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Stručný průřez volebním obdobím 2014–2018
Zastupitelstvo obce Ratiboř během svého funkčního období 
usilovalo o zlepšení podmínek života Vás, občanů naší obce. Po 
celé volební období byla zajišťována čistota obce, údržba zeleně 
a veřejných prostor, dodávka vody, funkčnost kanalizace, odvoz 
všech komodit odpadů, úklid sněhu a neprodleně řešeny kalamitní 
povětrnostní situace. Obec přispívala na zajištění dopravní 
obslužnosti území. V uplynulém období bylo v naší obci vytvořeno 
dílo přesahující 100 mil. Kč. Do této částky lze zahrnout jak akce 
budované dodavateli, tak akce realizované vlastní technikou 
a pracovníky obce. Jedná se o nespočet úkolů a řešení různých 
situací po dobu celého funkčního období. 

Obec má zpracovány strategické dokumenty rozvoje obce, územní 
plán a množství zatím nerealizovaných projektů. K nejvýznam-
nějším patří výstavba komunitního centra a navazující infrastruk-
tury. S žádostí o podporu v roce 2019 se obec obrátila na IROP. Tento 
projekt byl vybrán a zařazen mezi 14 náhradních projektů určených 
k realizaci v případě posílení finančního objemu prostředků IROP 
z jiných nerealizovaných programů podpořených z evropských fondů. 
Dalšími připravenými projekty jsou např. revitalizace fotbalového 
hřiště s vybudováním nového zázemí (probíhá zpracování žádosti 
o dotaci), rekonstrukce budovy Ponorky s okolím a další.

Probíhající rekonstrukce silnice je doprovázena omezením 
dopravy a neschůdností části chodníků. Diskuzi občanů vyvolává 
i projektované zúžení této vozovky. Silnice II/437 je majetkem 
Zlínského kraje. Rekonstrukce této silnice s nákladem 58 mil. Kč 
je dotována prostředky evropské unie. Dle zpracované projektové 
dokumentace dochází k celkové rekonstrukci tělesa vozovky 
a jejímu zúžení na cca 7 m průjezdního profilu vozovky, což 
povede dle ŘSZK  ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti silničního 
provozu. Souběžně jsou ze strany obce nově pokládány chodníky. 
Plánovaný termín dokončení akce je listopad 2018. 

Největší investiční akcí, která byla zařazena do celostátního 
hodnocení jako projekt roku, byla zdařilá rekonstrukce mateřské 
školy s přístavbou budovy, zateplením, vybudováním výtahu, 

novou kuchyní, úpravami a oplocením školní zahrady a okolí. 
Akce byla podpořena dotací od SFŽP ČR, MŠMT ČR a MMR ČR.  
S využitím prostředků IROPu byla provedena rozsáhlá revitalizace 
prostoru před MŠ, včetně rekonstrukce místní komunikace 
u bytovek, chodníků, zřízení parkoviště před MŠ, osázení zelení 
a vybudováním workoutové hřiště se zřízením odpočinkové zóny 
před MŠ s hrací plochou.

Celkovou rekonstrukcí prošla i budova OÚ, s podporou OPŽP 
byla zateplena, byl rekonstruován celý interiér budovy včetně 
ordinací lékařů, instalován výtah a vybudováno sociální zázemí pro 
zaměstnance obce. Po dlouhém hledání se podařilo zajistit zubního 
lékaře MUDr. Gríšu Mlíčka a otevřít zubní ordinaci v budově OÚ. 

V ZŠ byla vyměněna elektroinstalace, opraven otopný systém, 
vyměněny podlahy, instalovány interaktivní tabule, odizolována 
část zdiva a další. Obec uplatnila žádost o dotaci u IROP na 
rekonstrukci budovy školy s přístavbou učeben, kdy naše žádost 
byla zařazena do náhradních projektů určených k profinancování 
v případě navýšení finanční alokace převodem z jiných programů. 
Nákupem pozemků byla rozšířena školní zahrada, která bude 
upravena prostředky získané dotace od OPŽP.

Obec zakoupila do svého majetku budovu kina s pozemky 
a podílem na vedlejším domě. Na této budově byla neprodleně 
po zakoupení opravena fasáda. Prostor kina je využíván místním 
divadelním spolkem.

Do majetku obce byla zakoupena plocha hřbitova s márnicí. 
Následně byly s podporou MMR ČR provedeny opravy oplocení 
a oprava márnice. Nově bylo vybudováno a žulovými odseky 
opatřeno schodiště i chodníky. S dotační podporou byla 
revitalizována zeleň, odstraněny přerostlé túje a vysazeny nové 
listnaté stromy.

Na území celé obce byly vyměněny stávající sodíkové výbojky 
za nové LED osvětlení. Do Hološína byla vybudována nová trasa 
veřejného osvětlení včetně instalace bezdrátového rozhlasu. 
Průběžně jsou zřizovány další světelné body.

V budově Svazarmu, nyní hasičské zbrojnice, prošly celkovou 
rekonstrukcí vniřní prostory. Sál s vybavenou kuchyní je využíván 
k pořádání různých akcí, v letních měsících je zde umístěn tábor pro 
děti. Upravený prostor využívají i maminky s dětmi v Budníčku.

V budově bylo zřízeno odpovídající zázemí zásahové jednotky SDH.  
S podporou MV ČR a Zlínského kraje bylo zakoupeno zásahové 
vozidlo Ford, dýchací přístroje, zásahové obleky a obuv, vysavač 
hmyzu, vysílačky a další nutné vybavení. Zásahová jednotka má 
zaznamenáno několik rychlých ostrých výjezdů k nebezpečným 
požárům, povodním a technické pomoci. Zásahová jednotka je 
plně akceschopná a připravena k výjezdu. Významných úspěchů 
dosahuje soutěžní družstvo SDH, které úspěšně reprezentuje 
naši obec v širokém okolí. K jejich nácviku slouží upravený prostor 
v blízkosti budovy.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem volebního období Vás chci pozdravit a poděkovat 
Vám za projevenou důvěru. Zastupitelům, aktivistům a pracovníkům obce děkuji za odvedenou 
práci. Všem přeji do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinách. 
Všechny voliče zvu k volbám do obecního zastupitelstva, které se konají ve dnech 5.–6. října 2018. Přijďte a odevzdejte svých 11 hlasů, které 
každý ze zákona máte, těm, kteří jsou připraveni a odhodláni udělat kus záslužné práce pro rozvoj naší obce. Vybírat si můžete z pěti 
kandidátních listin. Jsem potěšena zájmem kandidátů o samosprávnou demokracii a aktuální dění v naší obci a věřím, že do zastupitelstva 
obce budou zvoleni lidé, kteří jsou ochotni a schopni přispívat k rozvoji obce, kteří tak budou činit bez ohledu na svůj osobní 
prospěch a volný čas. Těm, kteří budou prosazovat rozvoj obce a budou pokračovat v nastoupené cestě budování moderní valašské 
vesnice, dejte svůj hlas.
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S podporou IROPu a MMR ČR bylo novými povrchy opatřeno 
několik kilometrů obecních místních komunikací. Byla 
realizována rozsáhlá rekonstrukce místní komunikace u MŠ 
a bytovek s majetkoprávním vypořádáním vlastnických vztahů 
a vybudováním chodníků. Nový živičný povrch byl vybudován 
na komunikacích U školy, K Salomonům, K Halmazňům 
K Zedníkům, U Javoříků, U Zahradníků, Na Migalce, U hřbitova, 
U Svazarmu a dalších. U budovy Jednoty bylo kromě nové 
komunikace opraveno také parkoviště.

