zajistit dostupnou 
péči všem pacientům, že zanikly obvody, a tak nejsou lékaři přidělováni a vybírají si lukrativní 
místa. Všechna tato fakta nám hledání nesmírně ztěžují. Nepomohla ani prosba 
na paní doktorku, aby svou praxi ještě prodloužila do doby, kdy se najde náhrada. 
Nabízeli jsme také finance na prodloužení potřebných licencí, ale marně.

Prozatím bude nejlépe, když si pacienti MUDr. Kyjaniové vyzvednou 
svoji zdravotní kartu. Po ukončení praxe bude kartotéka předána 
na krajský úřad do Zlína.

Martin Žabčík  
místostarosta

Pracovníci obecního úřadu budou postupovat podle Plánu zimní údržby obce 
Ratiboř následovně:

Zahájení odklízení sněhu při sněhové pokrývce 5 cm a více:

Pořadí důležitosti 
 I. Veřejně přístupné, dopravní a obslužné MK do 4.00 h 
 II. Účelové komunikace do 12.00 h 
 III. Ostatní MK a prostory do 20.00 h

Časová posloupnost v případě sněhových srážek:
Výjezd vozidel zimní údržby ve 4.00 h – Traktor Proxima 90, Horal 75, 
Traktorbagr, Malotraktor na chodníky, kolový nakladač. Pracovní četa na 
odklízení sněhu nastupuje v 5.00 h.

Prioritní lokality 
 – Dostupnost autobusových zastávek 
 – Místní komunikace 
 – Parkoviště u MŠ a obchodního domu do 6.00 h 
 – Centrum obce + okolí ZŠ do 7.00 h

Další postup v průběhu dne dle srážek.

Následné ošetření komunikací: 
Posyp zdrsňovacím materiálem bude prováděn tam, kde si to vyžaduje dopravně 
technický stav komunikace. Posypový materiál: škvára – výjezd k chatové oblasti, 
kopec do Červených, kopec u vleku, posypová drť – komunikace a chodníky.

Bez zimní údržby: 
 – Komunikace na Kosiska – od č. p. 602 
 – Hřbitov (upraven jen v případě pohřbu)
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REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Dne 2. prosince 2017 byla oficiálně dokončena rekonstrukce budovy 
MŠ Ratiboř. Slavnostním otevřením budovy byl spuštěn provoz 
hlavního vchodu a výtahu.

Bylo tak dokončeno více jak půlroční stavební martyrium, ve kterém 
byly spojeny tři investiční akce: přístavba nové části budovy, zateplení 
původní budovy a výměna oken a odstranění bariér v celém objektu. 
První akci jsme financovali z vlastních zdrojů částkou 5,8 mil. Kč, 
zateplení ve výši 3,8 mil. Kč bylo podpořeno z fondu OPŽP dotací ve 
výši 40 % celkové částky a odstranění bariér v budově MŠ za celkovou 
částku 5,2 mil. Kč bylo podpořeno ministerstvem školství 50 %. 
Nečekaně jsme obdrželi i finanční podporu na vybudování nové 
zahrady ve výši 400 000 Kč od ministerstva pro místní rozvoj.

Ukončili jsme tak přestavbu, která původně měla být rozfázována 
do tří let. Jsem velmi rád, že se podařilo vše zrealizovat v průběhu 
jednoho roku. Nedokážu si představit, že bychom museli další 
dva roky vždy v létě část budovy vybourat a opravit. Vše bylo sice 
náročnější, ale při jednom nepořádku a paní učitelky se mohou 
nastálo zabydlet v nových učebnách.

Musím z tohoto místa poděkovat všem, kteří nám pomáhali školku 
opravit! Je to především firma TM Stav s. r. o., která dokázala neuvěřitelně 
pružně reagovat na naše narůstající požadavky v reakci na schválené 
dotace. Svůj velký autogram na budově má také ak. arch. Libor Sošťák, 
člověk, který dokázal naprosto dokonale vystihnout ducha mateřské 
školky a přenést jej do vzhledu celé budovy. Dalším významným 
člověkem byl pan Martin Sušeň, který vedl stavbu projekčně a také 
jako stavební dozor. Velký kus práce odvedla firma pana Tomáše 
Galetky – elektroinstalace a pana Pavla Jaška – vodo-topo-plyn. 

V neposlední řadě si velké poděkování a uznání zaslouží naše paní 
ředitelka Zdeňka Březovjáková s celým učitelským sborem, paní 
uklízečky a kuchařky. Všechny se nadšeně zapojily do přípravy 
projektu i samotné realizace a od prvopočátku nám pomáhaly svými 
postřehy, nápady a připomínkami.

Děkuji Vám všem a odměnou ať jsou nám spokojené děti a personál 
v MŠ Ratiboř!!!

Martin Žabčík 
místostarosta
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POŘÍZENÍ LESNÍ TECHNIKY

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM

V průběhu měsíce října byl pořízen nový traktor Zetor Proxima 90. 
Nový traktor jsme pořídili s podporou Státního zemědělského inter-
venčního fondu. Stroj je vybaven lesní nástavbou, čelním nakladačem 
a vyvážecím vlekem. Celkové náklady byly 1 999 000 Kč. Z fondu 
jsme obdrželi dotaci ve výši 50 % z této částky. 

Traktor bude sloužit převážně v obecních lesích, kde už nyní 
usnadňuje práci při vyvážení kulatiny a klestu. Kapacita vyvážečky je 
konstruována tak, aby byla vhodná do prořezávek a menších porostů. 

Traktor se bude podílet také na zimní údržbě. Nově byl přijat 
na místo strojníka pan Petr Spívala, který má nový traktor na 
starosti. Pan Spívala má přidělenou zimní údržbu velké části 
vesnice.

Pokud se vyskytnou nějaké nedostatky v průběhu 
zimy, prosím neváhejte nás kontaktovat na obecním 
úřadě, abychom mohli úseky, které bude nový traktor 
obsluhovat, vhodně zkoordinovat. 

Martin Žabčík  
místostarosta

Již delší dobu diskutujeme o tom, že nám v obci chybí kulturní 
zařízení s dostatečnou kapacitou pro pořádání různých kulturních 
a volnočasových aktivit. Využili jsme proto vypsané výzvy 
z evropských fondů IROP, do které bylo možné zařadit projekt 
polyfunkčního komunitního centra.

Co to vlastně polyfunkční komunitní centrum je?
Jedná se o zařízení, které je určeno pro poskytování sociálních 
služeb a volnočasových aktivit.

