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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a pohodové prožití léta, hodně sluníčka a odpočinku
s načerpáním nových sil do další práce. Dětem prázdniny plné zážitků a Vám všem přeji
šťastný návrat z cest, domů, ke svým blízkým.
Čas nám letí jako voda a máme za sebou dalšího půl roku, kdy
se podařila realizace mnoha dalších projektů. Většina akcí je
podpořena dotacemi, které přinášejí finanční prostředky do obecního
rozpočtu. Největší akcí, která ovlivňuje život nás všech, je probíhající
rekonstrukce silnice II/437 s návazným omezením provozu
a následným budováním chodníků, na kterém se obec podílí.

záhony, o které obec pečuje. S úpravou sběrného místa působí
uvedený prostor uceleným dojmem. Dotací z MMR ČR je podpořeno
nové workoutového hřiště. Na úpravu rozlehlé zahrady za budovou
ZŠ byla rovněž získána dotace z OPŽP. Úprava centra obce byla
podpořena Zlínským krajem částkou 325 tis. Kč.

Oprava mostů ve vlastnictví obce
Dne 15. června 2018 jsme obdrželi z MMR ČR zprávu o přiznání
dotace na opravu mostu u ZŠ ve výši 4 934 tis. Kč. Ve výběrovém
řízení byl vybrán zhotovitel firma TM Stav s.r.o. ze Vsetína. Během
jarních měsíců byl opraven mostek u Zahradníků. Dílo bylo
realizováno obcí ve spolupráci s firmou Mika z Hošťálkové.

Záchovná údržba budov a obecní techniky

Ozelenění veřejných ploch a hřbitova

V květnu byla novou fasádou opatřena budova kina. Dílo bylo
realizováno pracovníky obce. Budova kina, kterou obec v loňském
roce získala do svého vlastnictví, je v současné době využívána
místním ochotnickým divadelním souborem k nacvičování
divadelních her. Průběžně probíhá záchovná údržba i v ostatních
budovách obce. Vozový park obce, včetně vozidel SDH, je pravidelně
servisován a udržován v technicky způsobilém stavu.

S využitím dotace z OPŽP se podařilo realizovat výsadbu stromů
a kvetoucích keřů na veřejných plochách v obci, v okolí ZŠ, u kostela
a na hřbitově. Nově vysazené stromy nahradily přerostlé proschlé
túje. Na místním hřbitově jsou nyní pokládány chodníky z žulových
odseků. Bylo opraveno parkoviště u hasičského domu a recyklátem
vyspraveny výtluky na částech místních komunikací.

Budování kanalizačních sběračů, vodovodu
a přípojek kabelové televize

MŠ a okolí
Během letních prázdnin bude pokračovat další etapa rekonstrukce
MŠ, a to kuchyně. Po rekonstrukci budovy byly dokončeny chodníky
a upraveny okolní plochy včetně školní zahrady. Před budovou MŠ
byla dokončena výsadba a ozelenění ploch. Byly pokáceny přerostlé
stromy hrozící pádem, odstraněno stávající oplocení a vybudován
veřejně přístupný parčík. Zajímavým doplňkem prostoru u MŠ bude
pirátská loď. Před budovou NS Jednoty byly vysázeny květinové
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V lokalitách Hološín a Nepeklov byly vybudovány další trasy oddílné
kanalizace a přípojky kabelové televize. Novým kanalizačním
sběračem byla odvodněna část místní komunikace do Hološína, kde
při větším dešti tekly přívaly vod z polí. Přípojky k novostavbám RD
jsou řešeny průběžně. O další hlásiče byl v Hološíně doplněn obecní
rozhlas. Jsou doplňovány světelné body veřejného osvětlení v obci.

Péče o veřejné plochy v obci, lesní hospodářství
Pravidelně je pracovníky obce prováděno sečení a uklízení veřejných
ploch, fotbalového hřiště a jeho okolí. Čištěny a vysekávány jsou
příkopy u místních komunikací. Je zajišťována sjízdnost cyklostezky.
Revitalizací prochází areál u myslivecké chaty v Červených. Zde byly

vykáceny přerostlé stromy, vybudována a ozeleněna zpevněná plocha
s výsadbou a kamennou podezdívkou kolem stávajícího parketu.
Zakoupením sousedního pozemku p. č. 466/5 do vlastnictví obce byl
vytvořen prostor pro další investice obce. Pravidelně jsou uklízena

Poskytování zubní lékařské péče.
Po dlouhém marném shánění adekvátní náhrady za MUDr.
Kyjaniovou se podařilo zajistit poskytovatele stomatologické péče
v Ratiboři. MUDr. Gríša Mlíčko, který má dlouholetou vazbu na naši
obec, je přihlášen do výběrového řízení vedeného Krajským úřadem
ve Zlíně. V současné době probíhá proces registrace. Předpokládaný
termín zahájení lékařské praxe je od 1. žáří 2018. O bližších
podrobnostech budou zájemci z řad pacientů informováni
v obecním rozhlase a na úřední desce obce.

Vesnice roku 2018

sběrná místa a sběrný dvůr. Zde mohou občané odkládat různé
komodity včetně bioodpadu. Vysypávány jsou instalované koše na
odpadky a psí extrementy. Těší nás, že většina pejskařů těchto košů
využívá, a věříme, že i ti ostatní tak učiní. Ani v letošním roce se našim
lesům nevyhnula kůrovcová kalamita s nutným kácením napadených
porostů. Průběžně probíhají pěstební práce. Na opravu cesty Na
Dvorce byla obci přiznána dotace SZIF ČR ve výši 1,2 mil. Kč.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V odpadovém hospodářství nás v průběhu května čekalo milé
překvapení. Každoročně společnosti EKO-KOM, ASEKOL
a ELEKTROWIN vyhodnocují obce v jednotlivých krajích
s největším množstvím vytříděného odpadu. Naší obci se
podařilo získat prvenství ve Zlínském kraji ve sběru drobných
elektrospotřebičů. Jedná se o sběr do červených kontejnerů
rozmístěných po obci a sběr do klecí ve sběrném dvoře. V loňském
roce se v Ratiboři vytřídilo 0,7 kg drobného elektra na občana.
To je pro představu, jako bychom odevzdali každý z nás například
toustovač nebo velkou hrst použitých baterií. Celkově se jedná
o 1,3 tuny vytříděného drobného elektra. Do této sumy se
nezapočítávají televize, pračky, sporáky, lednice. Za prvenství jsme
získali odměnu 17 000,- Kč. Tato částka bude použita na nákup dalších
kontejnerů, které přispějí k rozšíření sběru a třídění odpadů v naší obci.