Květinová výzdoba, o kterou pečují pracovníci obce, byla kromě 
stávající ploch nově vysázena na několika dalších místech v obci, 
např. u Jednoty, OÚ a hřbitova. V uplynulých letech byla v obci 
s podporou OPŽP revitalizována zeleň, na mnoha místech vyká-
ceny přerostlé a poškozené stromy. Nově byly vysázeny různé 
druhy listnatých stromů, včetně ovocných.

Ze strany MMR ČR byla podpořena probíhající výstavba nového 
mostu u školy, která právě probíhá.

S využitím sil a prostředků obce byly budovány nové sítě kanali-
začních tras, vodovodu, kabelové televize a přípojek občanů, do 
rekonstruovaných komunikací bylo položeno několik kilometrů 
chrániček pro případné další sítě. V Červených byla realizována 
první etapa rekonstrukce výletiště, byly zde provedeny rozsáhlé 
terénní úpravy a vysázeny nové stromy. Další etapa je připravena 
k realizaci. 

S Lesy ČR bylo realizováno rozsáhlé majetkoprávní vypořádání 
ohledně pozemků, vodních toků a místních komunikací. Byla 
opravena část břehového opevnění koryta toku Kobelanky a zřízena 
lávka pro pěší přes koryto toku Kobelanky v dolní části Kobelného. 
K realizaci je připravena oprava části koryta Ratibořky. Ve středu 
obce byly odtěženy nánosy a vzrostlé stromy.

V letošním roce zavítala do obecních lesů Inspekce životního 
prostředí, která neshledala závady v péči o les. Majetek obce byl 
rozšířen nákupem lesního pozemku v Červených. Každoročně 
dosažený kladný hospodářský výsledek v obecních lesích byl 
projednán na zastupitelstvu obce. Obec má na následující 
decennium zpracován nový hospodářský plán. Během letošního 

roku se vyhrotil boj s kůrovcem. Je napadena většina smrkových 
monokultur všech vlastníků na území naší obce i obcí sousedních. 
V pěstební činnosti je avizován odklon od výsadby smrku. 
Vysazovány jsou zejména listnaté dřeviny. 

V týdenním cyklu jsou odváženy PDO i tříděné komodity. Sběrný 
dvůr v Červených byl dovybaven z prostředků OPŽP, je zde nově  
možné odkládání velkoobjemového, nebezpečného a biologického 
odpadu. Zásadním způsobem byl rozšířen počet sběrných míst 
určených k odkládání tříděného odpadu. Nově bylo vybudováno 
i vhodné sběrné místo u Jednoty. S podporou SFŽP ČR bylo 
domácnostem v obci předáno do užívání 300 ks kompostérů. 

S využitím dotací SFŽP a OPŽP byla dovybavena obecní technika. 
Byl zakoupen nový traktor s vyvážečkou, nakladač a štěpkovač, 
sekačky, strojní kartáče k čištění chodníků a další strojní vybavení. 
Pro potřeby obce bylo zakoupeno osobní vozidlo Citroen Berlingo 
a starší vozidlo Škoda Fabia určené k přepravě pracovníků, 
materiálu a nářadí po území obce.

Obec je spolupořadatelem akcí na poli kultury a sportu, kdy 
pracovníci obce zajišťují zejména materiální zabezpečení akcí. 
Významným podílem obec přispěla k financování oprav kostela. 
Průběžně byla podporována činnost jednotlivých spolků v obci. 
Obecní prostory a budovy byly spolky využívány vždy bezúplatně  
se zajištěním materiální pomoci při pořádání výstav, turnajů 
a dalších akcí.

Zajišťován byl provoz sokolovny, pravidelné sečení trávy a údržba  
fotbalového hřiště s okolím včetně provozu kabin, úklidu a praní 
dresů sportovcům. S podporou obce je otevřena obecní knihovna, 
kde je průběžně doplňován knihovní fond. Obec zajišťuje provoz 
kluboven pro aktivity senior klubu a skautů na staré faře.

Obec Ratiboř spolupracuje v rámci Mikroregionu Vsetínsko, 
Střední Vsetínsko a MAS Střední Vsetínsko na rozvoji území 
s okolními obcemi. Stále aktivní je družba se slovenskou Považskou 
Teplou a obnovena byla družba s Hlubokými Mašůvkami. Občané 
obou stran se zúčastňují významných akcí v družebních obcích, 
aktivní je i družba hasičstva a základních škol.

Obec Ratiboř obdržela několik ocenění v soutěži Vesnice roku, 
např. za vedení knihovny a kroniky. Významného úspěchu se 
podařilo dosáhnout v letošním roce, kdy obec získala bílou stuhu 
za činnost mládeže, což je druhé místo v soutěži ve Zlínském kraji. 
V návaznosti na pestrý kalendář akcí byly v uplynulých letech 
pořádány jednotlivé události v oblasti kultury a sportu. Mezi 
akce s věhlasem v širokém okolí patří, Gulášový festival, Hodový 
jarmark, pochody okolo Ratiboře, zabíjačka, obecní ples a koncerty 
v místním kostele. Ve sportu se největší popularitě těší fotbal. 
Obecní knihovna, ZŠ i MŠ uspořádaly řadu úspěšných akcí, např. 
Noc s Andersenem, lampiónový pochod Broučků a další. Děti 
ZŠ a MŠ pod vedením učitelských sborů připravují pro maminky 
krásné pásmo v sokolovně, klub rodičů cestu pohádkovým lesem. 
V rámci předplatného jsou pořádány pravidelné zájezdy do divadla 
ve Zlíně. Pro zájemce o pochod Jilemnického 25-ka se uskutečňuje 
zájezd do Považské Teplé. V sokolovně se konají různá pohybová 
a taneční cvičení a bojové sporty. Byly uspořádány různé sportovní 
turnaje. Tradičně vydařenou akcí jsou „Vatry“ k výročí osvobození 
obce a Soptíkův den pro děti. Farní sbor českobratrské církve 
evangelické uspořádal pro veřejnost celou řadu koncertů a dalších 
aktivit. Vzpomínáme na výstavy gladiol a drobného zvířectva. 
Děkuji všem, kteří se na organizaci a zdaru konaných akcí podíleli. 

Domnívám se, že zastupitelstvo obce v uplynulém období vykonalo 
kus záslužné práce při rozvoji naší vesnice, která má více než 
sedmisetletou historii, žije bohatým spolkovým a společenským 
životem a je odrazem vesnické pospolitosti svých obyvatel. 

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

komunikace opraveny v letech 2016–2017

komunikace rekonstruovány v letošním roce
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Již od května nás trápí zásadní stavba, která postupně probíhá celou 
obcí. Stavba stále běží dle stanoveného časového harmonogramu, 
podle kterého by měly být obruby a nový asfaltový povrch 
dokončeny do konce října tohoto roku. Nyní se stavební firmy 
dostávají do centra obce, kde jsou opravy nejkomplikovanější 
vzhledem ke křižovatce, parkovištím a nejvíce navštěvovaným 
obecním budovám jako je OÚ, sokolovna, škola. U dokončených 
úseků se již projevuje nový vzhled okolí silnice a navazující 
infrastruktury. V těchto místech se snaží obecní zaměstnanci 
zpřístupňovat chodníky a obnovit tak jejich funkčnost. Na dolním 
konci situaci ještě více zkomplikovala pokládka chráničky pro 
optické kabely, kterou bylo nutné provést. I když se snažíme 
chodníky postupně opravovat nebo srovnat tak, aby bylo možné 
je využít ještě před položením dlažby, komplikuje nám tuto práci 
hlavní stavba, která má přednost, a tou je silnice. Dokud jsou 
v určitých úsecích semafory, nemůžeme do nich s naší obecní 
technikou. Až se jednotlivé úseky uvolní, teprve přichází řada na 
nás. Taková jsou pravidla. Krajská stavba je nadřazená nad obecní, 
nejdříve musí být zajištěn průjezd vozidel, teprve poté můžeme 
stavět chodníky. Museli jsme práce na chodnících již několikrát 
přerušit, a to například kvůli překládce 150 m kanalizace na horním 
konci, kde jsme narazili na to, že kanalizace nebyla položena 
v plastu, ale byla využita původní betonová kanalizace, která 
navíc vedla těsně pod povrchem vozovky. Tento úsek jsme museli 
překopat a uložit kanalizaci do nezámrzné hloubky a do plastu. 
Podobných situací s kanály nebo různými chráničkami se vyskytlo 
v průběhu stavby mnoho a musí se neprodleně řešit, aby nedošlo 
ke zbrždění rekonstrukce.