V našem případě jsme se zaměřili na seniory a zdravotně postižené 
občany. Navázali jsme spolupráci s Charitou Vsetín, která by 
měla jako organizace poskytující sociální služby náš projekt 
zaštiťovat.

Základem projektu se stala studie arch. Ing. Kamila Mrvy. Do této 
studie jsme zakomponovali všechny požadavky, které bylo nutné 
splnit pro podání dotace. Bylo tak navrženo komunitní centrum, 
které by mělo mít široké využití. Základní podmínkou bylo 
zajištění sociálních služeb nejen pro naši obec. Společně s Charitou 
byly vybrány služby, které jsou v naší obci nejvíce požadovány. 
Těmito službami jsou denní stacionář pro seniory a také zdravotně 
postižené, asistenční služba a terénní služba. Tyto aktivity by 
měly být zajišťovány v nově vzniklých prostorech centra, kde by 
měly být vybudovány klubovny pro stacionář, v nichž se budou 
setkávat senioři a zdravotně postižení. Pro ty by měla být také 
zajištěna seniortaxislužba, která je bude ráno svážet do centra 
a po ukončení programu zase rozvážet domů. V průběhu dne 
budou zajišťovat program a péči o seniory erudovaní sociální 
pracovníci. Zároveň by mělo být v centru zajištěno zázemí pro 
asistenční a terénní službu. Zde budou pracovat zaměstnanci 
Charity poskytující služby seniorům, jako například doprovod 
k lékaři, zajištění obědů, nákupu, základní hygieny nebo také péči 
o pacienty upoutané na lůžko. 

Další funkcí centra je zajištění prostoru pro volnočasové aktivity. 
V centru plánujeme klubovny určené skautům, folklórnímu 
souboru, seniorkám a dalším spolkům, které projeví zájem.

Zároveň by měl být vybudován sál pro cca 250 osob, ve kterém by 
se mohly konat plesy, přednášky, divadelní představení, koncerty 
a další kulturní a volnočasové akce. 

Výstavba centra bere ohled i na stávající akce v areálu hasičského 
domu. Největší akcí konající se každý rok je gulášový festival. 
Naším cílem je zachovat areál tak, aby byl funkční i při těchto 
aktivitách. Velký sál je navržen s otvíravými bočními zdmi tak, 
aby byl průchozí při konání velkých akcí. Malý sál pak bude 
fungovat jako oboustranné pódium.

Dne 26. října 2017 byla podána žádost o dotaci na podporu realizace 
projektu Komunitního centra u hasičského domu v hodnotě díla 
20 mil. Kč. Obec svou žádost o podporu uplatnila v dotačním 
programu IROP. Zpracovatelem projektu je arch. Kamil Mrva. 
Zda bude dotace obci přiznána, bude zřejmé až po vyhodnocení 
v roce 2018.

Pokud by byl náš projekt podpořen, vzniklo by tak velké sociální, 
kulturní a volnočasové centrum, které naše vesnice doposud 
postrádá.

Martin Žabčík  
místostarosta
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Rozsvícení vánočního stromu



Milí spoluobčané, opět se do vašich rukou dostává další, již poslední, 
vydání našeho zpravodaje. Pokusím se zhodnotit uplynulý kalendářní 
rok 2017 a budu se snažit připomenout akce, kterých jste se zúčastnili, 
podělit se s vámi o zážitky, informovat vás.

V letošním roce 2017 jsme navštívili celkem 87 spoluobčanů, z toho:

 70 let oslavilo 16 spoluobčanů, 
 75 let oslavilo 14 spoluobčanů, 
 80 let oslavilo 8 spoluobčanů, 
 80–90 let oslavilo 43 spoluobčanů, 

 další 2 spoluobčané oslaví své jubileum koncem roku, 
 90 let oslavila 1 spoluobčanka a koncem roku oslaví 

 ještě jedna jubilantka, 
 91 let oslavil 1 spoluobčan, který bohužel již zemřel, 
 92 let oslavila 1 spoluobčanka, 
 93 let oslavila 1 spoluobčanka, 
 94 let oslavila 1 spoluobčanka, která je bohužel v domově 

 s pečovatelskou službou.

V letošním roce nezasedne k slavnostnímu vánočnímu stolu mezi 
své blízké, přátele a známé 13 spoluobčanů. Budete nám chybět.

Tradiční setkání seniorů
První říjnovou neděli 1. 10. 2017 jsme se opět sešli po roce v restauraci 
Ponorka k již tradičnímu setkání seniorů v hojném počtu. Tak 
jako bývá zvykem, jsme si všichni popovídali, zazpívali a taky něco 
dobrého snědli. Za všechny přítomné průběh této akce uvedla v báseň 
naše milá paní Marie Šedá, které za toto děkuji.

Co říci závěrem? Abychom se za rok zase všichni ve zdraví sešli.

Členky sociální komise spolu se všemi zastupiteli přejí našim spolu-
občanům příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a do nového 
roku vše nejlepší.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování všem zástupcům obce, kteří se podíleli na 
přípravě příjemného posezení s důchodci dne 1. října 2017.

V neděli 1. října, kdy podzimní sluníčko ještě příjemně hřálo, 
mnoho starších občanů do restaurace Ponorka pospíchalo. 

Salónek pro všechny moc hezky připraven byl  
věřím, že se tam nikdo ani chvilinku nenudil. 

Paní starostka o dění v obci přítomné informovala 
a za účast na setkání všem srdečně poděkovala. 

Zástupce paní starostky neměl takřka už ani co dodati, 
všichni se na něj usmívali a chtěli co nejdříve zpívati.

A když posléze na harmoniku hrál a krásně pěl, 
zpěv všech přítomných celým sálem nádherně zněl. 

Za evangelický sbor paní farářka mluvila 
věřím, že její upřímná slova, každého potěšila. 

Dvě hlavní organizátorky tohoto úspěšného setkání  
bavily občany a říkaly vtipy pro zasmání. 

I žáci základní školy v čele s paní ředitelkou písničky zapěli, 
všechny příjemně pobavili a velký úspěch měli. 

Zástupci obce nezapomněli ani na společné focení, 
což určitě obvyklé v jiných vesnicích není. 

Pohoštění velké připraveno bylo - 
koláče, řízečky i to vínečko se pilo,

každý si s chutí se sousedem povídal, 
jak běžel čas, to ani nevnímal. 

Závěrem patří všem zástupcům obce srdečné poděkování, 
za rok se budeme těšit se všemi opět na shledání. 

Všem pozvaným se to náramně líbilo, 
že si na ně obec každý rok vzpomene, jejich srdéčko potěšilo.