Za aktivní účasti zástupců spolků i široké veřejnosti z řad občanů
proběhla prezentace obce v soutěži Vesnice roku dne 22. června 2018.
Pro hodnoticí komisi byla připravena celá řada zajímavých aktivit.
Komise ocenila pestrý obraz života naší vesnice. Děkuji pracovníkům
obce za zajištění akce i Vám všem, kteří jste přišli podpořit svou účastí
snahu obce o důstojné umístění v této soutěži, a těším se na setkání
s Vámi při dalších akcích pořádaných v naší obci.
Bc. Jiřina Sklenská
starostka

MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V OBCI RATIBOŘ
Sběrná místa
Plasty Papír a lepenka Barevné sklo
Drobné elektro Textil – u Jednoty

Tetra-pack

Sběrný dvůr
Velkoobjemový odpad
Stavební suť
Bioodpad
Pneumatiky
Elektro – drobné, lednice, pračky, sporáky, mrazničky, televize
Kovy
Dřevo
Papír a lepenka
Nebezpečný odpad – obaly od barev a olejů, eternit aj.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
středa 8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00
sobota 8:00 – 11:00

Momentálně očekáváme vyhodnocení žádosti na rozšíření
a dovybavení sběrného dvora. Pokud se podaří získat dotaci, zvýší se
počet kontejnerů, vybuduje se kryté stání a zmodernizuje zázemí pro
obsluhu. Pakliže by druhá etapa modernizace proběhla, uvažujeme
o rozšíření otevírací doby sběrného dvora.
Martin Žabčík
místostarosta

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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REKONSTRUKCE SILNICE II/437
Na konci měsíce května se naplno rozběhla dlouho avizovaná
rekonstrukce silnice. Práce začaly na třech úsecích. Dva z nich
v centru obce jsou zatím bez semaforů, třetí, který je zaměřený
na opravu silnice v extravilánu pod benzinovou pumpou, nám
zpříjemňuje průjezd semaforem. V tomto úseku bude postupně
odbagrována polovina každého jízdního pruhu, následně vyztužena
kamenivem a silnice bude zpevněna. Budou opraveny propustky
a horská mříž na konci Staré cesty, kde docházelo v zimním období
k vytékání vody na vozovku a jejímu zamrzání.
Na dolním konci obce již dochází k pokládce nových obrub
a přeložení sloupů nízkého napětí, stejný postup pokračuje
i na horním konci od Hošťálkové.
Všechny chodníky, u kterých se mění silniční obruba, budou zároveň
při této výměně rozebrány, na mnohých je starý asfalt, ten bude
odstraněn. Následovat bude postupná pokládka nové zámkové
dlažby.
Práce probíhají prozatím podle plánu a časový harmonogram
je dodržován. Situace na silnici se však brzy začne ještě více
komplikovat, a to hlavně v centru obce. Jakmile se práce dostanou
do okolí obecního úřadu, bude vše velmi náročné. Čeká nás postupná
instalace dalších semaforů přímo v obci a přesuny autobusových
zastávek. Nejpravděpodobnější plán stavebníků je uzavření
delšího úseku jednoho jízdního pruhu, položení obrub, dvojřádku
z dlažebních kostek a zároveň pokládka asfaltového koberce.
Stavba je velkou prioritou Zlínského kraje, svědčí o tom také zájem
ředitele ŘSZK pana Ing. Bronislava Malého a náměstka hejtmana pro
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dopravu pana Ing. Pavla Botka. Oba jmenovaní kontrolují průběh
stavby a účastní se kontrolních dnů.

Je zde zároveň výzva z Ředitelství silnic Zlínského kraje
s poslední možností uplatnit požadavky na možné nové
sjezdy na soukromé pozemky v rámci změny stavby před
dokončením. Již nyní řeší projektant stavby jeden nový
sjezd k rodinnému domu a parkovací místa v centru
obce. Tato možnost je limitována do poloviny července.
Pak již nebude možnost uplatnit další požadavky. Pokud
někdo má takovýto požadavek, je potřebné jej uplatnit
nejpozději do 10. července 2018 na obecním úřadě.
Vážení spoluobčané, celá akce je stále ještě na svém začátku
a situace se bude více a více komplikovat a ovlivňovat náš pohyb
po vesnici. Věřím však, že vše přestojíme a výsledkem nebude
jenom nová silnice, ale i chodníky a autobusová nástupiště, která
budou bezbariérová, bezpečnější pro seniory, zdravotně postižené
a v neposlední řadě i pro naše děti. Nejde zde jenom o pohodlí
a bezpečnost řidičů, ale velkou roli hraje právě bezpečnost ostatních
účastníků provozu, kteří se pohybují v okolí hlavní silnice, a to si
musíme uvědomit!
Děkuji Vám za Vaši toleranci a pochopení celé situace. Přispíváte tím
ke zdárnému průběhu stavby.
Martin Žabčík
místostarosta

REKONSTRUKCE MOSTU U ŠKOLY
Již avizovaná oprava mostu u školy odstartuje pravděpodobně v srpnu.
S přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR se podaří konečně opravit
most, který už je skutečně v havarijním stavu a hrozilo jeho uzavření. Průběh
stavby ještě více zkomplikuje dopravní situaci v obci, ale je nutno připustit, že
se momentálně jedná o nejlepší variantu, kdy můžeme skloubit opravu mostu
s rekonstrukcí silnice, jelikož jedna z opěr je přímo pod vozovkou.
Současný most bude stržen a na jeho místě bude vystavěn nový most, který
bude rozšířen na dva jízdní pruhy a chodník. Chodník bude navazovat na
přechod u sokolovny. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v okolí
školy. Most vyprojektovala projekční kancelář MSS-Projekt s.r.o., Vsetín.
V průběhu stavby nebude možný nájezd ke škole a kostelu z hlavní silnice.
Objízdná trasa povede směrem na Kateřinice, kolem družstevních bytovek
a hřbitova. Z ulice u fáry (Fortňa) bude možné pouze procházet provizorním
chodníkem pro pěší.
Výstavba mostu je časově plánovaná na čtyři měsíce.
Martin Žabčík
místostarosta

VÝSTAVBA WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
V jarních měsících jsme obdrželi vyhodnocení žádosti o dotaci
podanou na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsme žádali
o vybudování workoutového hřiště před mateřskou školkou.
Naše žádost byla podpořena, a tak můžeme s radostí začít stavět
další hřiště, které je zaměřeno na sportovní vyžití starších dětí,
teenagerů, dospělých i seniorů.

Co to vlastně workout je?
Street workout je sportovní odvětví, které v sobě sdružuje prvky
atletiky, kalistheniky a dalších sportů. Jak napovídá samotný název,
jedná se primárně o silová cvičení s vlastní vahou těla, ke kterým
není zapotřebí další vybavení.
Slovo kalisthenika vychází ze spojení řeckých slov kálos [krása]
a sthénos [síla], nicméně moderní historie tohoto sportu sahá do
19. století a za jeho kolébku můžeme považovat Spojené státy americké.
Mezi základními prvky street workoutu můžeme jmenovat dynamické
cviky na hrazdě i mimo ni (pull-up, chin-up, muscle-up, dips, sedy
lehy, kliky a další), stejně jako silové statické prvky jako jsou lidská
vlajka (Human flag), front lever, back lever nebo planche.
Street workout je dnes uznávanou disciplínou s každoročně
pořádaným světovým šampionátem, ale je i skvělým doplňkem

ke všem dalším sportům. Níže uvádíme přehled základních
charakteristik a výhod street workoutu:
Cvičení s vlastní vahou těla je přirozenější než cvičení se závažím.
Cvičit lze zcela bez jakýchkoliv poplatků (cvičit se dá kdekoliv).
Lze cvičit na čerstvém vzduchu.
Při cvičení dochází k zapojení celého těla.
Street workout je úzce spjatý se zdravým životním stylem.
Jde o sport, který je přístupný všem věkovým kategoriím.
Umožňuje setkání s podobně založenými lidmi.
Napomáhá v prevenci proti negativním společenským vlivům,
jako jsou alkohol, drogy či kriminalita.
Díky street workoutu se dá vybudovat obrovská fyzická
kondice a vytrvalost.
Ke cvičení nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, stačí jen
samotné hřiště (bradla/hrazda).
Workoutové hřiště pro nás postaví společnost Enuma Elis s.r.o.
(www.rvl13.com), která se přihlásila do výběrového řízení za
celkovou částku 295 482 Kč bez DPH, výše dotace činí 70 %,
tj. 206 837 Kč. Jedná se o českou firmu, která se specializuje právě
na tato hřiště a pořádání workoutových akcí. K získání financí na
hřiště nám dopomohly také děti z páté třídy naší základní školy.
Společně s paními učitelkami J. Žabčíkovou a T. Juchelkovou jsme
uspořádali projektový den, na kterém děti tvořily modely hřiště
podle svých představ. Fotodokumentace z této akce byla nedílnou
součástí žádosti. Odměnou za jejich pomoc bude právě nové hřiště.
Martin Žabčík
místostarosta