Naším plánem je dokončit pokládku dlažby chodníků ještě v letošním 
roce minimálně na dolním konci obce a učinit maximum pro to, 
abychom zvládli i jednu stranu horního konce. V centru obce by 
měly zůstat z velké části chodníky zachovány, jelikož nová obruba 
prochází před nimi. Všechny části chodníků, kde nebude položena 
nová dlažba, budou zhutněny, vyrovnány tak, aby byly schůdné, 
a následně postupně zadlážděny. Na tomto místě musím poděkovat 
rodinám Heriánů, Barošů a Jurášků, kteří umožnili rozšíření 
chodníku v nejužším místě v obci na kopečku u Gromniců. Vznikne 
zde nový chodník široký 1,5 m.

V průběhu rekonstrukce se na OÚ obrací velká část občanů, kteří 
sousedí se silnicí a jejich vjezdy na ni navazují. V mnoha případech 
se řeší rozšíření vjezdů nebo napojení chodníků. Ve většině případů 
se podařilo po jednáních s ŘSZK a příslušnými úřady těmto 
požadavkům vyhovět. 

Ještě přikládám odpovědi na nejčastější dotazy ohledně rekonstrukce 
silnice II/437:

1   – Proč dochází k zúžení vozovky na 7 m?
     Ředitelství silnic Zlínského kraje čerpá finance na tyto 

rekonstrukce z evropských fondů, které mají svá pravidla. Jedním 
z těchto pravidel je normovaná šířka vozovky, kterou musí 
ŘSZK splnit, jinak by na potřebnou dotaci nedosáhlo. Druhým 
argumentem zúžení je psychologický efekt, který má vyvolávat 
v řidičích automaticky pocit, že mají zpomalit. Dalším je pak zimní 
údržba, kdy má na nových vozovkách dojít k úsporám na udržované 
ploše a zůstává tak více financí na investice.

2– Proč obecní úřad dovolil zúžení silnice?
     Obec Ratiboř usiluje o rekonstrukci silnice společně s vedlejší 

obcí Hošťálková více jak deset let. Jsme jedním z hlavních tahů na 
Zlín a na dálnici směr Holešov. V průběhu let probíhala mnohá 

jednání a tlak na Zlínský kraj, aby silnici II/437 zrekonstruovali. 
Nemalý vliv na tuto situaci měla nevole obcí hradit poplatek za 
dopravní obslužnost, která v součtu tří obcí v této oblasti činí půl 
milionu korun ročně. Když si ŘSZK v roce 2015 vybralo naše obce 
jako prioritní akci pro léta 2018 – 2020, znamenalo to konečně 
posun v jednáních. S touto prioritou však přišly i podmínky 
a požadavky, se kterými jsme museli souhlasit. Hlavní z nich 
bylo avizované zúžení. Na začátku jsme byli postaveni před 
jasné stanovisko ŘSZK. Pokud nebudete souhlasit s podmínkou 
zúžení, nebude žádná rekonstrukce, finance využijeme na jiné 
lokality a vaše území bude nadále jen provizorně opravováno. 
Toto nepřipustilo Zastupitelstvo obce Ratiboř ani Zastupitelstvo 
obce Hošťálková. I když jsme protestovali (a do dnešního dne 
nesouhlasíme), nebylo jiné volby. Nikdo nechtěl připustit, aby se 
finance použily někde jinde!

3– Kdo financuje celou akci?
     Kompletní rekonstrukci hradí Ředitelství silnic Zlínského 

kraje jako majitel tělesa silnice II/437 za využití dotace z evropských 
fondů. Obec financuje pouze napojení místních komunikací, odstavná 
místa a autobusové zálivy. ŘSZK požadovalo po obci také zaplacení 
nových obrub. To jsme však odmítli a podařilo se přesvědčit 
Zlínský kraj o tom, že ředitelství mohlo obruby zařadit do žádosti 
o dotaci jako uznatelné náklady. To však na počátku neučinili. Po 
komplikovaných jednáních se však podařilo přesvědčit ředitelství, 
že učinili chybu, a převzali financování nových obrub ve výši 3 mil. 
korun. 

4– Bude v centru obce kruhový objezd?
     Nebude. Snaha o kruhový objezd zde byla v předešlých 

volebních obdobích a neustále se zde objevuje. Křižovatka bude 
zachována.

5– Proč máme nový ostrůvek 
    na přechodu u kina?

Přechod pro chodce bez ostrůvku může být do délky vozovky 7 m. 
U kina mají jízdní pruhy 4 m každý a z toho důvodu zde musel 
být vybudován ostrůvek, jinak by zde přechod pro chodce nebyl 
povolen. Stejnou situaci jsme řešili na protější straně směrem ke 
stavebninám. Zde jsme zvolili variantu bez přechodu a tím pádem 
nebyl vyžadován ani ostrůvek. Druhým důvodem také je, že je zde 
napojení silnice II. třídy na místní komunikaci, kdežto u kina jde 
o napojení silnice II. třídy na silnici III. třídy, chodí zde ráno mnoho 
dětí do školy a bylo nezbytně nutné zde přechod zachovat.

6– Kdo hradí novou dlažbu na chodníky 
    a je jí dostatek?

Dlažbu dodávají stavební firmy, které rekonstruují silnici, za pronájem 
skladovacích a manipulačních prostor. Máme zajištěný dostatek 
dlažby v pravidelných dodávkách tak, aby nedošlo k výluce 
v pokládce dlažby.

7– Je silnice na dolním konci zvlněná?
    Ano je, překopy pro nové napojení silničních vpustí si sedají. 

Tento problém je již zapsán ve stavebním deníku na požadavek 
obce. S ŘSZK a zhotovitelem díla je dohodnuto, že bude uplatněna 
reklamace a oprava v jarních měsících, aby si překopy co nejvíce 
sedly.

Martin Žabčík 
místostarosta

REKONSTRUKCE SILNICE II/437
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UPOZORNĚNÍ
V srpnu jsme realizovali výstavbu 
workoutového hřiště u mateřské školy. 
Naši radost z úspěšně získané dotace 
a krásného hřiště však brzy vystřídaly 
problémy s teenagery, kteří se na hřišti 
neumí slušně chovat. Několikrát jsme museli 
řešit nevhodné chování, které na toto hřiště 
nepatří – rozhazování kamínků po okolní 
cestě a parkovišti, kouření, zanechávání 
odpadků atd. Pokud se situace nezlepší, 
bude mít hřiště na starost správce, který bude 
dbát na důsledné dodržování provozního 
řádu, kde jeden z hlavních bodů je:

Vstup dětí mladších 15 let pouze  
pod dozorem plnoleté osoby!

To bylo i podmínkou získání dotace 
a následné výstavby. Věřím, že prozatím 
bude dostačující, když všichni rodiče své 
děti upozorní na slušné chování a funkce 
správce tak nebude potřeba.

