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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, na prahu jara Vám přeji jeho krásné prožití s množstvím
slunečných dnů, studentům přeji úspěšné složení všech zkoušek. Z celého srdce Vám
všem přeji zdraví, lásku, štěstí, pohodu a spokojený život v naší obci.
Investice v roce 2018

Další infrastruktura obce

Jak je již zmíněno na jiném místě zpravodaje, v roce 2018 nás
čeká celková oprava průjezdního úseku silnice II/437 a na ni
navazující oprava chodníků v majetku obce. Takto rozsáhlá
akce se neobejde bez ztížení dopravní obslužnosti na území naší
obce, proto bych se na Vás chtěla obrátit s výzvou o pochopení
této situace. Projekčně jsou k realizaci připraveny i další investice
do obecní dopravní infrastruktury spočívající zejména v opravě
mostků u Zahradníků a u ZŠ s předpokládanou dotací z MMR ČR.
Do majetku obce byla nově zakoupena část místní komunikace
s již vybudovaným mostem ve stavebním obvodě Hološín. Obec
obdržela pro letošní rok dotaci na úpravu zeleně a veřejných
ploch v obci. Připravena je oprava chodníků na hřbitově a jeho
okolí. K revitalizaci je připravena školní zahrada, kde je po
jejím rozšíření nákupem pozemku možné umístit množství
výukových prvků a vysadit zeleň. Probíhají terénní úpravy
u MŠ, kde po odstranění přerostlé zeleně a zrezivělého plotu
vznikne příjemný prostor k odpočinku. Za účelem rozšíření
sportovních aktivit dětí a mládeže jsme připraveni s využitím
dotace z MMR ČR vybudovat workoutového hřiště v prostoru
před MŠ. Na mnoha veřejných plochách v obci dojde k osazení
laviček a hracích prvků pro děti. Během letních prázdnin
předpokládáme dokončení celkové rekonstrukce MŠ Ratiboř
modernizací stravovacího provozu včetně zázemí. Během zimních
měsíců byly dokončeny stavební práce na vybudování sociálního
zázemí zaměstnanců obce z původních garáží v budově OÚ.

V letošním roce kromě budování nových chodníků a nájezdů
k nemovitostem po realizaci silnice II/437 budou uskutečněny
přeložky el. vedení VN u hasičského domu, vedení VO a kabelové
televize v chodnících. Budou budovány další trasy kanalizačních
sběračů, vodovodních řádů a tras kabelové televize, především
k novostavbám RD. O další hlásiče bude doplněn obecní rozhlas.
Veřejné osvětlení je doplňováno o světelné body.

PDO, Sběrný dvůr, třídění druhotných surovin
V týdenních intervalech probíhá pravidelná odvážka PDO.
Jsou odváženy komodity ze sběrných míst v obci. Pracovníci
obce zajištují úklid sběrného dvora i sběrných míst. Na mnoha
místech obce byly instalovány koše na odpadky. Snad si těchto
povšimnou i procházející pejskaři se svými miláčky.

Ve sběrném dvoře bude opět možné odkládat mimo jiné
i biologický odpad.

Komunitní centrum, přístavby ZŠ

Dále jsou prováděny rozsáhlé terénní úpravy areálu výletiště
v Červených. Vykáceny byly poškozené stromy, u kterých hrozil
pád. Probíhají práce na modernizaci sociálního zázemí areálu.
V rámci probíhající záchovné údržby obecních budov bude novou
fasádou opatřena budova kina, která byla zakoupena do majetku
obce za účelem jejího budoucího využití pro potřeby obce.

Veřejné plochy, zeleň
Tak jako každoročně po zimě jsou čištěny místní komunikace,
chodníky a další veřejné plochy. Jsou odstraňovány náletové,
přerostlé a poškozené dřeviny. Za účelem vylepšení veřejného
prostoru jsou vysazovány stromky a květiny. K lepšímu vzhledu
obce přispěl i jednotný nový plot vybudovaný v dolní části obce.
K úklidu obce, kromě obecních pracovníků, přispěli i mnozí
občané obce a účastníci zapojení do celostátní akce pod názvem
Ukliďme Česko, za což všem patří poděkování.
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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. Projekt zatím postupuje jednotlivými koly
hodnocení. Předpokládaná realizace akce je v roce 2019.
V programu IROP jsme se v minulém roce obrátili s žádostí
o podporu přístavby ZŠ. Podle aktuálních informací dojde
k navýšení alokace objemu financí převodem z jiných výzev.
Zprávu o udělení podpory jsme zatím neobdrželi.

Poskytování zubní lékařské péče
Po odchodu p. MUDr. A. Kyjaniové do důchodu zubní ordinace
osiřela a mnoho našich občanů nemá zajištěnu zubní lékařskou
péči. Tuto situaci se snažíme řešit. Zatím bezúspěšně jsme
oslovili několik zubních lékařů. S žádostí o pomoc jsme se obrátili
na MZ ČR, Krajský úřad ve Zlíně i VZP ČR. Na stránkách
krajského úřadu je opakovaně zveřejňováno výběrové řízení na
obsazení pozice zubního lékaře v Ratiboři. Zatím bez výsledku.
K dispozici je ordinace v nově rekonstruované budově obecního
úřadu s bezbariérovým přístupem a dalšími benefity. S nadějí
očekáváme avizovanou finanční podporu MZ ČR zubním
lékařům.

Aktuální dění
Obec se opět zapojí do soutěže Vesnice roku 2018, kde jsme v uplynulém roce získali
ocenění za obecní kroniku. S výzvou o spolupráci se kromě spolků obracím i na všechny
občany obce: Přijďte podpořit naši obec při její prezentaci. Termín návštěvy hodnotící
komise bude včas zveřejněn. Aktuálním dění v obci je prezentováno na infokanálu
i webových stránkách obce. Těšíme se na Vaši účast na akcích pořádaných v naší obci.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

Oprava chodníků na místním hřbitově
Od poloviny dubna se rozběhne oprava chodníků na místním hřbitově. Původní asfaltové
chodníky vedoucí od hlavního schodiště budou odbagrovány. Následně budou osazeny
nové obruby a chodníky budou vydlážděny žulovými odseky stejně jako hlavní schodiště.
Tuto opravu bude pro obec realizovat firma pana Pavla Hurty. Všechny práce budou
probíhat tak, aby nedošlo k poškození přiléhajících hrobů. Po dokončení chodníků
bude následovat nová výsadba v celém areálu hřbitova. Po opravě hlavního schodiště
a márnice bude tak dokončena kompletně oprava celého hřbitova.