Workoutová sestava Nippur S+

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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GULÁŠOVÝ KRÁL A JARNÍ VÝŠLAP
Naše největší akce pořádaná pravidelně každým rokem je za námi. Letošní ročník
provázel enormní zájem soutěžících, kdy jsme byli nuceni navýšit limit a přijmout
další dva. Do soutěžního klání se tak přihlásilo 23 kuchařských týmů nejenom
z Ratiboře, ale i ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Lutoniny, Lužné, Jablůnky,
Hošťálkové, Horní Lidče a z Povážské Teplé. Vše vypuklo úderem sedmé hodiny,
kdy byly slavnostně zapáleny kotle. Soutěžící se vrhli do přípravy chutných gulášů.
Dopoledne provázela dobrá atmosféra a špičkování jednotlivých soutěžních týmů
mezi sebou. Práci účastníkům soutěže zpestřila dechová hudba Ořechovjané
z Velkého Ořechova. Ve dvanáct hodin odevzdaly všechny týmy vzorky gulášů
pro hodnoticí komisi, která již netrpělivě čekala v uzavřených prostorách garáže
hasičáku. Komise nikdy nezná čísla soutěžících a vzorky jsou seřazeny od 1 do 23.
Číslem, které si soutěžící vylosovali v uzavřených obálkách, se prokáží až při
vyhlášení, do tohoto okamžiku je znají jen soutěžící samotní. Hodnoticí komise
zkoumá barvu, chuť, konzistenci a úpravu masa. Každý z členů komise má
k dispozici deset bodů, které může rozdělovat jednotlivým gulášům. Jednomu však
může přidělit maximálně tři body. Členy komise byli paní starostka, místostarosta,
hejtman Zlínského kraje, paní farářka s panem farářem, velitel hasičů a praporčík
AČR Jaroslav Svobodník. Vzácným hostem byl pan Robert Vítek, Američan,
který navštívil rodnou dědinu svého dědečka. Hodnocení se účastní i tři náhodně
vylosovaní soutěžící. Vítězná listina:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Šéfkuchař: Zdeněk Hořelka
Pomocný kuchař: Libor Mořkovský

Myslivecké sdružení
Ratiboř

Šéfkuchař: Michal Lukáš
Pomocný kuchař: David Valchář

SDH
Lhota u Vsetína

Šéfkuchař: Jiří Čala
Pomocný kuchař: Kamil Skýpala

Lutonina

Šéfkuchař: Jiřina Filgasová
Pomocný kuchař: Marie Skýpalová

Lužná

Šéfkuchař: Marie Smutná
Pomocný kuchař: Věra Urbanová

Ratiboř / Vsetín

Šéfkuchař: Tomáš Žabčík
Pomocný kuchař: Roman Holíček

Ratiboř / Hošťálková

Šéfkuchař: Vladislav Chvátal
Pomocný kuchař: Karel Jurčík

Vsetín

Součástí festivalu je vždy i turistický pochod, jenž letos směřoval na Prženské
paseky, a dlouhá trasa zavedla turisty až na rozhlednu Marušku. Pochodu se
zúčastnilo celkem 460 turistů.
Velkým zpestřením a zároveň první etapou oslav 100. výročí založení republiky
byl vojenský tábor u Ponorky. Celá vojenská akce byla zorganizována pod záštitou
Vojenského muzea Ludvíka Hynka v Borčí. Členové Československé obce
legionářské a Spittfireklubu ČR připravili návštěvníkům ukázky uniforem, zbraní,
techniky a hlavně letounu Spittfire, které používali čeští letci za II. světové války ve
Velké Británii.
Gulášový festival pokračoval vystoupením skupiny Gympleři, své jarní pásmo
připravil soubor Kosiska, nechyběli ani Barmani ze Zlína, Minikosovci a k večerní
zábavě s Kosovci lákala také ohňová show skupiny Černí salamandři.
Základem úspěchu akce bývá vždy počasí, které letos nezklamalo. Festival
navštívila spousta místních i přespolních. Všichni měli možnost ochutnat guláše,
které si sami vybrali, pobavit se při sledování programu a na taneční zábavě až do
ranních hodin.
Samozřejmě musím poděkovat všem pracovníkům obce, zastupitelům, hasičům
a fotbalistům za pomoc při organizaci celé akce. Vám vděčíme za její plynulý
průběh a dobrou atmosféru.
Více fotografií z celého gulášového dne naleznete na obecním facebooku
– www.facebook.com/obec.ratibor
Martin Žabčík
místostarosta
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VYSTOUPENÍ SOUBORU KOSISKA NA GULÁŠOVÉM KRÁLI
Soubor Kosiska a jeho dětská složka Kosáčci, která má už téměř
40 malých členů, se již tradičně představila na největší jarní akci
obce Ratiboř „Gulášový král a jarní výšlap 2018“.
Děti tak měly možnost ukázat svým rodičům, prarodičům, ostatním
příbuzným a kamarádům, co se za celý rok při zkouškách naučily.
Letošní vystoupení nazvané „Na lúce“ bylo plné říkanek, popěvků,
her a písniček. Nakonec si chtěli ogaři aj s cérkama pořádně zatančit
při písničce „Černá vlnka“. Tímto vystoupením naši Kosáčci
připomněli, jak si děti dříve na dědině hrály, co je bavilo, naplňovalo
a vzdělávalo zároveň.
Nedílnou součástí letošního programu byly krásné šaty pro menší
cérky zvané „kanduš“ nebo „šlépek“, které nosívala děvčata než šla

do školy. Je to první část krojů, kterou budou mít Kosáčci k dispozici
k zapůjčení na vystoupení a za kterou vděčíme především Markétě
Kretové, která do těchto šatiček vdechla nejen ducha doby přelomu
19. a 20. století, ale dala do nich i kus sebe! Děkujeme! Další část krojů
pro větší cérky a ogary bude postupně došívána.
Velký dík patří Barči a Radce za přípravu programu, Martinovi za
doprovod a Kosákům za pomoc při hře „Na slaniny“.
Těšíme se na další setkávání při tanci, muzice a zpěvu!
Za soubor Kosiska
Lucie Žabčíková
Více fotografií naleznete na
www.facebook.com/obec.ratibor

Veřejná sbírka na bustu T. G. Masaryka v Ratiboři
Od 1. srpna do 30. listopadu 2018 (příspěvky neposílejte dříve) bude možné přispívat na zhotovení
busty T. G. Masaryka, jež bude instalována 28. října 2018 před farou v parčíku svobody.
Zároveň bude u pošty v budově OÚ kasička, do které bude možné přispívat v hotovosti.
Číslo účtu:

5405472359/0800
www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní vzdělávací plán „S úsměvem to jde lépe“ jsme obohatili o následující akce:
DUBEN
Rozkvetou kytičky, zavoní máj,
pupence, větvičky, to je náš ráj.
V podtématu Na dvorku jsme si zopakovali poznatky
o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Při vycházkách
k Machalům a Zahradníkům jsme si ta nejznámější prohlédli
a pojmenovali. Některé děti znají zvířata již jenom z knížek.
Divadlo Bublanina nás navštívilo s pohádkou Začarovaný les,
kde nás herečky opět překvapily svým hereckým a pěveckým
uměním. S nastávajícími školáčky jsme před zápisem do
1. třídy navštívíli základní školu, kde nám prvňáčci pod vedením
Mgr. Milady Valové předvedli své znalosti a vědomosti. Na
oslavu Dne země jsme se zaměřili v týdnu 16.–20. dubna, kdy
jsme třídili odpadky do kontejnerů, uklízeli zahradu a okolí
a přispěli tak k čistotě naší planety. S velkým očekáváním jsme
přivítali Planetárium Morava z Brna s interaktivním programem
Hvězdy přijdou za námi. Děti byly hravou formou seznámeny
s planetami kolem naší zeměkoule. Nové informace hltaly
s nadšením.