Hřiště ještě bude doplněno o odpadkový 
koš a stojan na kola.

Pokud by chtěl někdo používat gymna-
stické kruhy, může si je objednat například 
na webech: www.fubo.cz, www.woshop.cz, 
www.vkwoodart.cz, www.stronggear.eu, 
nejlevnější pak na AliExpress.com

Martin Žabčík 
místostarosta

NOVÉ WORKOUTOVÉ
HŘIŠTĚ U ŠKOLKY
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Již potřetí v řadě jsme naši obec přihlásili do soutěže Vesnice roku 
2018. Na začátku se do soutěžního klání nikomu moc nechtělo, ale 
následně převládlo soutěžní nadšení a pustili jsme se do příprav na 
návštěvu hodnoticí komise. Ta dorazila 22. června v 10.00 a za dvě 
hodiny jsme museli předvést celý náš naplánovaný program.

Přivítání proběhlo u mateřské školky. Poté následovala její 
prohlídka, kde jsme se mohli pochlubit kompletní rekonstrukcí 
budovy i zahrady. 

Po prohlídce MŠ čekaly komisi u parkoviště na louce děti z Kosáčku, 
zatančily, zazpívaly a umělecká vedoucí Barbora Mrlinová popovídala 
o činnosti celého souboru. Následovala návštěva u pana Tomance, 
který předvedl výrobu špejlí. Před domkem Tomanců už komisi 
čekala hasičská dodávka, se kterou jsme její členy dovezli na Farmu 
ZD Ratiboř, kde pan předseda Adámek popsal její hospodaření,  
realizované projekty a úspěchy v hospodaření.

Následovala prohlídka základní školy a prezentace projektu Zahrady 
v přírodním stylu. Po rozloučení s paní ředitelkou jsme s komisí 
zavítali do evangelického kostela, kde proběhlo kratičké vystoupení 
Zvonků Dobré zprávy – nejmladší skupiny a prezentace Sboru ČCE 
v Ratiboři.

Po tomto vystoupení už nás očekávaly naše spolky na zahradě fary. 
Komise ochutnala guláš od gulášového krále pana Vrby, podlesníky 
od Ester Miniarikové a Marcely Machalové a pak už následovaly 
jednotlivé prezentace všech ratibořských spolků. Ještě jsme absolvovali 
krátkou návštěvu knihovny a prohlídku rekonstrukce hřbitova.

Celou prezentaci jsme zakončili opět na farské zahradě, kde Kosáčci 
zazpívali se všemi návštěvníky píseň My sme Valaši, a tím jsme 
se s komisí rozloučili.

Celé dvě hodiny probíhaly v přátelské atmosféře, spolky si daly práci 
se svými prezentacemi a děti si daly záležet na vystoupeních.

O to více nás potěšilo v pondělí 25. června 2018 vyhlášení výsledků 
na krajském úřadě. Obec Ratiboř byla oceněna Bílou stuhou 
– toto ocenění prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce 
a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. 
Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními 
spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení 
volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí 
a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, 
mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi 
a mládeží v místě.

Následně jsme s paní starostkou s hrdostí přebrali v Dolním 
Němčí – vítěz letošního krajského kola, Bílou stuhu z rukou pana 
hejtmana, zástupců ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro 
obnovu venkova. K tomuto ocenění náleží i finanční odměna ve 
výši 200 000 Kč od Zlínského kraje a 600 000 Kč od Ministerstva 
pro místní rozvoj. 

Děkuji Vám všem, kteří jste s přípravou i průběhem prezentace 
pomáhali, a bylo mi velkou ctí reprezentovat obec Ratiboř.

Martin Žabčík 
místostarosta

VESNICE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2018

Naší kabelové síti již delší dobu chybí posílení. Zjednodušeně 
řečeno funguje kabelovka tak, že v budově Hasičárny (Svazarmu) 
je hlavní zdroj, z něhož se postupně napojují všechny domky 
ve vesnici. S každým novým připojením je však hlavní signál 
oslabován a blížíme se jeho maximální vytíženosti. Abychom 
zachovali funkčnost kabelové televize a možnost připojování nově 
postavených domů, nebo i míst, kde připojení z nějakého důvodu 
v minulosti nebylo možné, je nutné začít budovat novou hlavní 
trasu centrem obce kolem hlavní silnice. Využili jsme situace, kdy 
jsou rozebrány chodníky v dolní části obce a je zde nově položena 
chránička pro optické kabely, která sahá až po most přes Bečvu. 
U obecního úřadu pak bude chránička napojena na hlavní tah 
od hasičárny a na horním konci bude využita chránička, kterou 
má přes naše území položenu obec Hošťálková. Zde nám sousedé 

umožnili využít část kapacity jejich chráničky, takže nebude 
potřeba pokládat novou. Na této hlavní trase vzniknou takzvané 
optické nody, které budou tvořit nová připojovací místa. Každý 
nod bude jakousi malou kabelovou sítí, která nebude již závislá na 
hlavním zdroji ze Svazarmu.

Položením chráničky až po most u Bečvy bude do budoucna 
zajištěn náhradní zdroj (zokruhování) kabelové televize. Nyní do 
všech třech obcí vede jen jeden zdroj a ten je společnosti Cetin. Naší 
snahou je napojit optické kabely na České dráhy nebo na ČEZ, které 
mají optické vedení právě na rozcestí. Při stavbě nové silnice na 
Pržno zde tedy vzniká šance na toto připojení.

Martin Žabčík 
místostarosta

BUDOUCNOST KABELOVÉ TELEVIZE
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Vážení spoluobčané, zcela jistě jste si povšimli, jak dramaticky 
se za poslední tři měsíce změnil vzhled lesů v okolí, a to nejen 
těch, které jsou v majetku obce. Hnědá kola souší ve smrkových 
porostech má na svědomí napadení lesů kůrovci. Ti z vás, kdo 
jezdíte po okolních končinách,  jste bezpochyby zaregistrovali, 
že se tak neděje jenom u nás. Ano, vlna kůrovcové kalamity, 
které již několik let padaly za oběť smrkové lesy po celé severní 
Moravě, se letos přivalila v plné síle i k nám.

Proč vůbec k takovému rozmnožení kůrovců došlo? Je to hlavně 
důsledek suchého počasí posledních let. Smrkové porosty jsou 
vyčerpány dlouhotrvajícím suchem. Takto oslabené smrky jsou 
ideálním prostředím pro neomezené rozmnožování kůrovce.
Kůrovci totiž v principu napadají stromy oslabené a vlastně je 
dobíjejí.

Pokud mají smrky dostatek vody, dokáží kůrovcům docela 
odolávat. Jakmile do nich začnou tito brouci vykusovat svoje 
chodbičky, brání se napadené stromy vylučováním pryskyřice 
a snaží se je touto pryskyřicí zavalit. Bohužel letos už téměř 
žádnou mízu nemají.

U obecních lesů v Ratiboři jsme se s kůrovcem potýkali již 
několik let. Bylo to ale množství napadených stromů, které 
jsme dokázali zpracovat. Mnohem větší vrásky nám doposud 
způsobovaly kalamity způsobené bořivými větry. V letošním 

roce se ale situace už vymkla kontrole. Ani my nejsme ušetřeni 
situace, se kterou se potýkají majitelé lesů v okolí již několik let.

Jen pro dokreslení situace uvedu několik čísel.

V prvním pololetí letošního roku jsme vytěžili v obecních lesích 
1 250 m3 dříví, z čehož ale podstatná část připadala na stromy ze 
zlomů a vývratů. V druhé polovině roku už zpracováváme pouze 
kůrovcem napadené stromy. Za měsíc červenec jsme vytěžili 
1 000 m3 kůrovcového dříví a v srpnu 2 000 m3.