Za všechny přítomné napsala 
Marie Šedá
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ADVENT SE ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY

V říjnu 7. 10. 2017 se v oddací místnosti Obecního úřadu v Ratiboři 
uskutečnilo již tradiční vítání ratibořských občánků.

Tato slavnost byla rozdělena pro velký počet narozených dětí na 
dvě části. Celkově jsme vítali 12 přítomných dětí.

Přítomné rodiče, příbuzné i ostatní uvítala paní starostka Bc. Jiřina 
Sklenská. O zpestření pořadu se postaraly děti z mateřské školy 
se svým novým pásmem pod vedením paní učitelky Wollerové 
a Barvíkové. Po slavnostním projevu následoval slib rodičů 
stvrzený podpisem do pamětní knihy.

Maminky čerstvě narozených dětí si odnesly kytičku a děti 
dárečky. Na závěr následovalo fotografování.

Chtěla bych popřát všem rodičům hodně 
trpělivosti, obětavosti ve výchově svých dětí 
a vašim dětem zdraví, lásku, radost, spokojenost 
a úsměv, který je bude provázet celým životem.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

Jako každoročně i v letošním adventním období měl hudební 
soubor Zvonky Dobré zprávy řadu vystoupení a koncertů. 
Jmenujme např. koncert v Bílé u Opavy, v Kunovicích 
u Uherského Hradiště nebo vystoupení na výstavišti v Brně. 
Dne 6. prosince 2017 si ZDZ pod vedením své dirigentky 
J. Wiery Jelinek zahrály ve Valdštejnském paláci v Senátu 
České republiky u příležitosti předávání ocenění úspěšným 
účastníkům soutěže Vesnice roku 2017.

Slavnostní zasedání bylo zahájeno českou státní hymnou v podání 
ZDZ. Výběr dalších skladeb se nesl v duchu blížících se vánočních 
svátků. Předposlední skladba, Beethovenova Óda na radost, byla 
podbarvena klavírním doprovodem studentky kroměřížské 
konzervatoře Emilky Adámkové, která studuje hru na varhany. 
Jednotlivé skladby slovem provázela paní farářka Jelinková. 
Po závěrečném Pochodu Radeckého nadšení posluchači děkovali 
účinkujícím potleskem ve stoje. Mnozí se vyjádřili v tom smyslu, 
že něco tak úžasného ještě neviděli a neslyšeli. Vystoupení ZDZ 
bylo bezesporu nádherným završením tohoto slavnostního 
shromáždění.

Zvonky čekají ještě další vystoupení a to nejhezčí bude již 
tradiční koncert URBI et ORBI na závěr kalendářního roku 
v ratibořském kostele.

Růžena Hříbková

Kouzelná vesnička  
údolím se vine, 
voděnka v potoce 
tichounce plyne. 

V pozadí nad vískou 
vysoké stromy stojí, 
na mezích okolo 
roste bujné chvojí. 

Klikaté potůčky 
z lesů dolů stékají, 
tichounce šumíce 
k procházce lákají.

Příroda překrásná 
na loukách mnoho kvítí, 
sluníčko s úsměvem 
na tu krásu svítí. 

Rostou tam vstavače 
pampelišky a jiné květiny, 
proti různým nemocem 
také vzácné byliny. 

Když však královna Zima 
do vesničky zavítá, 
mnoho malých dětiček 
tuto změnu uvítá. 

Sněhové vločky 
pokryjí lesy a stráně, 
děti hned chystají 
lyže a sáně. 

Roční období se opakuje 
a změnit se to nedá, 
v přírodě každý 
potěšení hledá.

Ta kouzelná vesnička 
Ratiboř se nazývá, 
mnoho šťastných lidiček 
spokojeně v ní přebývá. 

Marie Šedá

Kouzelná vesnička
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Milí přátelé, Bohem opečováváni, hýčkáni a neseni… zase se blíží vánoční svátky. 

Žijeme v jistotě, že před více než dvěma tisíci lety se narodil, zemřel, vstal a žije Ježíš, Boží syn. Je to realita každého dne, a tak máme „Vánoce“ 
neustále. Dostali jsme dar života a v Něm věčný život. Dalšími tisíci dary jsme denně zahrnováni. Tak přejeme nám všem, abychom - v jistotě, 
že všechny dobré a dokonalé dary jsou od Boha a našeho Spasitele, pokojně a s radostí přežili (pardon – prožili) tento krásný měsíc a měli 
požehnaný nový rok 2018.

S přáním krásných a požehnaných Vánoc, pokoje s Bohem a požehnaného nového roku 2018 jménem staršovstva srdečně vás zdraví 
farářka sboru J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Sborová sdělení a pozvánky
24. 12. – na Štědrý večer se sejdeme v 16.30 h v kostele a vězte, 
že děti se na Vás těší. 
Na další bohoslužby jste srdečně zváni do sborového sálu, vždy 
od 10.00 h: 
   25. 12. – se Svatou Večeří Páně 
   26. 12. – slouží 
br. f. Miroslaw Jelinek
Poslední pátek letošního roku 29. 12. v 17.00 h se bude v kostele 
konat koncert Zvonků Dobré zprávy Urbi et Orbi s dobrým 
přáním pro obec a svět.  
31. 12. –  v neděli, která letos uzavírá kalendářní rok, bohoslužby 
začínají v 10.00 h. 
V pondělí 1. 1. 2018 bohoslužby s Večeří Páně od 10.00 h.

V rámci Aliančního týdne modliteb začínají ekumenická 
shromáždění vždy v 18.30 hod. Poslouží kazatelé: 

 v úterý 9. 1. – Pavel Kostečka, (CADS Vsetín) 
 ve středu 10. 1. – Karel Hořák z římskokatolické farnosti Hošťálková

V neděli 4. 2. se budou konat rodinné bohoslužby. 
V 1. neděli Postní od 18.00 h se budou bohoslužby konat se 
slavností Večeře Páně. 
V neděli 4. 3. k Světovému Dni modliteb – bohoslužby skupina žen. 
Velký týden začne 25. 3. Květnou nedělí. V průběhu bohoslužeb 
se bude číst Pašijní příběh. 
V průběhu bohoslužeb na Velký pátek 30. 3., v den, který je 
připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži,  se bude číst Pašijní 
příběh a konat slavnost Večeře Páně.

Svatý, dobrotivý Bože, Vánoce jsou přede dveřmi a my slyšíme s novou naléhavostí, že Ty přicházíš, 
abys navštívil a zachránil svůj lid. Světlo přichází do temnot… 

Máme z toho velkou radost. Vždyť my nedokážeme prosvětlit ani prostor kolem sebe a svých milých, 
natož abychom zalili světlem celý svět. Tvé světlo je toho schopno. Vyznáváme na sebe, že naše víra 
častokrát slábne, jen, jen zhasnout, že nám chybí odvaha svítit. 