Všechny posluchače uchvátila skladba Muzikantská rodina
za doprovodu originálních nástrojů z kuchyně a dílny.
Besídku pro maminky jsme zorganizovali i v mateřské škole,
kde v jednotlivých třídách předvedly své umění všechny
děti. Sladkou tečku pro každé dítě a maminku připravily naše
hodné paní kuchařky. Podtéma Cestování přírodou
nás poučilo o cestování různými dopravními prostředky,
správném vybavení kola cyklisty a o bezpečném chování
na silnici a cyklostezce. Dopravní týden byl vhodně zakončen
velmi zdařilou besedou s Policií ČR. Děti si prakticky vyzkoušely
vybavení policisty při zásahu, střelbu ze cvičné zbraně,
dorozumívaly se pomocí vysílaček a prohlédly si služební vozy.

Písní Dneska jedem do ZOO jsme otevřeli podtéma se stejným
názvem. Zavedlo nás do oblastí, z kterých pocházejí exotická
zvířata. Na vlastní oči jsme si je prohlédli při výletu do ZOO
Lešná. Vydařený výlet, plno zážitků. Nechyběla ani jízda
vláčkem, autíčky, kolotoč a dáreček ze ZOO.

Maňásek žížala Júlie nás provedl podtématem Na louce. Setkali
jsme se s různými vzorky hmyzu, které jsme pozorovali pod
mikroskopem a na zahradě lupami.

KVĚTEN
Světem letí novina, že prý květen začíná.
Všechno kvete, krásně voní, motýlci se spolu honí.
Záměrem podtématu Já a můj dům, já a moje rodina bylo
prohloubení citového vztahu k rodině, k naší vesnici a vlasti.
Druhá květnová neděle byla symbolem oslavy svátku maminek.
S nejstaršími dětmi jsme veřejně vystoupili s pásmem Jaro,
léto, podzim, zima.
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ČERVEN
Červen má rád květiny, není ale jediný.
Se sluníčkem dovádí, tváře vánkem pohladí.
Den dětí jsme oslavili na naší krásné zahradě plněním
zajímavých a nápaditých úkolů a disciplín. Nakonec následovalo
zmrzlinové osvěžení. V týdnu 4.–8. června se uskutečnila
tradiční i netradiční olympiáda. Medaile, diplom, hymna a ceny
od spolku Ratibořská chasa a Klubu rodičů uzavřely týdenní
sportování všech dětí. Kouzelnické vystoupení nás doslova
okouzlilo. Do kouzelnických čísel byly zapojovány i děti, které
své čáry máry sypaly rovnou z rukávu, z uší i nosu. Odměnou za
tajemná kouzla byl bouřlivý potlesk obecenstva. V týdnu od
11. do 15. června jsme si namasírovali nohy a s batůžky se vydali
poznávat kopce a údolí v naší vesnici. Diplom Malý turista si

zasloužil každý. Pro nastávající prvňáčky jsme přichystali
Noc v mateřské škole. Večerní vycházka, hledání pokladu,
zdobení čepice... První noc od rodiny zvládli všichni na jedničku.
16. června se uskutečnila Cesta pohádkovým lesem. Na
stanovištích vítaly děti postavičky z moderních pohádek, které si
pro ně připravily originální úkoly. V cíli myšky Minie obdarovaly
děti diplomem, dárkem a ledňáčkem. Poprvé v naší mateřské
škole proběhla oslava Dne otců. Kratičké vystoupení, domácí
slané pohoštění a tvoření s tatínkem se zapíše do tradičních
akcí MŠ. Nezapomněli jsme ani na dáreček. Jak jinak – Kravatu
pro tátu. Na akci Vesnice roku se podílela i školka. Nejstarší
děti vystoupily s krátkým pásmem, ve kterém nechyběla ani
oblíbená skladba Muzikantská rodina. Vůně opečených
špekáčků se linula v posledním týdnu do okolí MŠ. Voňavou

svačinku zbaštil každý. Rozloučení se školkou a s nastávajícími
prvňáčky proběhlo 28. června – poslední den v MŠ. Při pasování
předškoláků na školáky nedočkavě čekala pasovací tužka, slib
školáka a upomínkové předměty z Klubu rodičů. Poslední foto,
zazvonil zvonec a školního roku je konec!
Děkujeme za podporu a přízeň Obecnímu úřadu Ratiboř,
sponzorům, rodičům a přátelům MŠ a hlavně všem zaměstnancům za bohatý a zdárný průběh školního roku.
A když je tu horké léto, rostou jahody.
Sejdeme se všichni spolu někde u vody.
Pohodové prázdniny bez klíšťat a úrazů přeje za celý kolektiv
Pavlína Ferdicsová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rok s rokem se sešel a my jsme zase na konci naší celoroční práce.
V pátek 29. června jsme slavnostně ukončili školní rok a rozloučili
se s žáky 5. ročníku. Byl to další rok plný snahy, úsilí a svědomité
práce nejen dětí, ale především pedagogů. Poslední čtvrtletí školního
roku bylo bohaté na akce s různým zaměřením:
V dubnu jsme zavítali do M-klubu ve Valašském Meziříčí
na muzikál ZUŠ B-ART Tři bratři. Jsme potěšeni a hrdi na to,
že v tomto úžasném vystoupení účinkovaly i děti z naší školy.
Znamenitá reprezentace školy, děkujeme!
6. dubna se po delší době stavil do školy kouzelník a opravdu
děti zaujal.
24. dubna se konal zápis dětí do 1. ročníku. Od září budeme mít
19 nových prvňáčků.
Naši malí fotbalisté získali krásné 2. místo na turnaji
v minifotbalu McDonald´s CUP ve Vsetíně. Blahopřejeme!

Nezapomněli jsme ani na Den dětí, který byl spojen s terénním
během a s opékáním špekáčků.
6. – 8. června proběhl sběr starého papíru.
13. června si naši třeťáci přiblížili v zámku ve Vsetíně zvyky
svatojánské noci, tohoto čarovného období spojeného s tajemnou
atmosférou, nadpřirozenými bytostmi i specifickými lidovými
tradicemi.
25. června se děti ponořily do podmořského světa a vzlétly
s kosmonauty do vesmíru ve sférickém kině.
Konec června patřil přírodě, kdy jsme společně navštívili
myslivecký areál Červené, celou akci zajistili členové mysliveckého
sdružení.
Rády bychom využily této příležitosti a poděkovaly všem rodičům,
sponzorům a zřizovateli školy Obci Ratiboř za dary, které poskytli
dětem a škole ve školním roce 2017/2018.