Máme září – měsíci září se v lesácké hantýrce říká „měsíc pravdy“. 

Samotnou kapitolou je v letošním roce prodej dříví. Smrkové 
kulatiny, zejména té ze stromů sežraných kůrovci, je v rámci 
celé střední Evropy takový přebytek, že se ceny propadají na 
historická minima. A poptávka po dříví je také špatná.

Obec Ratiboř naštěstí v posledních letech na svých pozemcích 
vymýtila podstatnou část starých smrkových porostů, ať už díky 
úmyslným mýtním těžbám nebo z důvodů kalamit způsobených 
povětrnostními vlivy. Toto dříví se v minulosti prodalo za mnohem 
vyšší hodnotu, než by tomu bylo dnes. Ztráty na zisku z prodeje 
dříví by byly mnohem vyšší, pokud bychom v minulosti těžby 
odkládali.

Libor Mořkovský 
obecní hajný 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
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REKOSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ
V letním období proběhla kompletní rekonstrukce kuchyně 
v mateřské škole. Byly vyměněny veškeré obklady a dlažby, 
uzpůsobily se prostory dle hygienických požadavků, bylo 
zrekonstruováno sociální zázemí zaměstnanců kuchyně. 
Hlavní změnou je kompletní výměna technologií. Kuchyně 
byla vybavena novým konvektomatem, parním kotlem, smažicí 
vanou, průmyslovou myčkou nádobí, škrabkou na brambory. 
Všechny pracovní povrchy a stoly jsou vyrobeny z nerezu. 

Stavební práce byly zahájeny 29. června 2018 a 20. srpna 2018 
se již vařilo. Zde patří velké poděkování firmě TM Stav s.r.o. za 
dobře a hlavně rychle provedenou práci. Celá akce byla hrazena 
z obecního rozpočtu částkou 1 925 450 Kč vč. DPH – stavební 
část, 750 000 Kč, pak stálo pořízení technologií.

Celý provoz kuchyně byl již od počátku koncipován tak, aby 
bylo možné vařit i pro veřejnost. Tato služba se rozjíždí od 
1. října 2018. První přihlášky jsou již zaregistrovány, zájemci 
se i nadále mohou průběžně hlásit u vedoucí školní jídelny paní 
Petry Frydrychové (tel: 571 442 751). Cena obědu je stanovena 
na 65 Kč včetně rozvozu. Rozvoz je poskytován v rámci sociální 
služby obce ZDARMA.

Martin Žabčík 
místostarosta
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S rodiči si pusu dáme
a do školky pospícháme.
Hrajeme si tady rádi
a jsme velcí kamarádi.

Tropické prázdniny nám skončily a začal nový školní rok 
2018–2019. Plno elánu a pevné nervy nám první den přišla 
popřát paní starostka Bc. Jiřina Sklenská a pan místostarosta 
Martin Žabčík.

Podle hesla, “kde se dobře vaří, tam se dobře daří,” nám firma 
TM Stav s.r.o. během prázdnin zrekonstruovala kuchyni 
a přilehlé prostory. Mateřská škola se tak stala moderní 
a nadčasovou budovou.

V průběhu minulého školního roku jsme se rozloučili s paní 
učitelkou Danou Barvíkovou a Mgr. Janou Wollerovou. Tímto 
jim děkuji za kvalitní a profesionální přístup při vzdělávání dětí. 
Do třídy Berušek nastoupily od ledna paní učitelka Barbora 
Mrlinová a Bc. Eva Vidlářová.

Do mateřské školy bylo přijato 26 nových dětí. Celkový počet  je 
81, z toho 33 nejstarších dětí. Začínajícím dětem ukáplo během 
prvního týdne několik slziček, hůře odloučení prožívaly maminky 
a tatínci. Díky laskavému přístupu paní učitelek a s pomocí 
maňásků, symbolů tříd, se první náročné týdny zvládly na 
jedničku.

O pohodový chod mateřské školy a pestrý a chutný jídelníček 
se starají zaměstnanci: vedoucí stravování a účetní Petra 
Frydrychová, hlavní kuchařka Dagmar Trčková, Irena 
Barvíková, Alena Juráňová, Jarmila Macečková, Miriam 
Javoříková a Andrea Žambochová. Pracovní poměr ukončil 
Lukáš Špaček. Přejeme mu mnoho úspěchů v nové práci.

Třídy mají 27 dětí s celodenní docházkou. Náš školní 
vzdělávací program „s úsměvem to jde lépe“ je doplněn dílčími 
vzdělávacími projekty „logopedická prevence a předplavecký 
výcvik“.

V mateřské škole poskytujeme výuku angličtiny pod vedením 
Mgr. Hanky Janíčkové. Angličtina se provádí hravou formou 
s papouškem Captain Jackem. 

Druhý týden v září jsme zahájili předplavecký kurz v Městských 
lázních Vsetín pro 22 nejstarších předškoláků ve spolupráci 
s Plaveckou školou Valašské Meziříčí a ZŠ Ratiboř.

V měsíci září jsme pro děti připravili dvě akce:

 beseda pro starší děti s trenéry malých vsetínských hokejistů, 
 divadelní představení „O stolování“ divadla „Z truhličky“.

Na rodičovské schůzce jsme si pro tento školní rok naplánovali 
tradiční akce – divadelní představení, karneval, rej masek, 
besídku ke Dni matek a otců, výlet do ZOO, pohádkovou cestu, 
noc v MŠ, sportovní olympiádu a pasování předškoláků.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém školním roce 
s Obecním úřadem Ratiboř, se ZŠ Ratiboř, sponzory a hlavně 
s rodiči a přáteli MŠ.

Pavlína Ferdicsová

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

Berušky 27 16 11 Bc. Eva Vidlářová 
Barbora Mrlinová

Medvídci 27 15 12 Zdeňka Březovjáková, 
Pavlína Ferdicsová

Koťátka 27 13 14 Bc. Lucie Adámková, 
Vladimíra Staňková

CELKEM 81 44 37

Třídy a vyučující ve školním roce 2018/2019
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Rozzářené oči, radost, úsměv, ale i rozpaky, nejistota a bázlivost – to 
jsou naši prvňáčci. Devatenáct malých dětí prožilo svůj první den 
v útulné a pěkně vyzdobené třídě. Přivítat je a popřát jim hodně 
štěstí a úspěchů přišli představitelé naší obce v čele s paní starostkou 
Bc. Jiřinou Sklenskou a místostarostou obce panem Martinem 
Žabčíkem. Od nich zákonní zástupci novopečených školáků 
obdrželi již tradičně finanční příspěvek na školní pomůcky.

Od září posílila naše řady nová paní učitelka Mgr. Alena Jandíková, 
která vystřídala Mgr. Jitku Žabčíkovou, které bych chtěla touto 
cestou poděkovat za práci pro naše děti a naši školu. Ostatní hodiny 
vyučuje a školní klub vede paní učitelka Mgr. Martina Otáhalová

Během letních prázdnin byly ve škole provedeny 
tyto práce a úpravy:

 výmalba sociálních zařízení ve škole a ve školní družině,
 výsadba předzahrádky,
 rekonstrukce školní jídelny – výdejny,
 oprava olejových nátěrů na chodbách.

V tomto školním roce přejeme našim žákům radostné chvíle ve 
škole, učitelům hodně trpělivosti a rodičům málo vrásek na čele.

Krásné podzimní dny vám všem přeje 
Mgr. Milada Valová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Také v naší škole slavnostně začal první den nového školního roku. 