Zeleň v obci v roce 2018
V letošním roce budeme ve velké míře pokračovat ve výsadbě zeleně v celé obci. V předešlých
letech došlo k rozsáhlému kácení, jak z důvodů stáří stromů a nemocí, tak z důvodů
výstavby, kdy bylo zapotřebí některé stromy odstranit. Uvědomujeme si, že je potřeba
zeleň průběžně doplňovat a dosazovat do centra obce nové stromy, které slouží jako
přírodní klimatizace a filtry prachu, zároveň jsou velmi důležité pro estetický vzhled
obecních prostranství. Rozsáhlá výsadba bude provedena po opravě silnice II/437,
kdy ŘSZK má povinnost vysázet 120 ks nových stromů, jež nahradí jabloně, které
vykácelo ředitelství před zahájením opravy. Stromy budou dosazeny do zahrady
mateřské školy, v ulici od kostela směrem k obecnímu úřadu (Fortňa), do svahu nad
fotbalovým hřištěm a v okolí zastávky na dolním konci. Výsadba je velmi různorodá.
Převažují lípy, sloupové habry, sloupové duby, ale také několik druhů ovocných stromů,
vzácnější tulipánovník nebo magnólie. Zároveň bude probíhat v jarních měsících
osazení předzahrady základní školy a již výše zmiňovaného hřbitova, na které bude
navazovat i výsadba na farském kopci a před hřbitovem, kde vznikne ovocný sad,
který bude tvořit přechod mezi přilehlými zahradami a hřbitovem. Vedle obecního
úřadu v zahradě U Zubíčků vyroste komunitní park osázený ovocnými stromy a keři.
Tento sad bude určený hlavně pro maminky s dětmi. Budou zde také umístěny herní
prvky pro děti. Konečně tak vznikne tolik potřebné a scházející dětské hřiště pro malé
děti s pískovištěm, houpadly a dalšími herními prvky. Další výsadba bude navazovat
v místech, které vzniknou po opravě silnice II/437.

Majetkoprávní vypořádání potoka Ratibořka
V těchto dnech je dokončováno majetkoprávní vyrovnání koryta toku Ratibořky.
V předešlých letech jsme se setkávali s problémy při opravách komunikací přiléhajících
k potoku. Nebylo též jasné, kde končí břehová hrana. Docházelo často k situacím, kdy
jsme se se správci toku nemohli domluvit na opravách, jelikož nebylo jasné, komu patří
břehy. Tato situace byla pro obec velkou komplikací. Brzdila plánované opravy splavů
a břehů potoka Správou toků. Naráželi jsme též na problém při opravách místních
komunikací. Například v Zápotočí vedla místní komunikace podle katastrální mapy
v korytě toku a potok tekl v komunikaci. Křižovatka od mostu ke stavebninám zase byla
celá v korytě potoka. Komunikace směrem k čističce byla taktéž z velké části v potoce.
To se týkalo i mnoha dalších menších parcel v okolí potoka v celém intravilánu obce.
Před dvěma lety vznikla tedy dohoda mezi obcí a Správcem toku Lesy České republiky
o řešení komplikované situace. Geometrickými plány byl zaměřen celý tok protékající
intravilánem, byly vypracovány znalecké posudky, které stanovovaly cenu jednotlivých
pozemků, a následně vyhotoveny smlouvy na prodej a nákup mezi obcí a Lesy ČR.
V měsíci březnu byly postupně smlouvy vkládány na katastrální úřad. Při těchto
výkupech obec odkoupila od Lesů ČR 8 663 m 2 a prodala 3 504 m 2 . Správce toků si
tak přesně určil hranice potoka a obec získala mnohé komunikace do svého vlastnictví.
Oběma organizacím se otevírá tímto krokem cesta k mnohem jednodušším opravám
vlastního majetku. Celé narovnání majetkových vztahů stálo obec více jak 650 tis. Kč.
Avizovaná těžba nánosů v korytě toku by měla proběhnout v nejbližších dnech.

VÝPIS Z 27. JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo schvaluje:

Inventarizaci majetku obce
Ratiboř k 31. 12. 2017 Výsledky
hospodaření v obecních lesích za
rok 2017 Výstavbu workoutového
hřiště u MŠ s dotační podporou
Rekonstrukce: chodníků v obci
po realizaci silnice II/437 a mostků
U Zahradníků a U ZŠ s dotační
podporou; kuchyně MŠ; chodníků
na hřbitově a úpravy okolí včetně
školní zahrady; areálu výletiště
v Červených ve spolupráci s MS
Ratiboř; úpravy veřejných ploch
a zeleně ve středu obce s dotační
podporou Záměr odprodeje
odměřené části p.č. 2599/19 dle GP
Nákup pozemků do majetku
obce p.č. 2755/7, 2755/8 a p.č. 644/5
vše v k.ú. Ratiboř u Vsetína Nákup
vybavení zubní ordinace a její
nabídnutí novému zájemci o praxi
zubního lékaře, vyvinout úsilí
k jeho zajištění Konání akcí
dle kalendáře akcí, jako např.:
Velikonoční výstavy, Valašského
poháru horských kol dne 8. května
2018, Gulášového krále a mnoha
dalších Konání oslav 100. výročí
republiky s umístěním busty TGM
v říjnu 2018.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

VÝZVA VŠEM
MAJITELŮM
PSŮ A KONÍ
Jak je v našem okolí vidět,
velká část chovatelů po svých
zvířecích kamarádech neuklízí
exkrementy a ty pak zůstávají
na chodnících či travnatých
plochách.

Uklízejte si prosím
po svých miláčcích!
Nebo si vycvičte
své čtyřnohé
mazlíčky, aby si
po sobě uklízeli
sami...