4. května položili žáci se svými učiteli kytice k pomníkům
padlých ve 2. světové válce a uctili tak jejich památku.
18.–19. května jsme vyrazili do Hlubokých Mašůvek na Memoriál
Ctibora Čermáka. Děti absolvovaly terénní běh splněním rozličných
disciplín. Pro naši školu vybojovaly úctyhodné 2. místo. Velký dík
a gratulace!
23. května otestovali čtvrťáci cyklostezku, po které se vydali
procvičit zásady bezpečnosti silničního provozu na dopravní hřiště
do Vsetína.
3. a 5. třída absolvovala etické dílny s Mgr. Renatou Zajíčkovou na
námět Moje cesta na svět.
5. června jsme se vydali na školní výlet. Navštívili jsme skvost
Olomouckého kraje – hrad Bouzov a jeskyně v Javoříčku.

Milí školáci, přeju vám, aby o prázdninách nebyly vaše dny
prázdné, ale aby se naplnily dobrodružstvím, poznáváním
nových míst, dováděním, legrací, smíchem, táboráky, sluníčkem,
koupáním, hrami... Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas
školní a ať jsou kolem vás jen dobří lidé! A ještě vám přeji, aby
si vaši učitelé užili prázdniny tak, že budou v září sršet energií
a dobrými nápady.
Všem spoluobčanům a přátelům školy přeji co nejhezčí léto plné
odpočinku a pohody!
Za kolektiv školy
Mgr. Milada Valová

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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POHÁDKOVÁ CESTA A SOPTÍKŮV DEN
V sobotu 16. června 2018 se konala tradiční Pohádková cesta. Počasí
letos přálo, a tak se na trasu vydalo mnoho rodin s dětmi. Začátek
byl u rybníka v Červených, kde všechny účastníky čekaly známé
Disney postavičky – Mickey Mouse s kamarádkou Minie, kteří je
přivítali a otevřeli brány do světa pohádek. Děti pak na trase mohly
potkat piráty, oblíbené postavičky z Ledového království, Sněhurku
s trpaslíky, veselé Mimoně, medvíka Pú s kamarády, víly a také
Šmouly. Pokud chtěly děti zdárně dojít do cíle, plnily u každého
stanoviště úkoly a doplňovaly odpovědi na otázky, týkající se dané
pohádky, do připravené doplňovačky. Na konci cesty pak z tajenky
zjistily, co je v cíli čeká za odměnu. Cíl byl u hasičského domu,
kde byly děti po předložení správně vyplněné tajenky odměněny
diplomem a dárkem.
Kromě odměny byl pro děti u hasičského domu připraven Soptíkův
den. Obec Ratiboř společně se Sborem dobrovolných hasičů Ratiboř
pro všechny připravili odpoledne plné zábavy. Byla připravena
ukázka hasičské techniky, děti si mohly vyzkoušet minibagr, zajezdit
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si na čtyřkolkách nebo si zaskákat v nafukovacím hradě. Hasiči také
pro děti nachystali opičí dráhu o sladkou odměnu. Ani odvážní
rodiče však nepřišli zkrátka – také pro ně byla připravena náročná
opičí dráha, kde byl hlavní výhrou sud piva. Úžasné odpoledne bylo
zakončeno pěnovou show, kdy ani jedno dítě nezůstalo suché.
Rády bychom touto cestou chtěly poděkovat ochotným rodičům,
paním učitelkám, Sebeobraně, Skautům, dětem ze ZŠ Ratiboř a všem
ostatním, kteří se podíleli na přípravě Pohádkové cesty – byli jste
skvělí! Velké díky také patří Obci Ratiboř, SDH Ratiboř, Martinu
Tlaškovi z TM Stavu a Kubovi Machálkovi, kteří zorganizovali
úžasné odpoledne u hasičského domu. Na celou akci vyšlo krásné
počasí a nejen děti, ale i rodiče si to moc užili.
Za Klub rodičů MŠ a ZŠ
Eva Buriánková, Iva Švédová Janíčková, Lucie Žabčíková
Více fotografií tohoto vydařeného odpoledne naleznete na obecním
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Začátek letošního jarního období nám bohužel nepřinesl radostné
zprávy, jelikož jsme se museli dne 14. března 2018 rozloučit s naším
hasičem Svatoplukem Juráněm.
Pomocnou ruku jsme poskytli při akci „Ukliďme Česko – ukliďme
Ratiboř“, která se konala 7. dubna 2018.
Na konci dubna jsme se zúčastnili pouti na Svatém Hostýně, kde bylo
opět nespočet sborů dobrovolných hasičů.
Hned na začátku května, 4. května 2018, jsme připravili tradiční
Vatry, na kterých nám přálo i počasí.

postele se vrátili rodiče na „Párty – hrajeme 90ky“, kterou vedl
DJ Radek Máša. Všem organizátorům patří velký dík.
Poděkování patří také našemu členovi Honzovi Geržovi, který
připravil pro výjezdovou jednotku školení na téma odborná příprava
JPO a právní předpisy.
V neposlední řadě musím opět pochválit naše závodní družstvo
chlapců a poděkovat mu za to, že jezdí každý víkend na soutěže,
jak denní, tak noční. Sezóna teprve začíná a už stihli vybojovat
1. místo na Hovězí, 3. místo v Jarcové, Vrchoslavicích a ve Valašské
Senici. Poděkování patří také Štěpovi Procházkovi, který náš sbor
reprezentuje v soutěžích TFA.

Pomáhali jsme i na soutěži o Gulášového krále, kde jsme prodávali
pivo a limo.
Náš člen, Jan Čablík, slavil 13. června 2018 své jubileum. Gratulujeme
mu ke krásným 80. narozeninám a přejeme pevné zdraví do
dalších let.
Dne 16. června nás čekal příjemný den s dětmi. Připravili jsme za
pomoci obce a majitele TM Stavu pana Martina Tlaška Soptíkův
den, kde se děti mohly těšit na bagr, skákací hrad, pískohraní,
čtyřkolky, prohlídku hasičských vozidel z Ratiboře, Halenkova
a Kunovic a také prohlídku závodního auta Audi Quattro. Mladí
i velcí nezaháleli a zúčastnili se také opičí dráhy. Největší účast
jsme mohli sledovat při pěnové show na parketě, kde byly v mžiku
snad všechny děti. Po skončení programu a uložení ratolestí do

Další nadcházející události budou taneční zábavy. První se bude
konat 20. 7. se skupinou Focus a druhá bude 24. 8. s kapelou Kosovci.
Všechny srdečně zveme.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
6. května 2018 v 00:23 – hledání pohřešované osoby
v Semetíně. Akce byla úspěšná a osoba byla nalezena.
Tereza Staňková
jednatelka

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Víte, že celé Boží bytí je možno shrnout v jednom slově láska? Ale pozor. Ne lecjaká láska! Láska, která slouží, je trpělivá,
laskavá, která nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá, láska, jež nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch, láska, jenž se
nedá vydráždit a nepočítá křivdy, láska, která nemá radost ze špatnosti, ale se vždycky raduje z pravdy, láska, která vydrží ať
se děje cokoliv, která věří, má naději, vytrvá a nikdy nezanikne (Bible, 1.list Korintským 13,4-8). TATO láska je Bůh…
Láska, která obětovala vlastního Syna. Která milovala lidi, když ještě byli hříšní. Láska, která nás miluje navzdory odmítání
jej a navzdory naší nevěrnosti a nestálosti.
Tato Boží láska je nejmocnější hybnou silou tohoto světa. Zmůže víc, než cokoli jiného, pohne i tím, co se zdá naprosto
nepohnutelné. Jakýsi muž byl s dětmi u moře. Byl právě odliv a na břehu ležela na písku řada lodí. Děti se snažily lodě dostat
na vodu. Nešlo to. Lodě byly příliš těžké a děti příliš slabé. Otec dětem říká: „Samy to nikdy nezvládnete. Musíte počkat,
až přijde příliv. Voda, která sem přiteče, čluny lehko nadzdvihne.“
Bez lásky je život jako člun uvízlý v písku na břehu. Nedá se s ním hnout, jak je těžký sobectvím a samolibostí, egoismem
a sebeláskou. Jediné, co s ním pohne, je příliv Boží Lásky. Láska Boží se všemi vámi...