Připadáme si příliš málo vybaveni pro náročný úkol vnášet světlo do míst, v nichž panuje tma. Proto 
prosíme: zažehni plamen svého světla i v nás, aby se rozplynula úzkost, že jsme na světě sami bez 
pomoci a že svět nemá naději.

Nejsme na světě sami. Ty k nám přicházíš. Nejsme bez pomoci. Ty jdeš k nemocným a potřebným. A svět 
má naději, vzdor temnotě hříchu. Má naději, protože ty sám do něj vstupuješ. Buď Tobě chvála. 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

...všem, kteří jste přispěli na pokrytí výdajů na opravu kostela. Kdo by chtěl ještě finančně pomoci, 
je k tomu srdečně zván. Finanční sbírka kvůli účelovému zadlužení probíhá nepřetržitě. 



Říjen
Téma BAREVNÝ PODZIM, v nové barvami zářící školce, v nás 
umocnilo rozvíjení pozitivního citového vztahu k podzimní 
přírodě. Estetické cítění jsme podporovali vytvářením nápaditých 
pracovních celků a výrobků, za které jsme byli pochváleni při 
výzdobě interiéru školky.

Během podzimního období jsme nejen tvořili, ale i počítali s babkou, 
která měla čtyři jabka, a dědoušek jen dvě. Se zahradníkem jsme 
šli do zahrady, kde jsme se učili poznávat a ochutnávat ovoce 
a zeleninu. Lísteček z javora nás seznamoval se stromy a keři na naší 
zahradě a v okolí MŠ. S deštníčkem a kapičkami jsme si zatancovali 
a zacvičili. Zimní spáče nám představil ježek Bodlinka. A vše, co 
jsme se naučili, jsme si společně zopakovali s vílou Podzimničkou. 

Výuku jsme obohatili o tyto akce:

 Hudební pořad Tóny v dřevě ukryté, kde jsme viděli a slyšeli 
staré zapomenuté nástroje.

 Při oslavě narozenin Amálky navštívil třídu Medvídků s balóny 
a bublinami klaun Bertík.

 Besedu s ukázkou hokejové výstroje připravili trenéři pan 
Kuneta a pan Tesařík z VHK ROBE Vsetín.

 Pro rodiče jsme zajistili zajímavou přednášku s Mgr. Danou 
Matějovou na téma Školní zralost.

Listopad
 S lampiónky jsme se vydali na večerní osvětlenou vycházku 

zakončenou ohňostrojem.

 Pro 51 přihlášených dětí provedli odborníci ze SPC Valašské 
Meziříčí vyšetření sluchového vnímání.

 Divadlo Bublanina nám zahrálo pohádku Dobrý den, celý den, 
do které se zapojily nejen děti, ale i paní učitelky.

 Předvánoční atmosféru nám navodilo vánoční tvoření rodičů a dětí, 
kteří pod vedením paní Markéty Zetkové vyráběli věnečky na dveře.

Prosinec
Ve spolupráci s Obecním úřadem Ratiboř proběhl 2. prosince 
Den otevřených dveří v nově zrekonstruované, vyzdobené mateřské 
škole. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili za obecní 
úřad paní starostka Bc. Jiřina Sklenská a pan místostarosta Martin 
Žabčík, architekt Libor Sošťák, za firmu TM stav spol. s. r. o. pan 
Martin Tlaček a pan Michal Mikeš a za školku paní Zdeňka 
Březovjáková. Akce měla u široké veřejnosti pozitivní ohlas 
a všichni obdivovali nové barevné moderní prostory. Třešničkou na 
dortu byl dárkový poukaz na 10 000 Kč od firmy TM stav spol. s. r. o. pro 
děti. Paní ředitelka poděkovala všem za příjemné a krásné prostředí 
pro zaměstnance i děti.

 Mikulášská nadílka v režii divadla Maringotka opět nezklamala. 
Pro Mikuláše a andílka si děti připravily pásmo básniček a písniček 
a na čerta čekala koza rohatá. Nadílku dostaly všechny děti, některé 
však s odřenýma ušima.

 Ani letos jsme nemohli vynechat pečení lineckého cukroví. Děti 
v zástěrkách vykrajovaly a paní kuchařky pekly. Nejvíce se malí 
cukráři těšili na slepování marmeládou a olizování prstíků.

 Vánoční náladu v nás probudilo ochotnické divadlo Ratiboř 
s Mikulášským příběhem.

 V posledním týdnu před Vánocemi jsme si v každé třídě uspořádali 
posezení u vánočního stromečku s básničkami a koledami. Pod 
stromečkem jsme našli i dárečky, které s Ježíškem domluvil Klub 
rodičů při MŠ.

Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, sponzorům, rodičům, 
zaměstnancům za spolupráci a přejeme všem hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti.

Za kolektiv MŠ šťastný nový rok 2018  
Pavlína Ferdicsová

Obecní knihovna Ratiboř přeje všem krásné a klidné Vánoce, pod stromečkem zajímavou knihu 
a do nového roku 2018 především zdraví a štěstí. A protože se do nového roku nemají přenášet 
dluhy ze starého roku, pokusím se alespoň některé vyrovnat.

Chtěla bych moc poděkovat své kolegyni Marcelce Machalové, která mne během mé nemoci 
zastupovala v knihovně a byla mou plnohodnotnou náhradou i v jednání se vsetínskou knihovnou. 
Děkuji také všem, kteří si na mne vzpomněli s pozdravem – moc potěšil a zahřál u srdce.

A teď už opravdu zazvonil zvonec a roku 2017 je konec... 
Vaše knihovnice Ester Miniariková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KNIHOVNA
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Vánoční nálada se vloudí všude a vloudila se i do naší 
školy. Všechny 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.                                       

Atmosféra očekávání, těšení a radosti byla provázena 
zpěvem vánočních písní a koled při rozsvěcování 
vánočního stromu 2. prosince, koncertem ZUŠ B-ART 
konaným 30. listopadu ve škole a při zpěvu koled a 
písní při projektu „Česko zpívá koledy“,  který proběhl 
13. prosince na návsi u stromečku.

Nejvzácnější dar, který můžeme dostat od druhého 
člověka, je jeho láska a přátelství. A to se projevilo právě 
při společném zpěvu našich vánočních písní a koled.

Láska, radost, mír, víra a naděje jsou nejdůležitější 
ingredience báječných Vánoc. Ať vám žádná z nich 
nechybí. Krásné Vánoce.