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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Výletiště v Červených
Možná mnohé z Vás napadaly stejné myšlenky jako mě, při
procházce do Červených a pohledu na areál s mysliveckou
chatou – zpustlý a nevyužitý areál, který byl kdysi místem pro
zábavy, myslivecké výlety a dětské dny. Tyto akce se již dlouho
v tomto areálu nedají pořádat, a to je velká škoda. Vše se ale
změnilo v okamžiku, kdy se musely vykácet smrky, které začaly
ohrožovat mysliveckou chatu. Stromy byly již staré, napadené
červenou hnilobou, a při větších poryvech větru hrozil jejich
pád. Tato situace vedla vedení obce k tomu, aby se dohodla
s mysliveckým sdružením na obnově a následném oživení
celého areálu. V areálu bude vyrovnán terén a vysázeny nové
již vzrostlejší duby. Terénní úpravy budou provedeny tak, aby

se zde daly používat lavice a stoly, které slouží ke všem obecním
akcím. Zásadní bude vybudování nových toalet, jež zde opravdu
chybí. Ty budou navazovat přímo na chatu. Budou položeny
nové chráničky na elektřinu a bude opraveno osvětlení areálu.
Opravy realizujeme s pomocí našich obecních zaměstnanců.
Naším cílem je přesunutí zábav z areálu Hasičského domu zpět
do Červených. Odstraní se tak většina problémů spojených
s pořádáním zábav na Hasičáku, hlavně rušení nočního klidu
a vandalismus. Tyto akce hodláme přesunout do areálu, až bude
vše řádně dobudováno a dojde i ke vzájemné dohodě obce se
spolky o pravidlech fungování areálu.
Martin Žabčík
místostarosta

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Vážení spoluobčané, v letošním roce slavíme 100. výročí vzniku Československé republiky.
Při této příležitosti se zastupitelstvo obce rozhodlo instalovat novou bustu prezidenta T. G.
Masaryka, jejíž autorem bude akademický sochař Zdeněk Jalůvka z Frenštátu pod Radhoštěm.
Oslovili jsme sbor ČCE v Ratiboři, který dal k dispozici
předzahradu fary. V těchto místech v letošním roce vznikne
malý parčík svobody, kde bude zároveň vysazena pamětní
lípa svobody. Stromy svobody byly vysazovány v roce 1918
a dodnes jsou po celé ČR evidovány. My se k této akci rovněž
připojíme a vysadíme lípu srdčitou, kterou nám daruje
Nadace Partnerství. Ta má stromy svobody v péči a mapuje
je po celé ČR. Toto místo bylo vybráno záměrně. Nachází
se v historickém centru obce v návaznosti na školu, kostel

a také památník hrdinů I. světové války. Chtěli bychom, aby
se do této akce zapojilo co nejvíce lidí. Proto vyhlásíme na
pořízení busty TGM sbírku. Tu musí nejdříve povolit Krajský
úřad Zlín. Jakmile se tak stane, bude sbírka uveřejněna
i s možností, jak přispívat. Pojďme společně oslavit významné
výročí a zároveň vytvořit v naší obci symbol, který bude stále
připomínat demokracii, slušnost a humanitu.
Martin Žabčík
místostarosta

Aktuální stav
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Návrh úpravy prostoru
před farou – vizualizace

Rekonstrukce hlavní silnice II/437
v Ratiboři bude probíhat od
května do listopadu 2018!

...k mostu přes
řeku Bečvu

Připravme se
na dopravu
řízenou
semafory

Od cedule Ratiboř ve
směru od Hošťálkové...

Vážení spoluobčané, na začátku jara bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice II/437 – průjezdní úsek
Ratiboř. Toto řízení proběhlo v měsíci březnu na Ředitelství silnic Zlínského kraje a byla vybrána stavební firma Sdružení Ratiboř
– Swietelsky a Alpine. Akci budou tedy realizovat dvě firmy dohromady. 28. března byla svolána koordinační porada v zasedací
místnosti obce Ratiboř, které se zúčastnily všechny dotčené orgány – Policie ČR, MÚ Vsetín – odbor dopravy, ČSAD Vsetín,
zástupci Zlínského kraje, obce Ratiboř a Hošťálková, stavební firmy a náměstek ŘSZK. Úkolem všech organizací bylo
zkoordinovat celý průběh stavby.
Stavba začíná u cedule Ratiboř od Hošťálkové a končí u mostu přes řeku Bečvu. V celém úseku proběhne odfrézování
asfaltové vrstvy v min. výšce 10 cm, dále výměna a doplnění obrub a zpevnění krajnic. Toto se projeví zejména nad
fotbalovým hřištěm a na dolním konci obce. V těchto lokalitách dojde k zúžení vozovky tak, aby v celém průjezdním
úseku byla šíře silnice 7,5 m včetně krajnice. Velkou proměnou projde také křižovatka u obecního úřadu. Projekt
rekonstrukce silnice II/437 je k nahlédnutí na úřední desce a na webových stránkách obce.
14. května budou zahájeny stavební práce. Stavba se rozběhne
pravděpodobně na třech pracovních úsecích v intravilánu obce
a jednom úseku pod benzínkou. Stavební firmy mají celou trasu
rozdělenou následovně: Alpine od cedule začátku obce Ratiboř ve
směru od Hošťálkové po sokolovnu, Swietelsky od sokolovny po most
u Bečvy. Průjezd obcí bude řízen semafory. Nemůžeme počítat se
seřízením semaforů do zelené vlny. To v případě mobilních semaforů
není možné, nelze je vzájemně propojit!
Nejdříve bude probíhat pokládka obrub, následovat bude frézování
asfaltu a pokládka nového povrchu. Proběhne i výměna dopravního
značení. Stavba bude postupně procházet vesnicí, takže se budou
semafory pořád přesouvat. Při úpravách autobusových zastávek bude
docházet k jejich přemisťování. Tyto změny budou vždy dopředu
avizovány.
Obecní úřad Ratiboř a Městský úřad Vsetín zdůraznil stavebním
firmám, aby nedocházelo k situacím, kdy budou zbytečně uzavřeny
úseky, na kterých se nebude pracovat, aby byl zajištěn průjezd obcí
o víkendech bez semaforů a aby firmy zajistily dostatek pracovních
kapacit na rychlý a plynulý průběh stavby. Zároveň, aby v případě
komplikací a zácpy řídili dopravu pracovníci stavby a odstranili tak
zbytečné prodlevy na semaforech.
Vážení spoluobčané, rekonstrukce silnice nás všechny bude
ovlivňovat od května až do listopadu, kdy je plánováno ukončení
celé akce. Čeká nás spousta komplikací, čekání na semaforech, zácpy,
komplikovaný průjezd obcí, mnohdy se budou lidé z domů přilehlých
k hlavní silnici obtížně dostávat do dvorů. Nebude to situace
krátkodobá, naopak, budeme mít pocit, že oprava je nekonečná,
a navíc se budeme muset následně učit na nově upravené silnici
s mnohými změnami jezdit a pohybovat.