Nikdo není jako On...
Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi jiný než druzí.
Děkuji Ti, že mě miluješ, i když nejsem hoden Tvé lásky.
Děkuji, že mi rozumíš, když mě druzí nechápou.
Děkuji, že znáš mé trápení, když jiní nic nevidí.
Děkuji, že mi odpouštíš, když Ti vyznávám své pády.

Sborová sdělení a pozvánky
V pátek 6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce
Mistra Jana Husa. Uskuteční se v 17.00, podle počasí – na kopci
Snoz nebo v kostele.
1.–11. 8. – stanový tábor v indiánských stanech pro děti a dorost
ve Stříteži nad Bečvou.
14.–18. 8. – 8. mezinárodní tábor zvonkohry pro mládež
(v Kateřinicích).
V sobotu 18. 8. se v našem kostele můžeme těšit na další
potáborový koncert zvonkohry pod vedením pana Richarda
Pinkertona z Pittsburghu (počátek koncertu bude včas zveřejněn).
Ve dnech 28.–31. 8. – srdečně zveme děti (ve věku cca 5–12 let) na
5. přífarský polotábor. Každý den od 10.00 do 14.00 hodin. Vstup
volný – s sebou ať děti přinesou dobrou náladu a svačinku.
2. 9. – Bohoslužby s modlitbou za nový školní rok a slavností
Večeře Páně. V průběhu měsíce září začne výuka dětí v Nedělní
škole, která probíhá souběžně s bohoslužbami.
V neděli 9. 9. – u pomníčku Jana Maniše v Kobelném (v případě
nepříznivého počasí ve sborovém domě) ve spolupráci s obecním

Děkuji, že jsi při mně, když se bojím samoty.
Děkuji, že mě zvedáš, když padám a klesám.
Děkuji, že jsi mým Přítelem a mohu na Tebe spoléhat.
Děkuji, že mi dáváš věčný život, že Ti mohu plně důvěřovat.
Chci Tě milovat, chci Ti patřit, chci být vždy s Tebou.
Amen.

úřadem bude se konat vzpomínková slavnost Jana Maniše.
Začátek od 14.30 hod. Uslyšíme biblický úvodník od faráře Pavla
Čmelíka z Leskovce, také nás navštíví s příspěvkem: „Role Portášů
v potírání tajných evangelíků a tajní evangelíci mezi Portáši”
ředitel Krajského archivu David Valůšek.
Ve středu 26. 9. se uskuteční veřejný program pro děti ze základní
školy a jejich rodiče a prarodiče. Pokračovat bude vyučování
náboženství. Zveme všechny děti, a to jak do hodin náboženství
a nedělní besídky, tak i dorost ke konfirmačnímu cvičení.
Letos se v Pardubicích sejdou zástupci sborů z celé republiky
při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Českobratrské církve
evangelické. Spolu s okolními sbory připravujeme společný
zájezd do Pardubic v sobotu 29. 9. Motto slavnostního roku 2018
zní „Radujme se vždy společně“. Pro informace o událostech
a aktivitách ke 100. výročí ČCE vznikl samostatný web:
www.100letcce.cz.
21. 10. – Neděle díkůvzdání za úrodu s Večeří Páně.
30. 10. – zahájení dalšího cyklu biblických hodin. Pokračovat
budeme přemýšlením nad starozákonní knihou Jób.
28. 10. – slavnostní bohoslužby k 100. výročí ČSR a ČCE.

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
Ochotným dárcům také připomínáme, že každý dar církvi, také ten na splátku dluhu, jenž vznikl celkovou rekonstrukcí kostela
(Poštovní spořitelna, číslo sborového účtu: 187315570/0300) a dar sdružení Zvonky Dobré zprávy, z.s. (FIO-Bank, číslo účtu:
2400874232/2010), je možné odečíst ze základu daně.
Církev není místo, kde se můžeme shromáždit, církev je rodina, ke které smíme patřit!
Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA – JUBILANTI
Máme za sebou první polovinu roku 2018. Za tuto dobu navštívila sociální komise 61 jubilantů, kteří se dožili významných výročí:
70 let – 15 jubilantů 75 let – 7 jubilantů 80 let – 7 jubilantů nad 80 let 30 jubilantů 91 let – 1 jubilant 95 let – 1 jubilant
Přeji Všem oslavencům i ostatním spoluobčanům pevné zdraví, pohodu a radost ze života, klidné a bezstarostné prožití letních dnů.
Za sociální komisi Mgr. Tamara Juchelková

KLUB SENIOREK B–B
Léto je v plném proudu. Pro nás seniory je to horko náročnější, ale
sluníčko dělá dobře našemu pohybovému ústrojí. Všechno kvete,
roste a překotně dozrává. Už i zavařujeme, děláme marmelády apod.
Když se náš klub sejde na staré faře, tak si vyměňujeme recepty,
zkušenosti a ochutnáváme své výrobky.
Probereme jako vždy všechny novinky z OÚ, naplánujeme akce
a zavzpomínáme na časy minulé. Nedávno jsme byly na exkurzi
v Zemědělském družstvu, konkrétně v kravíně v Pržně. Jedna
naše kamarádka tam pomáhá, tak nám to zařídila. Byla to velmi
poučná exkurze. Mile nás přivítali, pohostili a provedli celým

areálem s patřičným výkladem. Je to úplně jiná práce, než co některé
z nás pamatují z mládí z domova. Všude čisto, samá technika, jen ty
kravky jsou stejné. Poděkovaly jsme za ochotu a jely domů, někdo
na kole, někdo autem.
Tento rok máme bohatý na jubilantky, které se dožívají kulatých
narozenin. Přejeme jim klidný a spokojený život, bez starostí a hlavně
hodně zdraví a zase zdraví. Ať nás stále těší život, práce a vše děláme
s úsměvem. Hezké léto, prožité ve zdraví, dětem pěkné prázdniny
a všem spoluobčanům klidnou dovolenou přeje klub B–B.
Za klub B–B Jana Martinková

ZAHRÁDKÁŘI
Letos 27. dubna uspořádali zahrádkáři spolu s OÚ Ratiboř zájezd
na jarní prodejní výstavu Floria do Kroměříže. Návštěvníci si mohli
nakoupit z nepřeberného množství sazenic, cibulovin a jiného
sadebního materiálu vše do svých zahrádek. Chloubou výstaviště je
trvalá ukázka několika okrasných zahrad, skalek, kde návštěvníci
mohou načerpat inspiraci a obdivovat květinové záhony, vodopády
i vzácné stromy, které do výstaviště vnesly krásu, pohodu a vtiskly mu
neopakovatelnou atmosféru, a to vše za doprovodného hudebního
programu Evy a Vaška. Děkujeme paní starostce za pomoc při
organizaci zájezdu a těšíme se na další pěknou akci pro naše
spoluobčany.
Za zahrádkáře Anna Gerlíková

MYSLIVCI V RATIBOŘI
Myslivecký spolek Ratiboř na výroční schůzi hodnotil svou činnost
za rok 2017. Jsme spokojeni, protože se daří plnit cíle. Nejdůležitější
z nich je péče o srnčí zvěř. Začíná to při sklizni píce ochranou
srnčat před posekáním, která je úspěšná i díky vstřícnosti vedení
a pracovníků ZD Ratiboř. Důležité je pěstování ovsa nebo dalších
vhodných plodin na políčkách na volných plochách v honitbě,
prostřednictvím kterých zajišťujeme různorodost potravní nabídky
pro zvěř. Bez těchto políček by zvěř na intenzivně obdělávaných
polích nacházela příliš jednotvárnou, ne zcela optimální stravu. No
a na podzim už se začíná s přikrmováním, takže ta péče s malými
přestávkami probíhá celoročně. Odměnou je, že se zastavil nedávný
pokles stavu srnců v honitbě a situace se vrací do žádoucího stavu.

