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Vážení spoluobčané,

na začátku vánočního zpravodaje si dovolím poděkovat za Vaši projevenou důvěru v letošních komunálních 
volbách, které si velmi vážím. Zároveň je pro mne post starosty obce velkým závazkem a uvědomuji si obrovskou 
míru zodpovědnosti, kterou tato funkce obnáší. Není to jenom péče o obecní majetek, ale také starost 
o vesnickou pospolitost, zajištění dobrého zázemí pro spolky, sociální péče o občany, zajištění dostupnosti 
základních služeb, zdravotní péče a vzdělání, snaha o udržení pořádku a čistoty ve vesnici, péče o krajinu, 
lesy, reprezentace a šíření dobrého jména Ratiboře navenek a mnoho dalších záležitostí.

Budu se snažit být starostou, který chce naši obec posouvat dopředu s ohledem na tradice a odkaz našich 
předků. Přeji si, abychom v Ratiboři nejenom bydleli, ale hlavně žili!

K úvodu patří i velké poděkování paní starostce Bc. Jiřině Sklenské za šestnáctileté období, po které vedla 
naši obec. Paní Sklenská, děkuji Vám za vykonanou práci často v těžkém období, za velký přínos, jež vedl 
k rozvoji Ratiboře. Přeji Vám v dalších letech mnoho zdraví, radosti z vnoučat a z celé rodiny a věřím, že 
budete i nadále pokračovat v tvůrčí práci pro naši obec v zastupitelstvu.

Martin Žabčík 
starosta

Vážení spoluobčané,

děkuji všem, kteří se svou účastí aktivně zapojili do rozhodování o budoucnosti naší obce v komunálních volbách 
– vynasnažím se tuto důvěru nezklamat. Post místostarosty je pro mě posláním a je mi velkou ctí se tohoto úkolu 
zhostit. Věřím, že díky spolupráci zastupitelů, spolků a Vás, spoluobčanů, bude naše Ratiboř zas o něco krásnější.
Michal Mrlina 
místostarosta

Strategický plán je dokumentem, jehož smyslem je nalezení 
vize rozvoje obce a volba kroků k jejímu plnění. Zahrnuje 
veškeré oblasti života v obci a navrhuje opatření a aktivity 
vedoucí k růstu kvality života v obci.

Součástí strategického plánu jsou např. tyto oblasti:
  Integrovaný záchranný systém    Doprava    Školství 
  Životní prostředí v obci    Informační technika 
  Územně plánovací dokumentace    Sport a kultura 
  Sociální politika    Snížení spotřeby energií

Mnoho investičních záměrů bylo v průběhu minulých let 
realizováno a na začátku nového volebního období je potřeba 
strategický plán aktualizovat a zahrnout do něj nové potřeby 
a cíle. Zastupitelstvo obce chce dát prostor i občanům. Zapojte 
se do tvorby strategického plánu.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vyhlásit anketu, ve které mají 
možnost občané navrhovat projekty vedoucí ke zlepšení vzhledu 

naší vesnice a kvality života. Není potřeba navrhovat základní 
potřeby obyvatel, ty jsou již ve strategickém plánu obsaženy. 
Jde spíše o nějaký postřeh odjinud, který by vedl ke zlepšení 
– možná Vás zaujal nějaký projekt v jiné vesnici či městě. Nebo 
služba, kterou by obec mohla poskytovat.

Své náměty nám můžete sdělit několika způsoby
  napsat na papír a vhodit do schránky umístěné ve vestibulu obce 
  nebo napsat email na obec@ratibor.cz 
  a nebo přidat komentář k anketě “Strategický plán“ na FB obce 

     www.facebook.com/obec.ratibor

Za každý postřeh nebo nápad budeme velice vděčni.

Aktualizace strategického plánu bude následně projednána na 
lednovém jednání zastupitelstva obce. Děkujeme.

Martin Žabčík 
starosta

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE RATIBOŘ 
PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2018/2019

ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO 
PRO OBDOBÍ 2018–2022
Starosta – Martin Žabčík 
Místostarosta – Michal Mrlina

Předsedkyně kontrolního výboru 
Bc. Jiřina Sklenská 
Členka kontrolního výboru 
Mgr. Vítková Jitka

Předseda finančního výboru 
Antonín Jakubík 
Člen finančního výboru 
Ing. Štěpán Janíček

Předsedkyně sociální komise 
Mgr. Tamara Juchelková 
Členové sociální komise 
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová 
Mgr. Pavlína Zubíčková

Předseda  kulturní komise 
Javořík Rostislav 
Členové kulturní  komise 
Mgr. Pavlína Zubíčková 
Ing. Štěpán Janíček

Předseda ekologické komise 
Zbranek Bohumil 
Mořkovský Libor (lesní hospodář)

VÝPISY Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE
najdete na webové adrese: 
www.ratibor.cz/jednani-zastupitelstva

POPLATKY
splatné od 1. února 2019 
do 30. dubna 2019

VODNÉ 
  za rok 2018 je 36,- Kč/m3.