Prosím Vás všechny, připravte se na nastalou situaci,
obrňte se trpělivostí a tolerancí, vyjíždějte do zaměstnání
s časovou rezervou, nehněvejte se na pracovníky stavebních
firem, nesnažte se uzavřené úseky objíždět bočními
komunikacemi, to situaci ještě zhorší. Počítejte s tím,
že komplikace prostě budou! Nepomohou ani stížnosti,
ani nadávky, vše musíme vydržet. Pokud přesto budete
mít pocit, že je něco špatně, kontaktujte nás na obecním
úřadě. My se budeme snažit situaci monitorovat, případné
problémy a komplikace řešit, o průběhu celé stavby
a nastalých změnách Vás včas informovat pomocí
rozhlasu, infokanálu, facebooku a webových stránek. Jen chci
upozornit na to, že množství automobilů a ukázněnost
řidičů schopni ovlivnit nejsme. Je také dost možné, že
se bude celá situace v průběhu stavební sezony ještě
komplikovat, vše může ztížit plánovaná rekonstrukce
mostu u školy, opravy koryta potoka a další stavební
akce vyplývající z postupně schválených dotací.
Je však důležité zdůraznit, že rekonstrukce v tak velké míře
se uskuteční po více jak 50 letech a do našeho území bude
investováno více jak 55 mil. korun. Silnice by do budoucna po
požadavcích kraje, obce, policie a odboru dopravy měla být
bezpečnější, přechody přehlednější a parkování jednodušší.
Věřím, že tomu tak bude a společně celou rekonstrukci zvládneme!
Martin Žabčík
místostarosta

Mapový podklad – © Seznam.cz, a.s.
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PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2017
POSKYTOVATEL
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Minist. vnitra
MMR
MMR
MŽP
MMR
MŠMT
SZIF
MŽP
ÚP ČR
ÚP ČR
SFŽP
Zlínský kraj
OŽPZ
OPŽZ
OPŽZ

ÚČEL
Pořízení dýchací techniky pro zásahovou jednotku Ratiboř
Nákup dopravního automobilu SDH
Nákup dopravního automobilu SDH
Oprava komunikace v obci Ratiboř
Oprava komunikací v obci poničených živelnou pohromou
Stabilizace sesuvu v k.ú. Ratiboř
Dětské hřiště Ratiboř (MŠ)
Stavební úpravy a přístavba MŠ
Pořízení lesní techniky
Zateplení MŠ Ratiboř
Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce
Sběrný dvůr Ratiboř
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Lesní hospodářství – přibližování dříví
Lesní hospodářství – výchova lesních porostů
Lesní hospodářství – výchova lesních porostů

DOTACE
VLASTNÍ NÁKLADY
CELKEM
110 000,00
47 300,00
157 300,00
300 000,00
261 517,00
1 011 517,00
450 000,00
1 000 000,00
1 649 120,84
2 649 120,84
3 500 000,00
1 708 009,40
5 208 009,40
1 070 701,19
582 310,81
1 653 012,00
400 000,00
208 401,00
608 401,00
2 515 757,00
2 566 058,00
5 081 815,00
999 000,00
1 009 000,00
2 008 000,00
1 545 142,11
2 321 343,17
3 866 485,28
105 000,00
–
105 000,00
75 000,00
–
75 000,00
1 803 147,50
693 786,50
2 496 934,00
25 000,00
–
25 000,00
23 040,00
209 704,00
232 744,00
11 920,00
4 470,00
16 390,00
7 480,00
2 805,00
10 285,00
13 941 187,80
11 263 825,72
25 205 013,52

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový rok jsme zahájili těmito aktivitami
LEDEN

ÚNOR

Já jsem malý koledníček, přicházím k vám vinšovat.
Chcete – li mne něčím poctít, koledu mi račte dát.
Do měsíce ledna jsme vkročili s podtématem SPLNĚNÝ
VÁNOČNÍ SEN, kdy jsme kreslili a vyprávěli si o vánočních
dárcích. S vyrobenými korunkami Tří králů jsme zpívali
ve všech třídách MŠ.

Sviští brusle, saně, boby. Koule střádej do zásoby.
Kdo se sněhu neubrání, mokrý je od koulování.
Měsíc únor byl i v naší mateřské škole ve znamení zimních
sportů a olympijských her. Vyráběli jsme olympijské kruhy,
vlajky, poslouchali jsme hymnu a fandili našim sportovcům. Na
kopci u Martínků jsme uspořádali malou olympiádu o nejdelší
jízdu na lopatě. Na závěr jsme všichni dostali za naše sportovní
výkony zlatou medaili.
Konec února jsme věnovali nejznámějším českým pohádkám,
které jsme dramatizovali, hráli s maňásky a loutkami, a nakonec
výtvarně ztvárnili.

BŘEZEN

Podtématem KOUZELNÁ VLOČKA jsme se snažili přivolat
pořádnou zimu, což se nám nakonec podařilo. HOSTINA
U KRMÍTKA, KRMELCE A STOPY VE SNĚHU nás seznámily
s některými známými ptáčky a zvířátky, o které se během zimy
staráme. Výstavka mysliveckých trofejí nás všechny ohromila.
Ani jsme si nedovedli představit, kolik parohů se najde
v Ratiboři a okolí.
Se zimní pohádkou nás navštívilo Divadlo Olomouc s maňáskovou
scénkou MÁŠA A MEDVĚD. Děvčátka povzbuzovala Mášu
a chlapci medvěda. Konec ledna zakončilo velmi zdařilé hudební
vystoupení MALÝ VOLFÍK, které nás zavedlo do hudební říše
Wolfganga Amadea Mozarta. Velký potlesk si zasloužil pedagog
konzervatoře a profesionální varhaník Martin Kubát.
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Karnevalem každým rokem příchod jara slavíme.
Každý je tu maskovaný, nikdo neví, kdo to je.
Po velmi zdařilém ratibořském karnevalu následoval i ve školce
REJ MASEK. Nejdříve jsme se zaměřili na výzdobu tříd, chodeb
a vestibulu. Konečně nadešel dlouho očekávaný den. Slavnostní
představení masek, fotografování, párek v rohlíku, zákusek,
soutěže, tanec a slavnostní oběd – vše dopadlo na jedničku a po
náročném dopoledni přišel pohádkový odpočinek. Každá maska
si odnesla malý dárek jako odměnu.
I letos jsme se zúčastnili VELIKONOČNÍ VÝSTAVY pořádané
Obcí Ratiboř. Děti s velkým elánem vyráběly nápadité
velikonoční ozdůbky, zápichy, výrobky a dekorace. Odměnou
nám bylo divadelní představení Kašpárkova divadla s pohádkou
a marionetami KAŠPÁREK A STRAŠIDLA VE MLÝNĚ. Trošku
jsme se báli, ale jako v každé pohádce vše dobře dopadlo.
Podtémata ČISTOTNÉ SLUNÍČKO a PROBOUZEJÍCÍ KVĚTINKA
nám otevřela vrátka k jarnímu období, na které jsme se již těšili.
Hodně sluníčka, plno jarních kytiček a žádnou jarní únavu Vám
za kolektiv MŠ přeje Pavlína Ferdicsová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ani jsme se nenadáli a jsou před námi poslední 3 měsíce školního roku.
LEDEN
Měsíc leden byl bohatý, jak na pilnou práci ve škole, tak i na kulturní
a společenské akce.
Hned 5. ledna přijela do naší školy paní Dana Malá, záchranářka
z Rychlé záchranné služby Vsetín. Hravou formou se děti učily
přivolat záchranku a vyzkoušely si správný postup při záchraně
lidského života – resuscitaci.