Myslivecký spolek Ratiboř si v minulém roce úspěšně vedl při
ochraně před škodami způsobenými divočáky. Černá zvěř je schopna
migrovat na velké vzdálenosti, ale když v místě, kde nachází dostatek
potravy, ji nikdo neruší, tak se nikam nestěhuje, rychle se množí
a obrovsky škodí na zemědělských plodinách. Proto každý ulovený
divočák znamená nejen snížení stavu, ale druhotně lov působí proti
vytváření velkých tlup, které dokáží způsobit mimořádné škody. Lov
černé zvěře není jednoduchý, ne všichni naši členové mají dostatek
trpělivosti prosedět spoustu hodin v noci na posedech, a proto patří
poděkování těm obětavým, kteří se nejvíc zasloužili o dobré výsledky
ve snižování škod způsobených divočáky.
Nejbližší naší akcí bude začátkem července organizace valné
hromady Honebního společenstva Ratiboř, kde po pracovním
programu proběhne tradiční společenské setkání myslivců s majiteli
honebních pozemků. Srdečně zveme všechny majitele honebních
pozemků: Přijďte si poslechnout, jak se u nás myslivecky hospodaří,
vyjádřit se a samozřejmě se také pobavit.
V letošním roce také budeme vzpomínat na počátky organizované
myslivosti v Ratiboři. Myslivecký spolek zde byl založený v roce 1948.
Více z historie se dozvíte v příštím vydání zpravodaje.
Za myslivce
Jiří Halmazňa

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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ZHODNOCENÍ SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ FOTBALOVÝCH MUŽSTEV
TJ SOKOL RATIBOŘ, Z.S., DOSAŽENÝCH V SEZÓNĚ 2017/2018
Vážení fanoušci ratibořského fotbalu, vážení občané Obce Ratiboř, v červnu končí fotbalová
sezóna 2017/2018, a tak nastal čas na zhodnocení sportovních výsledků našich mužstev
z pohledu trenérů a vedení TJ.
Mladší přípravka očima trenéra Radka Heriána
Na konci jarní sezony jsme se dne 9. 6. 2018 zúčastnili závěrečného
turnaje ve Valašských Příkazech „O přeborníka okresu – mladší
přípravka“. Tohoto turnaje se zúčastnilo 32 týmů, které byly rozděleny
do osmi skupin. Každý zápas se hrál 1x14 minut. V naší skupině
byla s námi další tři mužstva: Valašské Meziříčí A, Nový Hrozenkov
a Hovězí. Všechny tři zápasy se nám podařily vyhrát, ale nebylo to
vůbec jednoduché. Výsledky základní skupiny:
Ratiboř – Valašské Meziříčí
Ratiboř – Nový Hrozenkov
Ratiboř – Hovězí		

2:1
3:0
4:2

Ze základní skupiny jsme postoupili do vyřazovacích bojů. V prvním
zápase jsme narazili na tým z Krhové, nad kterým jsme vyhráli
4 : 0 a postoupili mezi 16 týmů, kde nám byl přiřazen další soupeř
Vsetín. I tento tým nás nedokázal zastavit ve vítězném tažení a utkání
skončilo výsledkem 2 : 0 pro Ratiboř. Touto výhrou jsme se dostali do
osmifinále, kde byl náš další soupeř tým z Jarcové. Toto utkání bylo
pro nás velmi těžké, protože již po 3 minutách hry jsme prohrávali
2 : 0, ale s velkým nasazením se nám podařilo utkání otočit v náš
prospěch a konečný výsledek byl 4 : 2 pro Ratiboř. Touto výhrou jsme se
dostali až do semifinále, kde jsme bohužel podlehli týmu z Ústí 3 : 1,
a nám nezbylo nic jiného, než bojovat o 3. místo s týmem Valašská
Polanka. Zápas o třetí místo byl velmi těžký a skončil nerozhodně
2 : 2. Musely tak rozhodnou penalty, kde jsme prohráli 2 : 3, a tak si
z tohoto turnaje odvážíme pohár za 4. místo.
Sestava našeho týmu: Marián Holý – brankář, Adam Žabčík, Šimon
Herián, Honza Cmérek, Lukáš Černý, Samuel Strbačka, Michal Vrážel.
Střelci branek: Adam Žabčík – 7, Šimon Herián – 5, Lukáš Černý – 5,
Marián Holý – 3, Honza Cmerek – 2.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří se tohoto turnaje zúčastnili,
za jejich velké nasazení do každého zápasu a fanouškům, kteří
povzbuzovali naše hráče.
Po prázdninách se budeme scházet od posledního týdne měsíce
srpna každé úterý a čtvrtek od 16.00 na fotbalovém hřišti. Uvítáme
samostatné děti ve věku od 4 do 6 let, klidně i starší.

Mužstvo starší přípravky očima trenéra Petra Hynka

Družstvo starší přípravky pravidelně trénovalo každé pondělí a pátek,
domácí zápasy jsme vždy odehráli ve středu, zápasy venku dle
termínu soupeře. Tým starší přípravky tvořilo 11 hráčů narozených
v letech 2007–2008, které ještě doplňovali hráči mužstva mladší
přípravky. Celou jarní část naše družstvo podávalo střídavé výkony
s bilancí 4 výhry a 6 proher. Mezi nejlepší střelce se zapsali A. Hynek,
V. Macháček, L. Černý, A. Žabčík, J. Vašička. Dne 23. 6. 2018
se zúčastníme tradičního turnaje O pohár starosty obce
v Kateřinicích, kde změříme síly s kvalitními týmy, a zároveň tím
ukončíme celou fotbalovou sezonu 2017/2018. Závěrem bychom rádi
poděkovali rodičům za podporu a pomoc s dopravou na zápasy.

Mužstvo mladších žáků očima trenéra Jožky Mikuly

Mladší žáci hrající Okresní přebor OFS Vsetín se v uplynulé sezoně
2017/18 umístili ve své tabulce na 3. místě. Trenéři Josef Mikula
a Libor Staněk měli na starosti tým o počtu 14 hráčů. V brance
podával výborné výkony Metoděj Černý, střelecky se nejvíce dařilo
Radimovi Bětíkovi, který vsítil úctyhodných 35 branek. Nejlepší
docházku měl Jan Krkoš (77 tréninků z 88, což je téměř 90% účast).
Pro příští sezonu počítáme opět se spoluprací s Kateřinicemi.
Jen s tím rozdílem, že domácí zápasy se budou hrát na hřišti
v Kateřinicích.