Poděkování sponzorům
Žáci i zaměstnanci ZŠ Ratiboř děkují všem sponzorům za 
dary, které jim poskytli v roce 2017.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

Ten vánoční čas, dočkali sme zas, kdy Večernice zažehá svým 
stříbřitým svitem tichou noc.

I letos vstupujeme do vánoční doby, jež nás vytrhuje z kolotoče 
všedních starostí a činí naše srdce vnímavější k okolnímu světu. 
Vstupujeme do této doby s lidmi, kteří tancují, hrají a zpívají, jak je 
našemu srdci milo.

Totéž platí i o Kosáčcích, našich dětech, prostřednictvím kterých 
se snažíme oživovat prastaré zvyky a obyčeje, které byly na valašské 
dědině součástí každého roku. 

 Šťastikování
...jímž na Valašsku vinšovala čeleď hospodáři a jeho rodině, chození 
po koledě – obcházka po staveních od Štědrého večera do Nového 
roku, říkadla, zpěvy i hry o narození Páně, obdarování od domácích… 
– jeden z mnoha zvyků, které Vám připomíná a snaží se oživovat 
soubor Kosiska – chlapi, děcka i ostatní, kteří se připojí.

Vinšujem Vám dobrý deň, výš vodičku než oheň!
27. prosince 2017 od 14.00 h můžete na dědině potkat Kosáčky 
i Kosáky, kteří budou chodit po koledě a šťastikovat.

Za Kosiska  
Lucka Žabčíková

Adventní koncert pro Charitu Vsetín
Mužácký pěvecký sbor Kosáci z Ratiboře o 1. adventní neděli 
spolu se svými hosty  rozezněl krásnými zpěvy a naplnil kostel 
Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. Posluchači na závěr Kosákům 
tleskali ve stoje! Výtěžek za dobrovolné vstupné činil 7 915,- Kč a je 
určen k zakoupení elektrických polohovacích lůžek.

Děkujeme Mužáckému pěveckému sboru Kosáci za milé 
a opravdové uvedení do adventní doby. Všem dárcům za jejich 
příspěvek také děkujeme! 

Pokojný čas prožitý v očekávání Vánoc přeje

Věra Dulavová 
ředitelka Charity Vsetín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – SVÁTEČNÍ POHODA

Hořely čtyři svíčky na adventním věnci. Tiše spolu hovořily.

První svíčka vzdychla a povídá: „Jmenuji se MÍR, moje světlo sice svítí, 
ale lidé žádný mír nedodržují.“ Její světlo bylo čím dál tím menší, až 
zcela zhaslo…

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka říká: ,,Jmenuji se VÍRA, ale jsem 
zbytečná. Lidé nechtějí nic o Bohu vědět, nemá proto cenu, abych svítila.“ 
Zavál průvan místností a druhá svíčka zhasla…

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka. „Jmenuji se LÁSKA a už 
nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili stranou. Vidí jen sami sebe 
a nikoho jiného, koho by měli rádi.“ A s posledním záchvěvem se ponořilo 
do tmy i toto světlo…

V tom přišlo do místnosti dítě,  podívalo se na svíčky a řeklo: 
,,Vy musíte přece svítit!“ A začalo plakat…

Vtom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a povídá: ,,Neboj se, pokud já 
svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit! Jmenuji se NADĚJE!“ Dítě 
od této svíčky zapálilo tři ostatní svíčky.

Plamen NADĚJE by nikdy neměl v našich životech vyhasnout. 
A plameny MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE udržujme stále zapálené.
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V pátek 10. listopadu se v naší tělocvičně konal již druhý ročník 
dětského volejbalu. Pozvání přijaly děti ze Vsetína i z Hošťálkové. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 19 týmů ve dvou kategoriích a hrálo se 
od pěti hodin do pozdního večera. Sportovní nasazení dětí nebralo 
konce, jen rozhodčí a trenéři s přibývajícím časem umdlévali. Po 
vyhlášení výsledků a rozdání cen a diplomů byly předány také vítězné 
poháry a jeden putovní. Ten si přebral tým z Hošťálkové, tak se máme 
na co těšit i v novém roce.

Následovala večeře v podobě párku v rohlíku, což se velmi osvědčilo 
z minulého turnaje. Velké díky patří všem rodičům, kteří se postarali 
o dobroty, buchty i další občerstvení pro účastníky. Po večeři a drobné 
hygieně si děti nachystaly žíněnky, karimatky a spacáky, my pak 

zajistili promítání pohádek. Noc v tělocvičně mohla začít. Dospěláci 
stihli ještě vyčerpat poslední zbytky energie volejbalem. Ráno děti 
vstávaly brzy, hrály se hry  s míčem i bez. Jen dospělí laxně posedávali 
a snažili se probudit tělo i mysl kávou. Všichni rodiče si odvezli 
správný počet dětí, žádné nezůstalo, žádné nechybělo. Trenéři přežili.

Moc rádi bychom poděkovali všem trenérům, rodičům i dětem 
za úžasný večer. Velké díky patří i Obci Ratiboř za nemalou 
podporu včetně financování dresů pro naše malé hráče. Děkujeme 
i zaměstnancům obce za přípravu tělocvičny i následný úklid.

Láďa Válek 
trenér

NOČNÍ TURNAJ V MINIVOLEJBALE

Listí už opadává ze stromů a my si uvědomujeme, že začíná podzim 
– pro naše soutěžní družstvo je to období posledních soutěží. Po 
úspěšné sezóně si však jeho členové nedali šlofíka, ale zařídili si na 
hasičské zbrojnici posilovnu, kde trénují, aby se mohli na jaře předvést 
i s opravenou sportovní stříkačkou.
V říjnu jsme se zúčastnili Hodového jarmarku, kde bylo naším 
úkolem prodávání limonády, piva a punče. 
Dvoudenní školení nositelů dýchací techniky čekalo čtyři členy 
výjezdové jednotky. První den, 13.října 2017, začali na stanici HZS 
ve Valašském Meziříčí školením teorie. Následně se přesunuli do 
Valašských Klobouk, kde je čekal zátěžový test a poté polygon 
(zakouřený prostor ve ztížených podmínkách). Druhý den jeli do 
Zlína, kde měli za úkol najít a vynést ze zakouřeného domu tlakové 
lahve a figuranta. Obtížným školením členové prošli a jsou nyní 
nositelé dýchací techniky.
Dne 21. října 2017 se několik našich členů sboru vypravilo na exkurzi 
do koncentračního tábora v Osvětimi.  
Jeden listopadový týden jsme si zpříjemnili, když jsme pomáhali 
na přípravách a prodeji obecní zabíjačky.
Své jubileum bude slavit dne 21. prosince 2017 Petr Srněnský
Výjezdová jednotka 
• 14. 10. 2017 v 17.07 h – auto v korytu potoka 
• 29. 10. 2017 v 12.33 h – odstranění stromu z komunikace

POZVÁNKA – srdečně zvu všechny členy sboru na 128. valnou hromadu, 
která se koná dne 13. ledna 2018 v 16.00 h na hasičské zbrojnici.