27. února proběhla teoretická část dopravní výchovy, která je
zaměřena na problematiku bezpečné chůze, jízdy na kole a orientaci
v provozu na pozemních komunikacích. V jarních měsících čeká
žáky praktická část na dopravním hřišti ve Vsetíně.

BŘEZEN
Na 8. ledna jsme pro děti zajistili vystoupení Divadélka pro školy
z Hradce Králové pod názvem Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra
věčně platná. Prožili jsme s herci a s dětmi hezké a poučné dopoledne.
Poznatky z představení jsme dále uplatnili i ve výuce.
23. ledna a 7. února zavítali na naši školu profesionální hasiči
z Hasičského záchranného sboru, územního odboru Vsetín,
s teoretickou částí jejich projektu. V červnu pak děti navštíví stanici
a prohlédnou si veškerou hasičskou techniku.

Ve dnech 8. března a 12. března proběhla ve všech třídách
hodina dentální hygieny. Děti se učily správnému postupu při
čištění zubů a hygieně úst.
Březen – měsíc knihy. Prvňáčci převzali z rukou paní starostky
Bc. Jiřiny Sklenské čtenářské průkazy, čímž jim byla otevřena
cesta do kouzelného světa knih.
Klub rodičů základní školy děkuje všem sponzorům, rodičům,
zřizovateli školy Obci Ratiboř, zaměstnancům a učitelům, kteří
se podíleli na organizaci akcí pořádaných pro děti.

31. ledna si všechny děti přinesly domů pololetní vysvědčení, které
bylo zhodnocením jejich práce za uplynulý půlrok.

S nadcházejícím jarem Vám přeji příjemnou pohodu, hodně
sluníčka, pevné zdraví a pro zbývající měsíce tohoto školního
roku radost z výsledků práce Vašich dětí.

ÚNOR

Mgr. Milada Valová
ředitelka ZŠ Ratiboř

9. února nás přijelo rozveselit a rozezpívat Divadlo Slunečnice
s písničkami z pohádek.

V sobotu 7. dubna jsme se připojili k projektu Ukliďme svět – Ukliďme
Česko. Naším záměrem bylo uklidit lokality, které jsou opomíjené.
Proto jsme vybrali koryto potoka, cyklostezku, okolí mostu u Bečvy,
starou cestu, Kosiska, trasu k vysílači a do Borčí. V devět hodin
ráno se sešlo cca padesát dobrovolníků s dětmi, kteří nafasovali
pytle a rukavice. Všichni byli rozděleni do skupin a vydali se na
přidělené trasy. Nejnáročnější bylo sbírání odpadu v korytě potoka.
Patnáct dobrovolníků začalo u penzionu HORA a došli k mostu
v Zápotočí. Delší úsek nebyl v jejich silách. Uvažujeme o tom, že
akci zopakujeme ještě jednou, abychom douklízeli celý potok. Velké
množství odpadu bylo posbíráno také u Bečvy. Zajímavosti, které
byly nalezeny, jsou až překvapivé. V potoce na horním konci se našla
kompletní postel (asi u nás bydlí vodník), pod Ratiboří byl objeven
sražený jezevec, našly se také lyže v potoce. Za sobotní dopoledne
bylo sesbíráno celkem 1,2 tuny odpadu, z toho byla část vytříděna
na kovy a plasty. Zejména děti si celou akci užily, bylo pěkné sledovat,
jejich radost z každého sebraného kusu odpadu. Jsem rád, že mnozí
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z rodičů pojali tuto akci jako výchovnou a snažili se dětem ukázat, že
je potřeba uklízet, dbát na třídění odpadu a žít v čistém a uklizeném
světě.
Děkuji všem dobrovolníkům, moc jste nám pomohli!
Martin Žabčík

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Letošní rok jsme začali 128. valnou hromadou, která se konala
13. ledna 2018. Schůzi vedla starostka sboru Miroslava Slováčková.
Zúčastnilo se 32 členů SDH Ratiboř, místostarosta obce Martin
Žabčík, z OSH nás navštívil pan Capil a ze Slovenska zavítali
2 členové SDH Povážská Teplá.

se konala ve Velkých Karlovicích, zúčastnil se Štěpa Procházka
a Vojta Válek, který vybojoval úžasné 1. místo!

V lednu jsme mohli s radostí pogratulovat k jubileu dvěma
našim členům. Dne 15. ledna slavil narozeniny Josef Šťastný
a dne 30. ledna Marie Kovářová.
Když v únoru klesly teploty pod nulu, vytvořili jsme pro milovníky
bruslení před hasičkou zbrojnicí kluziště.

V březnu nám přišlo pozvání na valnou hromadu do Povážské
Teplé, které se zúčastnilo 7 členů našeho sboru.