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 19 10 9 Mgr. Milada Valová

2. třída 19 8 11 Mgr. Jana Divišová

3. třída 18 12 6 Mgr. Alena Jandíková

4. třída 21 12 9 Mgr. Tamara Juchelková

5. třída 22 11 11 Mgr. Jitka Vítková

CELKEM 99 51 40

Školní družina 24 12 12  Jana Liškutínová

Třídy a vyučující ve školním roce 2018/2019

Na jaře tohoto roku jsme zpracovali ve spolupráci se ZŠ Ratiboř návrh nové školní 
zahrady. Učitelský sbor zakomponoval do návrhu své požadavky na venkovní učebnu, 
pěstitelské práce a potřeby školní družiny. Následně byla podána žádost na Operační 
fond životního prostředí v celkové finanční výši 685 000 Kč. Tato žádost byla 
na konci června ze strany fondu podpořena částkou 500 000 Kč. Po dohodě 
s paní ředitelkou byla naplánována výstavba nové zahrady na jaro roku 2019. 
Na školním pozemku bude vybudována nová venkovní učebna, amfiteátr 
pro venkovní představení a opékání, záhonky na pěstování zeleniny pro 
jednotlivé třídy, herní prvky pro družinu a bude vysazena doplňková 
zeleň – ovocné stromy a keře.

Martin Žabčík 
místostarosta

NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU

prostor
budovy kostela
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V létě Obec Ratiboř uspořádala příměstský tábor pro děti od 
3–13 let, který se uskutečnil ve dvou turnusech. Letošní tábory 
jsme motivovali dle animačních programů v lanovém centru  
Bílá v Beskydech.

I. turnus proběhl ve dnech 9.–13. 7. 2018 
a nesl se v duchu “Pirátů”. 
Jen ti nejstatečnější piráti se s námi nalodili na palubu a podnikli 
cestu za pokladem. Námořníci byli rozděleni do čtyř posádek, 
které si vymyslely vlastní vlajku, název a pokřik. Fantazii se 
meze nekladou, a proto vznikly 4 originální pirátské posádky.

Hlavní náplní pirátů bylo hledání ztracených pokladů, proto 
když jsme se dozvěděli, že se v blízkosti ukrývá ztracený, bájný 
pirátský poklad a každá posádka se ho vydala hledat. Nástrahy 
a složité úkoly piráty posouvaly blíž a blíž k pokladu. Posledním 
úkolem bylo přečíst tajemné zaříkadlo, které skrývala tajenka 
v mapě. Záře zlata a stříbra z pokladu byla viditelná nad celým 
Ratibořem. Každý pirát si odnesl kousek kořisti domů.

Další den nás navštívil četař Lukáš Přaslica, který našim 
nebojácným pirátům připravil kurz přežití. Děti měly možnost 
se ptát na vše, co je zajímá, a voják Lukáš ochotně odpovídal. 
Teorie se musí vyzkoušet v praxi, a proto, i když počasí nepřálo, 
vyrazili jsme se podívat do lesa a všichni si vyzkoušeli, jak se 
pohodlně leží v hamace (houpací síti).

O středeční program se postarali dobrovolní hasiči. Svezli 
děti hasičskými auty, ukázali jim hasičské vybavení a nechali 
je stříkat z požární hadice. Na závěr nám přichystali pěkné 
povídání o své práci a odpověděli nám na nejrůznější dotazy.

Nejvíce očekávaný den nadešel. Čtvrteční ráno jsme se nalodili 
a vyrazili na pirátskou plavbu do Bílé v Beskydech. Po příjezdu 
do areálu už na nás čekali piráti a pirátky, kteří připravili 
nezapomenutelnou výpravu po všech atrakcích. Domů jsme 
dorazili unavení, ale nadšení. A hlavně rádi, že nikdo nechybí 
ani nepřebývá.

Závěrečný den byl v duchu slavení, i když nám bylo líto, že tato 
super týdenní plavba už končí. Společně jsme se rozloučili pěkně 
po pirátsku – pořádným řevem. Piráti řádili na skákacím hradě 
a malování nejen na obličej děti velmi nadchlo. Nejeden rodič se 
divil, koho si to odvádí domů.

II. turnus se konal ve dnech od 13.–17. 7. 2018 
s názvem “Pohádkový tábor”.
První táborový den jsme se dozvěděli nemilou zprávu. Ztratila 
se princezna Kačenka a její tatínek král vyhlásil odměnu jejím 
zachráncům. Naše odvážné děti neváhaly a domluvily se, že ji 
najdou. Pro snadnější a rychlejší hledání se rozdělily do čtyř 
týmů. Každý tým si nejprve vymyslel název, vlajku, maskota 
a pokřik.

První stopa vedla do pohádkového lesa, kde týmy musely 
splnit několik úkolů. Pohádkové bytosti (Karkulka, Sněhurka, 
čarodějnice a vodnice) zkoušely jejich odvahu, trpělivost 
i znalosti o pohádkovém světě.

Ani tentokrát nechyběli naši úžasní dobrovolní hasiči. 
S nadšením se postarali o program a nechybělo ani osvěžení 
z vodního děla.

Nejlepší nápad – pouštění lodiček jsme uskutečnili ve středu. 
Děti si vyrobily vlastní lodičky a  fantazii se opět meze nekladly. 
Která loďka dopluje nejdál, vyhrává. No jo, ale kde je vypustíme? 
Po několika týdenním suchu byl potok skoro vyschlý. Loďky 
spíše pluly proti proudu nebo vůbec, takže bylo velmi obtížné 
určit vítěze. Nakonec jsme se domluvili, že vyhráli všichni!

I tento turnus jsme se vydali do lanového centra v Bílé. Po 
příjezdu do areálu už na nás čekaly pohádkové bytosti, které 
připravily nezapomenutelnou výpravu. 

Nastal poslední den a princezna stále nikde. Čekal nás poslední 
úkol vyluštit zaklínadlo k propuštění princezny. Po společném 
zakřičení zaklínadla se konečně objevila krásná princezna 
Kačenka. Jako poděkování za záchranu nám rozdala ledňáčky 
a předala nám klíče od hradu – skákacího. Oblíbené malování na 
obličej opět nesmělo chybět.

Chtěla bych poděkovat našim výborným kuchařům Lukášovi 
a Irence, úžasné paní Musilové, která se po celý tábor starala 
o pořádek a upekla bezkonkurenční bábovky a hlavně Janči 
a všem holkám, které se mnou do toho šly.

Bc. Lucie Adámková 
táborová vedoucí 

OBECNÍ TÁBORY
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Náš soutěžní tým začal toto léto vozit domů každý víkend cenný 
kov. Celý sbor nejvíc potěšila zpráva, že chlapci vyhráli soutěž 
v Kujavách, kde se běží dvoukolově = z denní soutěže se postupuje 
na noční, a kde se sjíždí nejlepší týmy z České republiky. Chlapi 
dokázali vybojovat třetí místo! Dalšího velkého úspěchu dosáhli ve 
Valašské hasičské lize, kde skončili na neuvěřitelném druhém místě, 
ale boj o první místo to byl až do samého konce. Tento rok je ještě 
čeká hodně soutěží. Nejzajímavější jsou – Soutěž o pohár hejtmana 
Zlínského kraje, na kterou byli osobně pozváni, a Soutěž o putovní 
pohár VŘSR – Memoriál V. I. Lenina 2018. Tato soutěž bude 
probíhat celý víkend, protože se zde sjíždí na 200 družstev. Přihlásit 
se sem není jednoduché, jelikož bylo přihlašování zahájeno v určitý 
den a v určitou hodinu a ne každému se povedlo zaregistrovat 
i přesto, že některé týmy volaly na dané telefonní číslo 1 500 ×.