Sbor dobrovolných hasičů Vám všem přeje krásné prožití vánočních 
svátků a příjemný vstup do nového roku. A žádné požáry!

Tereza Staňková 
jednatelka SDH Ratiboř

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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Mladší přípravka
Po úspěšné letní přípravě, která byla zakončena účastí na turnaji 
v Kateřinicích (hodnocení již bylo minule), jsme zahájili mistrovská 
utkání v tomto složení: Jan Cmerek, Lukáš Černý, Adam Žabčík, 
Šimon Herián, Matyán Holý, Samuel Strbačka, Vojtěch Halmazňa, 
Michael Vrážel, Daniel Herman a Jiří Šimek. Během sezony se 
i těmto mladým klukům nevyhýbaly nemoci a zranění. Proto jsme 
k některým zápasům jeli ve velmi okleštěné sestavě, ale vždy jsme se 
turnajů zúčastnili. Mužstvo trénovalo pravidelně 2× týdně na hřišti. 
Příčinou odložení treninků a zápasů bylo jen počasí.

V podzimní části soutěže jsme sehráli tato utkání:

 Sobota 9. 9. 2017 hřiště Ratiboř, mužstva: 
 Vsetín - nedojel, Zašová A, Zašová B. 

 Sobota 16. 9. 2017 hřiště Valašské Meziříčí, mužstva: 
 Ratiboř, Hošťálková – nedojela, Kateřinice. 

 Čtvrtek 28. 9. 2017 hřiště Ústí, mužstva: Jablůnka, Ratiboř. 
 Sobota 30. 9. 2017 hřiště Hovězí, mužstva: 

 Ratiboř, Valašské Příkazy, Hošťálková – nedojela. 
 Neděle 8. 10. 2017 hřiště Ratiboř, mužstva: 

 Hošťálková, Poličná, Valašské Meziříčí B. 
 Sobota 14. 10. 2017 hříště Krhová, mužstva: 

 Valašská Bystřice, Ratiboř, Jarcová. 
 Sobota 21. 10. 2017 hřiště Zašová, mužstva: 

 Zašová A, Zašová B, Juřinka, Ratiboř.

Celkem bylo odehráno 17 zápasů, z toho 16 vítězství a jedna 
prohra (Ústí). Mužstvo bude nyní trénovat do poloviny prosince 
v tělocvičně a zahájení jarní sezony bude ve druhé polovině ledna 2018.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří působili jako 
fandové a zároveň zabezpečovali dopravu na jednotlivé zápasy. Chtěl 
bych též popřát šťastné a veselé Vánoce, v novém roce 2018 pracovní 
a sportovní úspěchy, ale hlavně hodně zdraví a rodinné pohody. 

Radek Herián 
trenér

Shrnutí podimu 2017 Muži A 
– přetištěný rozhovor s Valašským Fotbalem 

Ratiboř nic nebalí. Poslední místo v 1. B třídě není ještě před druhou 
polovinou soutěže beznadějné. U týmu těsně před koncem podzimu 
skončil trenér Karel Baroš, tým má zachránit bývalý dlouholetý 
trenér Lhoty u Vsetína Jaroslav Kulhaj. Podzim jsme hodnotili 
v rozhovoru s předsedou klubu Vlastimilem Adámkem.

Hlavní příčiny posledního místa v tabulce?

Jednoznačně neproměňování brankových příležitostí, zejména 
v 1. polovině utkání, kdy hráči mohli a měli rozhodnout o výsledku 
utkání a dále nezvládnutí zápasů s herně horšími soupeři.

Dobrý herní projev, mnoho šancí, bude se hledat střelec nebo 
v týmu je?

Kádr bychom potřebovali doplnit dvěma až třemi zkušenými hráči, 
kteří by naše mladé mužstvo podrželi a usměrnili ve stěžejních 

fázích zápasu. Pokud by se podařilo zkušeného útočníka a brankaře 
získat, byl by to určitě přínos. Ale kvůli současné situaci v tomto 
sportu, při nedostatku kvalitních hráčů na trhu, to bude složité. 
Věříme, že se na jaře probudí i naši střelci.

Jak hodnotíte práci trenéra Karla Baroše?

Jako trenéra s nejlepší tréninkovou přípravou, jakého jsme v poslední 
době u A mužstva měli, bohužel tato příprava byla v druhé polovině 
podzimní části značně ovlivněna vysokou absencí studujících nebo 
pracujících hráčů na tréninku, s čímž se ale asi nepotýká jen náš klub.

Proč i bez něho prohrál tým doma se Zašovou hrozivým skóre 0:6?

Nikdo z klubu ani z okruhu osob, kteří mají přehled o situaci okolo 
A mužstva nikdy netvrdil, že příčinou špatných výsledků je osoba 
trenéra. Pokud by tomu tak bylo, vedení klubu by přijalo nabízenou 
rezignaci trenéra již po polovině podzimní části sezony, ne až po 
„herním kolapsu“ v zápasu s Hutiskem. V zápase se Zašovou se 
naplno projevila frustrace hráčů z nepovedeného podzimu.

Co je třeba udělat pro jarní záchranu?

Na to existuje pouze jedno řešení, jehož proměna v realitu bude 
sice velmi složitá, ale ne nemožná – vyhrát za 3 body minimálně 
7 zápasů. Hodně napoví již první jarní utkání s dalším kandidátem 
na sestup a to se Lhotou na jejím hřišti.

Kde budete hledat nového trenéra a kdy oznámíte jeho jméno?

Určitě potěšíme váš server zveřejněním oficiální zprávy klubu, že 
se naše vedení v tomto týdnu definitivně dohodlo na podmínkách 
s panem Kulhajem ze Vsetína, který mužstvo osobně sledoval v několika 
podzimních zápasech a 9. ledna 2018 zahájí s hráči zimní přípravu.

Shrnutí podimu 2017 Muži B 
– přetištěný rozhovor s Valašským Fotbalem 
Dobrý podzim narozdíl od prvního týmu prožila pod vedením 
hrajícího trenéra Michala Mrliny ve IV. třídě rezerva Ratiboře. 