Výjezdy:
3. března 2018 ve 20:42 – únik oleje na komunikaci

V roce 2018 pro Vás chystáme:
Děkujeme sponzorům – firmě STÍN KOVO, Rostislavu Javoříkovi,
Zdeňkovi Mrlinovi, kteří přispěli na opravu sportovní stříkačky.
Dne 17. února se konala okrsková valná hromada v Pržně, které
se zúčastnilo 7 členů sboru Ratiboř.
Když se naši chlapci dozvěděli, že se koná soutěž TFA, neváhali
a jeli změřit své síly s ostatními hasiči. Dne 10. února se konala
v Babicích, které se zúčastnil Štěpa Procházka. Dne 3. března

4. května – tradiční Vatry
16. června – Soptíkův den, taneční zábava
20. července – taneční zábava
24. srpna – taneční zábava
Svou pomoc také poskytneme na obecních akcích, jako jsou
Gulášový král, Hodový jarmark, Obecní zabijačka.
Tereza Staňková
jednatelka SDH

POZDRAV OD ZAHRÁDKÁŘŮ
Jaro již klepe na dveře a příroda se probouzí. Mobilizujeme
síly a plánujeme. V letošním roce připravují zahrádkáři kromě
pěstování gladiol a dalších okrasných květin i zájezdy se
zahrádkářskou tématikou. Tyto zájezdy chystáme ve spolupráci
s obecním úřadem nejen pro své členy, ale i další zájemce z řad
občanů.
Dne 27. dubna 2018 se uskuteční zájezd na prodejní výstavu
Floria Jaro 2018 v Kroměříži. Zde si můžete zakoupit přísady,
květiny, okrasné a ovocné stromy a keře, zahradní nářadí,
nábytek a mnoho dalšího pro vaši zahradu nebo dům.

Další zájezd bychom rádi uskutečnili do Arboreta Paseka
„Makču Pikču“ s prohlídkou Arboreta a nákupem skalniček
a trvalek. V měsíci srpnu bychom se chtěli podívat na vyhlášenou
výstavu mečíků v Rapotíně. O konání zájezdů budou případní
zájemci včas informováni na infokanálu a vývěskách obce.
Anna Gerlíková
předsedkyně

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 3. března 2018 se již tradičně konal v sále ZD Ratiboř
dětský karneval, který se nesl v duchu lesa, lesních zvířátek a všeho,
co je s lesem spojeno. V sále, kde jsme si opravdu připadali jako
v lese, děti přivítal Ferda mravenec spolu s kamarádkami srnkou
a muchomůrkou, kteří byli hlavními průvodci lesním karnevalem.
Pro děti, ale i rodiče, byly připraveny písničky a různé soutěže
(sbírání šišek v lese, běh mezi stromky nebo poznávání zvířátek). Jako
zpestření programu nám přijela ukázat své umění děvčata z taneční
skupiny ELES z Valašských Klobouk. Také proběhla tradiční
promenáda masek – kde se každá maska představila a ukázala v celé
své kráse. Součástí karnevalu byla bohatá tombola, takže nikdo
neodešel s prázdnou.
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Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům a také sponzorům
za věcné i finanční dary, MŠ Ratiboř, ZŠ Ratiboř a Obci Ratiboř
za pomoc a záštitu, ZD Ratiboř za pronájem prostor a maminkám
z MC Budníček za krásnou výzdobu. Děkujeme také za skvělou
moderaci Honzovi Rohlíkovi a jeho asistentkám. 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, Eva Buriánková a Lucka Žabčíková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

Vítání občánků

Tradičně i letos sociální komise zastupitelstva obce navštívila
v období od ledna do března tohoto roku 29 jubilantů, kteří
se dožili významných výročí – 70 let (7 jubilantů), 75 let
(2 jubilanti), 80 let (4 jubilanti), nad 80 let (16 jubilantů).

V měsíci dubnu každoročně vítáme do svazku obce nově
narozená miminka. Tato slavnost se uskutečnila v sobotu
7. dubna 2018 v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři.
Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková

Přeji všem, nejenom jubilantům, hodně pevného zdraví,
pohodu a radost ze života. S přicházejícím jarem taky
přicházející slunce do vašich domovů.

KLUB SENIOREK B–B
V lednu uplynulo 8 let našeho setkávání v klubu B–B (Báječný
babinec). Společně jsme podnikly hodně výletů, wellness pobytů
a řady dalších akcí – např. cvičení jógy, exkurze, návštěvy bazénu
apod. Stále máme útočiště na staré faře, kde se pravidelně rády
jednou za 14 dní sejdeme.

seniory důvod k radosti. A nejen pro seniory. K dobré náladě patří
i dobré zdraví. Proto se budeme snažit užívat jaro aktivně a bojovat
proti jarní únavě. Říkáme si navzájem, a jak stárneme, víme dobře,
proč máme dvě ruce – jednu pro pomoc sobě a druhou pro pomoc
ostatním.

Od nového roku zase cvičíme jógu v sokolovně, abychom v dobré
kondici přivítaly jaro, které už klepe na dveře. Těšíme se na teplé
hezké dny, na práci v zahrádkách a na aktivity, které si v klubu
naplánujeme. Jedna z našich pravidelných akcí je oslava MDŽ.
Dokonce nám k svátku vykvetly na zahrádkách sněženky.
Sešly jsme se v „Ponorce“, poseděly, zavzpomínaly na minulost
a popovídaly o přítomnosti. Každá jsme dostala dáreček, za což
patří díky děvčatům, které se postaraly o zdárný průběh akce.
Každá jsme našla na svém místě u stolu růžičku – za ni patří dík
vedoucímu restaurace. Jako všechno hezké, tak i toto odpoledne
rychle uběhlo. Ale zase vymyslíme něco, kde se sejdeme a bude nám
spolu dobře. Slunce, hezké dny naplněné nějakou prací, to vše je pro

V životě nezapomeňme také na laskavé jednání, přátelský úsměv,
povzbuzující slovo a nezištnou pomoc. Všem spoluobčanům
přejeme sluncem prozářené jaro ve zdraví a pohodě prožité.
Za klub B–B Jana Martinková

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Již po čtvrté se v naší obci konala velikonoční výstava. Za
pomocí školky a školy se sokolovna změnila v krásnou jarní
výstavu. V malém sále vystavovaly děti a ve velkém sále jsme
přivítali nadšené lidi, kteří ve svém volném čase tvoří. A že
bylo se na co dívat. Malování perníkových vajíček, paličkování,
patchwork, frivolitkové krajky, vytlačovaný pergament, jarní
věnce, velikonoční dekorace. V sobotu se pro zpestření výstavy
konaly dvě soutěže: pískání na píšťalku a poznávání semínek.
Závěr výstavy patřil Kosáčkům, kteří vynesli Mařenu
a tak jsme se snad už se zimou rozloučili.
Michaela Jakubíková
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Výherci v soutěži „Pískání na píšťalku“
1. místo – Filip Vrba
2. místo – Richard Kubáň
3. místo – Karolína Hudečková
Nejmladší účastník – Amálka Hošťálková (4 roky), která si
odnesla od našich seniorek upečeného beránka.