Co se týká samotných akcí, tak jsme přes léto uskutečnili jednu 
taneční zábavu dne 20. 7. se skupinou Focus Rock. Druhá taneční 
zábava byla kvůli nepřízni počasí zrušena.

V červenci jsme oslavili na hasičárně narozeniny našeho jubilanta 
Ladi Žabčíka.

Na začátku září, přesně 8. 9. 2018, jsme mohli pogratulovat 
novomanželům Javoříkovým. Náš velitel Rostík s Ivetkou měli 
svatbu. Tři dny a tři noci se slavilo a radovalo a my jim přejeme 
jen to nejlepší do nového společného života!

Avšak 8. 9. 2018 jsme dostali i smutnou zprávu, zemřel náš dlouholetý 
člen Stanislav Staněk.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
4. 8. 2018  – požár stromu 
7. 8. 2018 – technická pomoc (likvidace bodavého hmyzu) 
10. 8. 2018 – technická pomoc (likvidace bodavého hmyzu) 
3. 9. 2018 – technická pomoc (likvidace bodavého hmyzu) 
6. 9. 2018 – technická pomoc (likvidace bodavého hmyzu)

Tereza Staňková 
jednatelka

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

Podzim je tady se vší barevnou nádherou. Sklízíme, zavařujeme, 
čistíme zahrady a chodíme na hřiby. A také se už těšíme na zahájení 
cvičení jógy začátkem října v sokolovně.

Prázdniny jsou už v nenávratnu, ale jednu úspěšnou prázdninovou 
akci musíme vzpomenout. Osmičlenný tým ratibořských 
seniorek se zúčastnil III. Mezinárodních sportovních her seniorů 
v Olomouci. Soutěž se konala 16. až 19. července a naše družstvo 
reprezentovalo Zlínský kraj. Soutěžící v čele se starostkou obce 
Jiřinou Sklenskou dovezly 3 zlaté, 4 stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Desetiboj sestával z běhu, hodu granátem, hodu kroužky 
na kužel, střelby na hokejovou branku, bollo ballu, golf-snaku, 
šipek, běhu s kolečkem a břemenem, běhu s raketou a tenisovým 
míčkem a petangue. Osmičlenné družstvo bylo sestaveno ze 
všech klubů seniorek Ratiboře. Byly to: Anka Kulhánková, 
Mirka Slováčková, Věrka Smrčková, Danka Barvíková, Alenka 
Juráňová, Naďka Juráňová, Jaruška Hahnová a Jiřka Sklenská. 
V této sestavě se zúčastnily již tří soutěží. Vždy si dovezly domů 
diplomy a medaile. Anka Kulhánková se umístila na prvním místě 
v celkovém hodnocení v kategorii do 70 let. Před rokem vyhrála 
Naďka  Juráňová. Letos medaile a diplomy předával premiér 
Babiš. K hejtmanovi Čunkovi byly pozvány do Zlína a odměnou 
jim byla ještě i plavba lodí po Baťově kanálu. Seniorkám srdečně 

blahopřejeme, děkujeme jim za vzornou a úspěšnou reprezentaci jak 
Zlínského kraje, tak obce Ratiboř a všech našich klubů seniorek. Je 
vidět, že věk není žádnou překážkou pro sportovní klání.

Vedle příjemných zpráv jsou i zprávy smutné. Klub seniorek  B–B 
ztratil další členku. Zemřela Tonička Sušňová ve věku 68 let. 
Byla u založení klubu a ráda chodila na naše schůzky, akce klubu 
a pobyty. Bude nám všem chybět její optimismus, ale kdo v srdcích 
žije – neumírá.

Přejeme dětem úspěšný školní rok a všem našim spoluobčanům 
hezký barevný podzim, zdraví a pohodu.

Za klub B–B 
Jana Martinková

KLUB SENIOREK B–B
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Sborová sdělení a pozvánky
Středa 26. 9. – veřejný program pro děti ze základní školy a jejich 
rodiče a prarodiče (po tzv. velké přestávce). 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. 

Po celý říjen bude v našem kostele k nahlédnutí VÝSTAVA 
pod názvem: „100 let Českobratrské církve evangelické 
– Nesamozřejmá a spletitá cesta“.

Čtvrtek 18. 10. – Charita Vsetín zařizuje v ratibořském kostele 
koncert Pavla Helana. Pavel Helan je český písničkář, zpěvák, 
kytarista a pianista, bavič a finalista soutěže Československo má 
talent. Pro texty písní, které si Pavel Helan převážně skládá sám, 
některé pak s pomocí Michala Černíka, je typický optimismus 
a humor. Některé texty jsou vyloženě komické, jiné v sobě nesou 
vážné téma a hlubší myšlenku. Některé texty Pavla Helana jsou 
inspirovány rovněž čtením Bible, konkrétně knihami Žalmů 
a Přísloví. Profesí je Pavel Helan zahrádkář a krajinný inženýr.

Neděle 21. 10. – Neděle díkůvzdání za úrodu s Večeří Páně.

28. 10. – Slavnostní bohoslužby k 100. výročí ČSR a ČCE. 
Následuje odhalení busty TGM na části farské zahrady, která bude 
otevřená pro veřejnost. Od-poledne v 15.30 – přednáška o TGM 
a koncert ZUŠ Morava. 

30. 10. – Zahájení dalšího cyklu biblických hodin. Pokračovat 
budeme přemýšlením nad starozákonní knihou Jób. 

12. 11. – V pondělí se v našem sboru uskuteční pastorální 
konference farářek a farářů Východomoravského seniorátu ČCE. 

Advent letos začíná v první prosincovou nedělí 2. 12., a v něm Vás 
zveme (kromě nedělních bohoslužeb) v úterý (4. 12. a 11. 12.) od 
17.00 h. na dvě adventní večerní setkání, kdy nám poslouží faráři 
z okolních sborů. 

Neděle 9. 12. – Adventní koncert. Vystoupí mužský pěvecký 
sbor KOSÁCI Ratiboř pod vedením Martina Žabčíka (koncert je 
předběžně stanoven na 16.00 hodin). 

24. 12. - Srdečně zveme na Štědrovečerní slavnost do kostela 
v 16.30 hodin. Ostatní sváteční bohoslužby se budou konat ve 
sborovém domě. 

V poslední pátek občanského roku 28. 12. v 17.00 se bude v kostele 
konat koncert Urbi et orbi v podání Zvonků Dobré zprávy.

Za končící rok 2018 budeme společně Bohu děkovat při 
bohoslužbách v pondělí 31. 12. v 16.00 hodin.

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

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

Ochotným dárcům také připomínáme, že dar církvi (také ten na splátku dluhu, jenž vznikl celkovou rekonstrukcí kostela, číslo 
sborového účtu: 187315570/0300 – Poštovní spořitelna) a dar sdružení Zvonky Dobré zprávy, z.s. (číslo účtu 2400874232/2010 
– FIO-Bank) je možné odečíst ze základu daně.

Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni dětmi Božími. Mt 5,9
Pane, ve světě je tolik násilí. Naše ruce jsou bezmocné bez Tvé pomoci. A Ty možná nemáš ve světě jiné ruce, než ty naše… A tak Tě 
prosíme, abys ve světě působil pokoj. A abychom my sami věděli, co máme a můžeme dělat.

Blaze… Víme, kolik je ve světě bojišť a ohnisek napětí, nebo ani nevíme... Na některých místech násilí zuří, na některých doutná, na 
některých hrozí… Násilí je jako požár, který se hrozí rozšířit tam, kde je mezi lidmi nenávist, kde je lhostejnost, kde je pýcha. Bože, 
proměň naše srdce, abychom toužili po pokoji. Kdekoliv se objeví příležitost, pošli, prosíme, ducha pokoje do srdcí vládců a těch, kdo 
vedou války. A uč nás samotné, ať dovedeme vést boj v modlitbě, na kolenou.