„Před sezonou jsme tým doplnili o dva záložníky Dominika 
Kovařčíka z Halenkova a Martina Hnátka ze Vsetína. To byla 
dobrá volba,“ pochvaluje si posily Michal Mrlina.

Po podzimu má tým na kontě 18 bodů za pět vítězství, jednu výhru 
a jednu prohru na penalty. „Jednou jsme prohráli po 90 minutách na 
Mikulůvce. Škoda že jsme nestihli dohrát utkání ve Zděchově, které 
bylo dvakrát odloženo pro nezpůsobilý terén, a tak nám jaro začne 
o týden dřív,“ pokračuje hrající trenér v hodnocení podzimu.

„Za podzim jsme prostřídali úctyhodných 30 hráčů. Doplnění 
z A týmu jsme využívali jen ojediněle, když naskakovali někteří hráči 
ze střídačky,“ pochvaluje si zároveň sekretář klubu početný kádr.

„Hlavním tahounem záložní řady a celého týmu je kapitán Martin 
Hnátek, který se vrátil po dlouhých 19 letech tam, kde s námi 
čtyřicátníky s fotbalem začínal. Nejlepším střelcem týmu je Marián 
Uhrin s 10 brankami. V týmu skončil po utkání s Policema záložník 
Adam Konvičný, kterému se obnovilo zranění kolene, a tak ukončil 
hráčskou kariéru,“ jmenuje Mrlina opory týmu.

„S třetím místem po podzimu jsme spokojeni. Čelo tabulky je 
vyrovnané a celé jaro před námi, takže je těžko hledat favorita. Jako 
hlavní aspiranty postupu považuji Police, Liptál a Janovou. My 
půjdeme do jara od zápasu k zápasu s pokorou a určitě budeme chtít 
favoritům zkomplikovat jejich postupové ambice a promluvit do čela 
tabulky,“ věří Mrlina před druhou polovinou soutěže.

„Zimní přípravu bychom měli začít společně s A týmem 9. ledna. 
Těsně před zahájením jara máme naplánováno malé dvoudenní 
soustředění v Němčičkách u Břeclavi, kde sehrajeme přátelské 
utkání s místním oddílem,“ dodává Michal Mrlina.

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018 
přeje oddíl kopané.

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ

Starší žáci Ratiboř 
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Letošní rok byl pro naše členy ve znamení květinové výstavy, 
která se i přes hodně nepříznivé počasí velmi vydařila. Do její 
přípravy se již tradičně zapojují nejen pěstitelky mečíků, ale 
i další členové zahrádkářského svazu v Ratiboři. Všem bych 
chtěla ještě jednou moc poděkovat za jejich práci a úsilí.  

Na podzim naše členky Helena Mikuláštíková a Jiřina 
Zubíková pomáhaly při výsadbě květin u nákupního střediska 
a v příštím roce plánujeme pomoc s údržbou těchto i dalších 
míst krášlících naši obec.  

Na závěr bych ráda popřála všem krásné a pohodové Vánoce, 
šťastný a veselý rok 2018 prožitý ve zdraví, na zahrádkách málo 
škůdců a bohatou úrodu.

Za ratibořské zahrádkáře 
Anna Gerlíková 

Zase uplynul jeden rok do nenávratna a zdá se (zvláště seniorům), 
že každý další je kratší a kratší. V klubu  B–B se snažíme celoročně 
naplnit čas schůzkami, různými akcemi, relaxačními pobyty apod. 
I když se s léty ozývají různé neduhy, snažíme se je překonávat 
např. cvičením jógy každé úterý v sokolovně, procházkami do 
přírody nebo účastí na různých soutěžích. Stále se scházíme na 
staré faře, kde je útulno, zvláště pak v zimě. Zavzpomínáme, 
zazpíváme si a plánujeme další činnost.

Rok 2017 byl na akce bohatý. Od ledna do konce dubna se cvičila 
jóga. MDŽ jsme oslavily společným posezením s občerstvením. 
Podílely  jsme se svými výrobky na Velikonoční výstavě. 
V dubnu jsme uvítaly seniory z Kudlova u Zlína, kteří nás přijeli 
navštívit a prohlédnout si Muzeum v Borčí. Pak byl v Luhačovicích 
Seniorský turnaj v petangue. Dále jsme absolvovaly relaxační 
pobyt v hotelu Duo na Horní Bečvě. V akci „Vesnice roku“ 
jsme prezentovaly svoji činnost fotkami, kronikou a prospekty 
z našich výletů. V červenci se některé z nás zúčastnily 
Mezinárodních sportovních dnů seniorů. Na Květinových dnech 
v Sokolovně vystavovaly mečíky i naše členky. Na pohádkové 
cestě jsme obsadily jedno stanoviště. Od října už zase cvičíme 
jógu. Posezení na Sv. Martina se uskutečnilo i s kamarádkami 
z Frýdlantu. Mikulášská sešlost byla letos spojena s akcí „Česko 
zpívá koledy“.

I u nejlepších kamarádských vztahů jsou nezbytná slova uznání, 
pochvaly a poděkování. Proto patří dík  všem členkám klubu, co 
vymýšlejí a zařizují různé akce a starají se o činnost klubu  B–B. 
Ještě chci vzpomenout smutnou událost, kdy jsme se na konci 
března naposled rozloučily s naší milou kamarádkou Boženkou 
Topolánkovou, na kterou stále vzpomínáme.

Závěrem bych chtěla popřát jménem celého klubu  B–B našim 
spoluobčanům hezké Vánoce a abychom nový rok 2018 všichni 
prožili ve zdraví, klidu, štěstí a dobré pohodě.

Za klub B–B 
Jana Martinková

Ráno sraz s kamarády myslivci, v mrazivém dnu pak společně 
lovit zajíce, divoké bažanty, výjimečně lišku. Slavnostní výřad 
ulovené zvěře. Potom v poslední leči v teple klubovny při guláši 
hodnotit úspěšný hon a při mysliveckém soudu přísně trestat 
provinilce proti etice lovu a etice myslivosti.

Tak vypadala zima v dávné minulosti myslivosti, o které nostalgicky 
vypráví nejstarší pamětníci. Ve vzpomínkách jsou zajíci větší 
a větší, bažanti létají rychleji a rychleji, lišky jsou lstivější a myslivci 
mají přesnější a přesnější mušku při střelbě.

Realita je dnes jiná. Zajíci nejsou. Bažanti nejsou. Koroptve? 
Nikdo neví, že nějaké existovaly. Hlavní mysliveckou činností 
v zimním období je nyní krmení té zvěře, která nám zbyla, to je 
srnčí, sem tam vzácně zajíc, nově začíná i zvěř daňčí.