Výherci v soutěži „Poznávání semínek“
1. místo – Alexandra Váňová
2. místo – Jakub Valůšek
3. místo – Filip Vrba a Karolína Hudečková

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům Farní sbor
Českobratrské církve evangelické.
Milí spoluobčané, jsme těsně po Velikonocích, a já si proto dovolím zacitovat slova apoštola Pavla, který nás vybízí: „Když
se zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání,
pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra.“ (Bible,
1. List Korintským 15,12-15)

Pane Ježíši Kriste, Vzkříšený a Živý, prosíme Tě, pomoz nám spokojit se důvěrou, že naše budoucnost
a sláva je zajištěna Tvým slibem a věrností. Dej, abychom statečně nesli svůj kříž a svědčili o Tobě svou
každodenní pokorou, tichostí a sebezapřením. Amen.
Při příležitosti velikonočních svátků a krásného jara s budící se přírodou Vám všem přejeme hodně víry, naděje a lásky.
Dál se budeme potýkat se svými bolestmi, nemocemi, pochybnostmi i zklamáním. Bůh nás však chce Svým Slovem vždy
znovu pozdvihovat a povzbuzovat. A Ježíš už opravdu z mrtvých vstal. Haleluja.
Jménem staršovstva farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Proč chodit do kostela?
Určitý muž, který zvykl byl pohrdat Božím slovem, jednou
se otázal jisté ženy, která kropila plátna nad potokem vodou:
„Byla jste zase včera v kostele?“ „Ano, samozřejmě.“ odpověděla.
Zeptal se na to, co bylo řečeno v kázání, ale žena nic nemohla
odpovědět, ani si text kázání nepamatovala. „Zde vidíte,
k čemu je vám to chození do kostela,“ řekl posměšně. Stejně
všechno hned zapomenete. „Ano, pane,“ povzdechla si žena,

„sama jsem si často činila výčitky a obviňovala sama sebe.
Ale vidíte tohle to plátno na louce – sotva je postřikuji vodou
a slunce je vysouší. A přesto není zalévání zbytečné, protože
plátno je stále bělejší. Tím se ve své jednoduchosti utěšuji.
Ačkoli nebudu schopna mnoho ze Slova Božího zachovat,
nicméně, mé srdce, které po něm touží, nezůstává prázdné
a stane se, jako toto moje plátno, světlejší a jasnější a jasnější.“

Sborová sdělení a pozvánky
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.
21. 4. – Zvonky Dobré zprávy slouží v Domově pro seniory Topaz
ve Vizovicích, a to v 9 hod.
24. 4. – beseda s přednáškou s. Nadi Dvořákové ke 100. výročí
ČCE – od 17 hod (úterý).

21. 5. – Svatodušní pondělí, bohoslužby vede f. M. Jelinek.
25. 5. – Zvonky Dobré zprávy slouží na oddělení pro dlouhodobě
nemocné LDN v nemocnici Vsetín.
27. 5. – Zvonky Dobré zprávy slouží v Citadele Valašské Meziříčí.
9. 6. – Připravujeme sborový zájezd do Olomouce.
10. 6. – Seniorátní evangelická neděle v Horním sboru ve Vsetíně.

6. 5. – rodinné bohoslužby - srdečně zveme k účasti celé rodiny s dětmi.
10. 5. – Bohoslužby na Nanebevstoupení Pána Ježíše (čtvrtek v 10 hod).
20. 5. – Svatodušní svátky a bohoslužby s Večeří Páně a za účasti
pěveckého sboru (v kostele).

23.–24. 6. – Zvonky Dobré zprávy slouží ve sborech ČCE
ve Vanovicích a v Rovečném.
6. 7. – vzpomínková slavnost k upálení Mistra Jana Husa,
pod širým nebem na Snozu, Kateřinice. Začátek v 17 hod.

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

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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VYNÁŠENÍ MAŘENY
„Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk
pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je slaměná
figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako
například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo
Smrtholka.“
Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli, my jsme tento zvyk již
tradičně přesunuli na sobotu jako součást Ratibořské jarní výstavy.
Chlapi Kosáci jezdili na žebřiňáku taženém koňmi jako odvedenci
po dědině a zpívali písně ze svého repertoáru, ale i písně lidové známé
nám všem. Po příjezdu před kostel nás seznámili se svým novým
kusem Masár, Masár. Pak už se představili naši malí i větší Kosáčci
se svým pásmem Na Salašu, které spoluvytvořily Barča a Radka,
jimž patří velký dík za trpělivost při zkouškách, za práci, která nese

NOČNÍ TURNAJ V MINIVOLEJBALU
7. dubna v 15 hod se v hošťálkovské tělocvičně rozezněl jásot a křik
několika desítek dětí, které si přišly zahrát minivolejbal. Turnaje se
zúčastnilo celkem 22 týmů dětí z Ratiboře, Vsetína a Hošťálkové.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, podle věku a zkušeností jednotlivých
hráčů, od předškoláků po 5. třídu. Celý turnaj byl velmi časově
i organizačně náročný, proto patří velký dík všem dětem, rodičům
a trenérům, kteří se do toho pustili.
Na konci turnaje bylo samozřejmě vyhlášení vítězů a předání cen těm
nejlepším. Protože se jednalo o přátelský turnaj, vyhráli úplně všichni.
Po rozdání cen a večeři, se děti odebraly se svými spacáky do menší
tělocvičny, kde byly nachystány žíněnky na spaní, a nesmělo chybět
ani promítání pohádek, na které se děti těšily asi ze všeho nejvíc.
Ráno, než byla přichystána snídaně, si ještě děti zahrály volejbal
(asi toho ještě neměly dost), a pak byly pozvány na bohatou snídani,
,,co dům dal“ a spokojené odjížděly domů.
My taky děkujeme rodičům, že nám svěřili své ratolesti a podíleli se
na přípravě dobrot, které sloužily jako zdroj energie po celý turnaj.
Za tým trenérů minivolejbalu Ratiboř
Mirka Zbranková
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postupně své ovoce. Za doprovodu Martina a pomoci dalších rukou
tak mohou vznikat a ožívat prastaré zvyky, rituály a obyčeje.
„Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté vhozena
do vody či do příkopu, pálena nebo zakopávána do země. Házením do
vody nejspíše nejde o zničení Smrti a Zimy, ale pouze o její poslání zpět
do podsvětí, do kterého je vodní tok branou.“
„Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná, kyselicu sníme a smrt
utopíme… FUK TAM S ŇŮ!“
Zpěv, tance, kyselica a dobrá nálada tak zakončily krásnou sobotu
a my se těšíme na další vystoupení na Gulášovém králi 2018!
Za soubor Kosiska
Lucie Žabčíková