Blaze… Pane, násilí často koření v našich vnitřních konfliktech. Proto stále bojujeme: se svými přáteli, v našich rodinách, na svých 
pracovištích. Prosíme, ať pomocí Tvého ducha dovedeme růst v milosti, ať dovedeme věci vidět Tvým pohledem, ať dovedeme vystoupit 
z konfliktů a mluvit slova pokoje. V tichosti myslíme na místa,  kde bojujeme, nebo kde můžeme působit pokoj. A prosíme o moudrost 
a sílu Tvého ducha, abychom dovedli jednat v pokoji…

Blaze… Pane, vidíme tolik nepokoje ve světě. Známe však také tvé zaslíbení, že Ty setřeš každou slzu z očí, že už více nebude bolest 
ani smrt, ani pláč ani nářek, protože věci tohoto světa pominou. Do té doby nás posiluj, abychom naše těžkosti dovedli nést, a být tak 
následovníky tvého Syna, Ježíše Krista. Abychom pak nakonec mohli být nazváni syny Božími. Amen. 
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Začátkem školního roku se ke mně donesla zpráva, že skauti 
v Ratiboři končí a že už nemají žádné členy. Naštěstí tomu tak 
není. Na letním táboře naopak přibyla další dívčí skautská 
družina Blešky, která se také bude scházet v ratibořské 
klubovně. Družina nejmenších dětí – Světlušek a Vlčat se 
už na druhé schůzce rozrostla o 8 nováčků a myslím, že to 
nebude číslo konečné. Ještě před prázdninami se nám podařilo 
zrekonstruovat klubovnu. Byly opraveny díry v podlaze, staré 
koberce nahradilo nové lino, opotřebovaný nábytek jsme 
vyvezli do sběrného dvora a koupili nový, mnohem praktičtější. 

Vymalovali jsme, uklidili a dokoupili i nové nádobí. Klubovna 
je teď mnohem útulnější, hezčí a snadno se uklízí. Velké 
poděkování patří OÚ Ratiboř a všem, kteří se na opravě podíleli. 
Po prázdninách nás čekalo v klubovně překvapení v podobě 
nového světla, takže děkujeme ještě jednou :-) Rádi přivítáme 
každého, kdo má zájem o hry, pobyt v přírodě a hlavně chuť 
poznávat nové kamarády. Scházíme se každé pondělí v 15.45 
v klubovně na staré faře. Přejeme úspěšný školní rok.

Jana Regmundová 
vedoucí 

SKAUTI RATIBOŘ

Mužácký sbor přijal v srpnu pozvání na festival do Vážan u Starého 
Města na Moravě. Místní mužácký sbor Chlapi z Vážan uspořádal 
veřejnou zkoušku, na kterou dorazily čtyři pěvecké sbory z jižní 
Moravy. Na toto setkání jsme jeli s velkou trémou, jelikož na jižní 
Moravě jsou vyhlášené mužské sbory. Ve Vážanech nás přivítali 
velmi přátelsky a atmosféra byla zpěvná už od příjezdu. Všechny 
sbory přicházely ke staré mlatevni se zpěvem. K úspěchu nám zřejmě 
pomohlo i to, že jsme byli jedinými zástupci Valašska. Na setkání 
jsme byli vyhodnoceni jako pomyslně nejlepší sbor. Následovalo 
společné posezení a zpívání více jak 50 členů všech sborů.
V příštím roce plánujeme uspořádat na oplátku podobné setkání 
v Ratiboři.

Děti se ještě ani neohřály ve školních lavicích a soubor Kosiska byl 
pozván na „Ovčácké slavnosti na Santově, aneb jak se žije ovčákům 
na Valašsku ve 21. století“.
Krásná valašská krajina a okolí Santova nás přivítalo v dopoledních 
hodinách. Program Na lúce, který představila tentokrát pouze starší 
skupinka Kosáčků, se povedl a do této atmosféry krásně zapadl. I přes 
prázdninovou pauzu a jen dvě zkoušky se Kosáčci představili v tom 
nejlepším světle a zasloužili si potlesk i uznání. Chlapi Kosáci pak 
svými dvěma vstupy podtrhli vydařené představení souboru Kosiska. 
Bylo to první vystoupení obou složek souboru Kosiska mimo hranice 
Ratiboře. Krásné počasí, doprovodný program i prodej regionálních 
výrobků od místních zemědělců, výrobců potravin a řemeslníků 
v nás vzbuzovaly pocit, že jsme téměř v nebi…
Rádi přivítáme nové členy, malé, větší i ty největší. Zkoušky 
se konají stále ve stejný den i čas - děti každou středu od 16.30 
v ratibořské sokolovně a mužský sbor Kosáci každé pondělí od 
19.00 na Hasičárně (Svazarmu).
Závěrem patří poděkování všem, kteří jsou nám nápomocni, 
protože každá maličkost je velkou věcí pro naše děti, náš soubor, naši 
budoucnost!
Za soubor Kosiska 
Lucie Žabčíková

KOSÁCI VE VÁŽANECH 
U STARÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

PO PRÁZDNINÁCH 
ROVNOU NA SANTOV
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Přijďte s dětmi na trénink, 
každé úterý a čtvrtek od 16 hodin 
na ratibořském hřišti.

FOTBALISTI – TRÉNINK NEJMLADŠÍ PŘÍPRAVKY

MINIVOLEJBAL V RATIBOŘI ANEB VOLIŠÁCI OPĚT V AKCI
I letos pokračujeme v kroužku minivolejbalu pro děti 1. stupně ZŠ. Jde převážně o míčovou průpravu, ale 
součástí jsou i pohybové aktivity v tělocvičně a samozřejmě základy volejbalu. Vzhledem k tomu, že nemáme 
ambice vyhrávat turnaje, bereme vše v poklidu a s úsměvem. Rozhodující pro nás je zábava a pohyb, děti získají 
pozitivní vztah k volejbalu a třeba se mu časem budou věnovat i mimo naše tréninky.
Pokud by měl někdo z rodičů i dětí zájem, klidně se zastavte každé pondělí od 15.45 do 16.45 do tělocvičny 
v Ratiboři, rádi vás tam přivítáme, není problém se jen dívat. A pokud budete chtít rovnou s námi sportovat, 
stačí sálová obuv a cvičební úbor, vše ostatní již pořešíme my :-)
Za trenérské duo Láďa Válek
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DĚTSKÝ BAZÁREK sobota 29. 9. 

800 –1130

v Sokolovně

V rámci ratibořského Hodového 
Jarmarku proběhne v Borčí

Komentovaná bojová ukázka
inspirovaná skutečnými událostmi z období 
okupace v našem regionu.

Začatek akce 20. října 2018 od 14 hodin.
V rámci programu bude také prohlídka 
vojenského muzea.

Jarmark bude na místní komunikaci
                za potokem od centra směrem ke          
          stavebninám.

Pořadatelem akce je Vize70plus za podpory Klubů vojenské historie.

Oslava 
100. výročí 
republiky
a 100 let Českobratrské 
církve evangelické

  Slavnostní bohoslužby 
  Odhalení nově instalované busty TGM 
  Vysazení Lípy svobody a Lípy republiky 
  Koncert Komorního smyčcového orchestru  

    ZUŠ Morava 
  Beseda u cimbálu

28. října 2018

Dětské oblečení do vel. 140, kojenecké potřeby – chůvičky, postýlky, odsávačky apod., 
sportovní potřeby pro děti, hračky,... prostě všechno, co by ještě mohlo posloužit druhým.