Mužstvo starších žáků očima trenéra Jardy Kaňáka
V sezoně 2017/18 hrálo ve starších žácích v celém okresu Vsetín
celkem 15 mužstev rozdělených do dvou skupin. Ve starších žácích
nastupovali kluci narození v roce 2003 a 2004, a protože nás potrápila
různá zranění, a kluků z těchto ročníků bylo přesně 11, tak jsme
museli povolat i některé borce z mužstva mladších žáků. V základní
části jsme odehráli 12 zápasů, ve kterých jsme 11x zvítězili a jenom
jednou prohráli a umístili jsme se v naší skupině na prvním místě
s impozantním skóre 73 : 21 a ziskem 32 bodů. Do nástavbové
části postupovaly nejlepší 3 celky z obou skupin, tady jsme odehráli
6 zápasů, ve kterých jsme 3x zvítězili a 3x prohráli a skončili jsme
celkově na 3. místě. Je to pro nás obrovský úspěch, protože když jsme
před sezonou s trenéry dávali dohromady sestavu a věděli jsme, že
je nás tak akorát na základní sestavu, moc jsme v nějaký výraznější
úspěch nedoufali. Ale ukázalo se, že shodné problémy, jaké máme my
(málo kluků, kteří by chtěli hrát fotbal, přetahování hráčů z vesnic
do větších městských klubů ad.) mají i ostatní mužstva. Chtěl bych
poděkovat všem klukům, kteří nastupovali za starší žáky, a zejména
za jejich předvedené výkony. Dále bych chtěl pochválit všechny
rodiče, kteří s námi tuto sezónu absolvovali a vozili kluky na zápasy.
Všem děkují trenéři – Kaňák Jaromír a Čablík Michal
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Mužstvo rezervy mužů očima
hrajícího trenéra Michala Mrliny

po závěrečné hráčské schůzi, kde se vedení klubu ujistilo, že hráči
mají eminentní zájem soutěž udržet, a byl jim vytyčen jasný
cíl pro záchranu – vyhrát na jaře 7 utkání za 3 body. Jako jeden
z nejdůležitějších klíčů ke splnění této, z pohledu výsledků podzimu,
téměř nesplnitelné mise, byl příchod brankáře Jardy „Havrana“
Sedláka na pozici brankářské jedničky, který svými obrovskými
zkušenostmi týmu nesmírně pomohl, vychytal několik „nul“ a bez
servítků „zklidnil“ naše mladé a někdy zmatkující a chybující hráče.
Hráči zahájili svou záchrannou „mission impossible“ důležitým
vítězstvím na hřišti Lhoty u Vsetína hned v 1. jarním kole a ukončili
ji svým krásným představením na hřišti Halenkova již 3 kola před
koncem soutěže, který deklasovali 0 : 5 z pohledu hostů. Na tomto
místě chci velmi zřetelně zdůraznit, že hráči si tento i jiné skvělé
výsledky vybojovali sami na hřišti a snad rázně a navždy utnuli různé
spekulace nepřejících „rádoby fanoušků fotbalu“ o údajném nekalém
jednání našeho klubu za účelem bodování v důležitých zápasech. Tato
tvrzení nás velmi uráží a naši hráči si to v žádném případě nezaslouží.
Pro příští sezónu věříme, že tato nebude pro nás i naše fanoušky tak
stresující jako ta uplynulá a že nám naši borci budou přinášet svou
dravou a krásnou hrou jenom radost.

Naše B-mužstvo, které v letošní sezóně začalo důstojně plnit funkci
opravdové rezervy pro A-tým, dosáhlo nečekaného úspěchu. Stalo
se přeborníkem IV. třídy Okresní soutěže OFS Vsetín a v příští
sezóně bude působit ve III. třídě. Jako klíčová se ukázala podzimní
domácí výhra o 4 branky nad mužstvem z Liptálu, které bylo
hlavním adeptem na přeborníka až do předposledního kola soutěže,
kdy fatálně selhalo na hřišti Velké Lhoty. Jelikož jsme v tomtéž kole
vyhráli na domácím hřišti Polic, měli jsme rázem vše ve svých rukou.
Stačilo učinit poslední krůček – porazit v posledním kole na domácím
hřišti rozpadající se klub ze Zděchova. Při rovnosti bodů s Liptálem
jsme totiž měli o jednu branku lepší vzájemnou zápasovou bilanci,
což při rovnosti bodů bylo hlavním kritériem pro konečné pořadí
na 1. místě tabulky. Nakonec Zděchovští dorazili pouze v počtu
5 hráčů, a utkání se proto nemohlo odehrát, bylo kontumováno v náš
prospěch, což nám zpočátku trochu zkalilo následnou oslavu získání
titulu přeborníka, ale na to jsme během večera a noci brzy zapomněli.
V příští sezóně nás bude čekat náročný úkol – důstojně reprezentovat
naši obec ve vyšší soutěži a udržet se v ní. V této třídě se již hraje
na vyšší kvalitativní úrovni, což pomůže nejmladším adeptům
pro A-mužstvo – nadějným dorostencům – úspěšně se adaptovat
na mužský fotbal. Nepochybně bude potřeba, aby zejména mladší
členové B-mužstva začali poctivě trénovat spolu s A-mužstvem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům našeho širokého kádru
za jejich zapálení a zejména všem skalním tahounům, bez nichž
bychom tohoto úspěchu nikdy nedosáhli.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří pro náš klub pracují
a pomáhají nám. Velké poděkování patří trenérům, kteří jsou
ochotni obětovat svůj volný čas a věnují se výchově naší mládeže.
Často slyšíme, že to dělají přeci pro své děti. Musíme oponovat, je
mnohem jednodušší si svého synka dovést do většího klubu, zaplatit
si příspěvky a nedělat si starosti o fotbalovou výchovu ostatních
dětí. Chápeme, že ne každý si může dovolit věnovat 6 hodin týdně
trénování dětí, zvlášť v dnešní uspěchané době. Pokud se sejde dobrý
ročník hráčů v některé z kategorií, tak to trénování jde samo, i trenéři
se shánějí lehčeji. O to více si vážíme našich trenérů, že jsou ochotni
trénovat ročně i neuvěřitelných 170 hodin při trénincích a zápasech,
často na úkor svých rodin, a to vše zdarma. Proto musíme poděkovat
i manželkám trenérů za jejich toleranci, bez které by to nefungovalo.
Trénování naší mládeže se v uplynulé sezóně věnovali tito trenéři, bez
kterých by fotbal v Ratiboři nemohl existovat : Stančík Karel, Herián
Radek, Hynek Petr, Rožnovják Radek, Staněk Libor, Mikula Josef,
Kaňák Jaromír a Čablík Michal.
Dále děkuji našim „cérkám“ z buňky a našim „ogarům“ z udírny
za skvělou obsluhu a produkty, hospodářce Marcele, všem členům
výkonného výboru i ostatním členům TJ za jejich činnost a podporu
klubu ve volném čase, našim fanouškům za neutuchající přízeň, všem
sponzorům za peněžní i nepeněžní dary a v neposlední řadě vedení
Obce Ratiboř za veškerou poskytnutou pomoc.
Vlasťa Adámek, předseda TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s.
Informace o datech a časech utkání najdete na oddílových vývěskách
na mostě před obecním úřadem nebo na internetových stránkách
www.sokolratibor.cz

První mužstvo mužů očima
předsedy TJ Vlasti Adámka
Na konci podzimní části sezóny 2017/2018, která se nám vůbec
nepovedla, se naše “A” mužstvo krčilo s pouze 8 získanými body
na předposledním místě tabulky I.B třídy KS KFS Zlín a pro mnohé
příznivce fotbalu bylo spolu se Lhotou hlavním adeptem na sestup
do okresního přeboru, což byla pro členy klubu i naše fanoušky
naprosto nepřijatelná situace. Proto jsme ihned po posledním
podzimním, pro nás hororovém, zápasu doma se Zašovou zahájili
jednání o angažování známého odborníka a matadora, fotbalového
trenéra Jaroslava Kulhaje ze Vsetína, se kterým jsme si plácli ihned
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