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
Turnaj mladší přípravky
Jarní sezona kopané se kvapem blíží, a proto řada oddílů pořádá
halové turnaje jako přípravu na mistrovská utkání jarní části
soutěže. Oddíl mladší přípravky našeho oddílu pořádal v sobotu dne
10. února. 2018 halový turnaj v kopané v hale ZŠ Hošťálková, za účasti
šesti družstev. Fotbalová utkání byla zahájena v 8.30 hod., hrálo
se systémem každý s každým 1x12 min. Každé mužstvo odehrálo
celkem 5 zápasů, která řídili rozhodčí z řad rodičů a přátel fotbalu.
Výsledky našeho mužstva z Ratiboře: Ratiboř - Kateřinice... 3 : 1,
Ratiboř - Val. Bystřice... 2 : 0, Ratiboř - Jarcová... 2 : 2, Ratiboř - Val.
Polanka... 3 : 2, Ratiboř - Hošťálková... 4 : 1.

odsoudila na druhé místo za vítěze z Kateřinic. Družstvo získalo 16
bodů, skóre 35 : 8. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Marián
Holý se 17 brankami.

Konečný výsledek – Ratiboř VÍTĚZ TURNAJE 13 bodů, skóre - 14 : 6.
Střelci branek – Lukáš Černý... 7, Adam Žabčík... 4, Šimon Herián... 3.
Konečné pořadí mužstev – 1. Ratiboř (13 bodů), 2. Kateřinice (10 bodů),
3. Jarcová (10 bodů), 4. Val. Polanka (7 bodů), 5. Val. Bystřice (3 body),
6. Hošťálková (0 bodů). Nejlepší střelec turnaje – Děckuláček Filip... 10
branek (Kateřinice). Nejlepší hráč turnaje – Veselá Tereza (Jarcová)
Závěrem bych chtěl poděkovat paní Bohdaně Uhrinové, která nám
vyšla vstříc se zajištěním dobrot pro jednotlivá mužstva a zároveň
dodala jídlo, pití a cukrovinky pro zdárný průběh celé akce. Také
bych chtěl poděkovat paní Dagmar Žabčíkové a Simoně Heriánové
za přípavu jídla pro jednotlivá mužstva a prodej pití a dobrot.
Také paní Janě Cmerkové a panu Černému za přesnou časomíru
a evidenci výsledků. Celý turnaj proběhl bez problémů a dle vyjádření
jednotlivých oddílů se velmi vydařil.

Mladší přípravka bude nyní pokračovat v přípravě vždy ve čtvrtek
a budeme se snažit zajistit i další turnaje a dle možnosti i jednotlivá
utkání s mužstvy, která mají větší haly pro podstatně lepší přípravu.
Všichni se však nyní již těšíme na to, až začneme přípravu na trávě,
neboť naše tělocvična je jen velmi omezená náhrada pro zdárnou
přípravu.
Radek Herián
trenér

Turnaj minipřípravek roč. 2011 a mladší
V sobotu l0. března 2018 jsme v hošťálkovské hale uspořádali
turnaj minipřípravek. Popasovat se s námi přijeli chlapci i děvčata
z Ústí, Kateřinic a Valašské Polanky.

Po zdárném zabezpečení halového turnaje, kterého jsme
byli pořadatelé, jsme se zúčastnili dalšího turnaje, pořádaného TJ
SOKOL Hošťálková. Na turnaj se přihlásilo celkem 8 mužstev, a to z:
Kateřinic, Leskovce, Lidečka, Hovězí, Vsetína, Rajnochovic, Ratiboře
a Hošťálkové. Naše mužstvo nastupovalo ve složení: Marián Holý,
Adam Žabčík, Šimon Herián, Daniel Herman, Míša Vrážel a Honza
Cmerek. Pro nemoc se omluvili Lukáš Černý a Vojta Halmazňa,
proto jsme hráli stále ve stejném složení, neboť na střídání byl pouze
jeden hráč.
Družstvo přistupovalo ke každému utkání velmi odpovědně,
dobře se doplňovalo. První utkání však chlapci nezvládli a prohráli
s Kateřinicemi 2 : 0. Další výsledky – R : Leskovec 5 : 0, R : Lidečko
10 : 0, R : Hovězí 6 : 3, R : Vsetín 3 : 3, R : Hošťálková 5 : 0,
R : Rajnochovice 6 : 0. Remíza se Vsetínem, která byla zbytečná, nás

Rozdali jsme si to každý s každým dvakrát, takže na konci turnaje
se nám trošku pletly nohy. Ale to nám vůbec nevadilo. Protože se na
prvním místě umístila všechna družstva, tak se všichni zúčastnění
těšili na pohár za 1. místo, zlaté medaile a plnou tašku dobrot od
stabilního příznivce naší mládeže paní Marie Sušňové, za což jí
i paní Bohdaně Uhrínové srdečně děkujeme. O prodej občerstvení
se postaraly maminky hráčů v čele s rodinami Heriánových
a Žabčíkových, všechny hráče potěšilo “pitíčko” k svačině a vítězné
“šampáňo”, které zajistil pan Černý. Všem patří veliký dík. Akce se
všem zúčastněným líbila a už teď mám příslib účasti na letním turnaji
“O pohár starostky obce”.
Karel Stančík
trenér

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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4. května 2018

ZÁJEZD na 42. ročník turistického
pochodu Jilemnického jarná 25ka
22. dubna 2018 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 v obchodě.

GULÁŠOVÝ KRÁL
26. května 2018 u Hasičáku v Ratiboři
Registrovat se můžete do 18. května osobně
na OÚ v Ratiboři, emailem nebo telefonicky
u Martina Žabčíka,

mistostarosta@ratibor.cz, 731 200 918

Současně s touto soutěží můžete také vyrazit
na Jarní výšlap – start od 8 h u Hasičského
domu, cíl také v areálu Hasičáku
PROGRAM – dechová hudba Miklovci,
vystoupení souboru KOSISKA, odpoledne
Gympleři, Barmanská show
V RÁMCI OSLAV 100 LET REPUBLIKY
– maketa letounu Spitfire v životní velikosti,
vojenské ležení, výstava RAF na Valašku
VEČER – ohňová show a zábava se skupinou

KOSOVCI
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