V Ratibořské honitbě, která má rozlohu asi 1 100 ha, mají 
myslivci postaveno:

 24 krmelců a zásobníků na seno, 
 24 krytých slanisek, 
 24 zásobníků pro krmení ovsem.

Během průměrné zimy podáme zvěři:

 75 metráků ovsa, 
 10 metráků sena, 
 250 až 300 kilo soli, 

podle situace se v některých letech podává léčivo proti střečkovitosti.

Každý z myslivců je zodpovědný za přidělené krmelce, které 
pravidelně kontroluje, doplňuje a čistí. Děláme to rádi a poctivě 
a těší nás, když zvěř přečká zimu zdravá a v plné síle. 

Členové Mysliveckého spolku Ratiboř Červené přejí spoluobčanům 
všechno nejlepší v příštím roce 2018.

Za ratibořské myslivce 
Ing. Jiří Halmazňa

ZAHRÁDKÁŘI

KLUB SENIOREK B–B

O MYSLIVOSTI V RATIBOŘI
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Kalendář akcí 2018 v Ratiboři
9. 1. a 10. 1. Alianční večery

leden Tříkrálová sbírka
16. 2. Obecní ples
3. 3. Dětský karneval
4. 3. Světový den modliteb

březen Noc s Andersenem
březen Velikonoční výstava (24.–25. 3.)

30. 3.–2. 4. Velký Pátek a Velikonoční svátky
7. 4. Vítání občánků

22. 4. Jilemnického Jarná
24. 4. Zápis do 1. třídy
28. 4. Chasa – sběr železa
4. 5. Vatry

13. 5. Den matek
26. 5. Gulášový král a Jarní výšlap

květen Humanitární sbírka
20.–21. 5. Svatodušní svátky

16. 6. Cesta pohádkovým lesem + Soptíkův den a zábava
červen Fotbalový turnaj mládeže
20. 7. Zábava SDH
4. 8. Zábava TJ Sokol

18. 8. Potáborový koncert Zvonků s hosty z USA
24. 8. Zábava SDH
9. 9. Slavnost Jana Maniše

15.–16. 9. Výstava králíků
6. 10. Vítání občánků
7. 10. Beseda se seniory 

20. 10. Hodový Jarmark
21. 10. Neděle Díkůvzdání za úrodu
28. 10. Slavnost ke 100. výročí republiky
2. 11. Lampionáda

24. 11. Obecní zabijačka
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
4. 12. Adventní večer
9. 12. Adventní koncert

11. 12. Adventní večer
12. 12. Zpívání koled před vánočním stromem
24. 12. Štědrovečerní slavnost
28. 12. Zvonkový koncert Urbi et Orbi 

OBECNÍ 
PLES

16. února 2018

KOSOVCI

Obec Ratiboř zve na Obecní ples 
do sálu ZD Mír v Ratiboři, od 20:00  
hrají

INZERCE

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz 15



ODJEZDY AUTOBUSŮ platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018

14 – nejede od 27.12.2017 do 2.1.2018, 2.2.2018, od 19.2.2018 do 23.2.2018, 29.3.2018, od 2.7. do 31.8.2018, 29.10. do 30.10.2018  /  24 – 24.12.2017  
27 – nejede od 27.12.2017 do 2.1.2018  /  30 – nejede 24.12.2017, 31.12.2017  /  34 – nejede 17.11.2018  /  61 – nejede od 27.12.2017 do 2.1.2018, 
od 2.7. do 31.8.2018  /  55 – jede jen 24.12.2017, 31.12.2017  /  65 – jede od 27.12.2017 do 2.1.2018, od 2.7.2018 do 31.8.2018  /  *) – jede jen do Jablůnky  
×) – na rozcestí Ratiboř navazuje spoj do Rožnova pod Radhoštěm  /  )̂ – na spoj 51 navazuje v zastávce Držková spoj 16 linky 820851 do Zlín aut. nádraží

Vážení a milí spoluobčané, dovolte také mně popřát Vám všem klidné, spokojené a požehnané svátky vánoční. Najděte si všichni 
alespoň pár chvil, kdy se oprostíte od shonu a problémů všedních dnů. Prožijte pokojné svátky spolu se svými rodinami a blízkými.

Děkuji všem zaměstnancům obce za dobře odvedenou práci v letošní sezóně, zastupitelům a dobrovolníkům z řad spolků za pomoc 
při pořádání obecních akcí. Ať v roce 2018 najdete všichni hodně sil a chuti do práce, k tomu pevné zdraví a empatii.

Martin Žabčík 
místostarosta

Pohodové Vánoce a klidnou 
jízdu dalším rokem...

Vsetín AN → směr Ratiboř
pracovní dny soboty neděle a st. sv.

5:30 12:40 61 5:35 5:35
5:45 13:20 6:20 6:20
5:50 14 14:35 55 9:45 8:40
6:20 14:37 12:25 9:45
6:30 61 14:40 14:35 12:25
6:45 14:50 15:45 34 14:35
8:20 15:55 17:30 15:45
9:45 16:40 18:25 24 16:30 24

10:30 17:30 19:45 34 17:30
11:10 61 18:30 20:20 30 18:25 24
11:30 65 20:20 20:20 30
11:50 61 22:25
12:30 27

Ratiboř KINO → směr ValMez
pracovní dny

5:00 13:12    
  5:25* 61 13:41*   61
6:30 14, 61 15:38
7:23 16:43×

ValMez AN → směr Ratiboř
pracovní dny

14:25
16:20

Ratiboř KINO → směr Vsetín
pracovní dny soboty neděle a st. sv.

4:59 61 11:05 5:00 34 4:59
5:00 13:12   65 5:23 34 5:00
5:31 13:19 27, 11 7:15 7:15
6:27 61 13:22 61 8:03 8:03
6:28 14:25 11:07 10:19
7:06 15:20 13:03 11:07
7:15 14 15:37 13:49 13:03       
7:15 61 16:44 61 16:35 34 13:49
7:17 14 17:26 16:54 16:35 24
7:18 18:57 18:57 16:54 
8:01 21:12 61 18:57 
9:18 21:25 65

10:19

Ratiboř KINO → Zlín
pracovní dny soboty neděle a st. sv.

6:38 6:38 6:38
12:48
14:55

 16:58^

Aktuální informace a fotky najdete na www.facebook.com/obec.ratibor

Podzimní zpravodaj 2017 vydává Obec Ratiboř v nákladu 590 ks. Redakční rada – Martin Žabčík 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