STOČNÉ 
  dům připojený 

    na obecní kanalizaci 400,- Kč/osoba, 
  dům nepřipojený 

    na obecní kanalizaci 400,- Kč/dům.

DOMOVNÍ ODPAD 
  občan s trvalým pobytem v obci 

    450,- Kč/rok.

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

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

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

Zahájení odklízení sněhu při sněhové pokrývce 5 cm a více:

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

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

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

Další postup v průběhu dne dle srážek.

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

Bez zimní údržby: 
   Komunikace na Kosiska – od č. p. 602 
   Hřbitov (upraven jen v případě pohřbu)

V obci máme dvanáct vyčleněných míst na tříděný odpad a sběrný dvůr. Jsme rádi, že 
nám není lhostejný osud naší planety a snažíme se odpad třídit a odkládat na tato určená 
místa. Bohužel, často je vidět okolo kontejnerů nepořádek a také odpad, který tam nepatří. 
Poházené PET lahve a sáčky občas poletují i mimo vyhrazená místa.

Chtěli bychom tímto všechny poprosit, aby se snažili udržovat na sběrných místech pořádek 
a odkládali zde jen ten odpad, ke kterému jsou kontejnery určeny! Děkujeme za spolupráci.

Michal Mrlina 
místostarosta

UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA SBĚRNÝCH MÍSTECH
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O rekonstrukci hlavní silnice informujeme už bezmála dva roky 
a po dobu realizace stavby byl příspěvek o jejím průběhu vždy 
součástí zpravodaje. Nyní se stavba dostala ke svému konci. 
Zbývá jen vodorovné dopravní značení v plastu, které ovšem 
bude provedeno až na přelomu dubna a května příštího roku. 
Tento proces vyžaduje stálé vyšší teploty vzduchu, aby nástřik 
byl dlouhodobý a účinný.

S odstraněním posledního semaforu došlo opět k návratu k plynulému 
provozu, jsou postupně uklízeny pronajaté plochy na skládkování, 
které využívaly stavební firmy. Mizí také různé kusy betonů, asfaltů 
a odpadu, jež v průběhu stavby zůstávaly kolem silnice. Zaměstnanci 
obce se snaží jednotlivé úseky za obrubami postupně zasypávat 
recyklovaným materiálem.

Je důležité právě dokončenou stavbu zhodnotit. Tento projekt 
nám v každém případě přinesl komplikaci v podobě zúžení 
vozovky. Zařadili jsme se mezi většinu vesnic ve Zlínském kraji, 
které v minulosti prošly touto úpravou. Nejvíce viditelné je to 
na Hornolidečsku a Karlovicku. Je to úprava, která byla nejvíce 
diskutovaná, kritizovaná, ale vyhnout jsme se jí bohužel nemohli. 
Ředitelství silnic avizovalo také zpomalení dopravy v návaznosti 
na bezpečnost. To jsme zaznamenali v centru obce poměrně 
viditelně. Horší situace je na horním konci, kde i přes zúžení 
vozovky stále řidiči jezdí poměrně rychle. Zde zvažujeme umístění 
varovného radaru, který bude řidiče upozorňovat na jejich rychlost. 
Stavba nám přinesla možnost odstranit i místa, kde byla ohrožena 
bezpečnost chodců. Na horní autobusové zastávce vznikl nový 
přechod pro chodce, který v této lokalitě dlouhodobě chyběl. 
U sokolovny došlo k přesunutí přechodu i v návaznosti se stavbou 
nového mostu a přemístěním nájezdu k budově. Po dobudování 
chodníku a instalaci ochranného zábradlí bude konečně odstraněno 
nejkritičtější místo v obci! U obecního úřadu vznikl prostor pro 
nový chodník před parkovištěm. Chodci nebudou v budoucnu 
muset procházet parkovištěm a být ohroženi auty, které v minulosti 
couvaly a otáčely se. U pekárny byl přechod pro chodce přesunut 
tak, aby měl chodec zajištěn rozhled na obě strany vozovky. 
Všechny autobusové zastávky jsou nově osazeny nástupními 
obrubníky pro nízkopodlažní autobusy. Budeme doufat, že Zlínský 
kraj dostojí slibu a dojde k výměně autobusů za nízkopodlažní 
a nástupiště se tak stanou bezbariérovými. Nově položený asfalt 
je tišší a došlo tak k utlumení hluku z dopravy. V extravilánu byly 
instalovány nové žlaby na vyústění staré cesty a nájezdu do tábora 
v Jímce. Zde dříve velmi často docházelo k vytékání vody na 
vozovku a v zimních měsících k jejímu namrzání. To je v současné 

době odstraněno. Byly vyčištěny příkopy a obnoveny propustky 
v úseku Pod Dubím. Vznikly i prostory pro nové chodníky, v jejichž 
stavbě budeme pokračovat v příštím roce. Jsem velmi rád, že nám 
počasí umožňuje pokládku stávajících chodníků a zprůchodnění 
minimálně jedné strany napříč celou obcí.

Jsou zde i věci, které se stavebním firmám nepovedly, a to jsou 
hlavně propady po napojení kanalizace na dolním konci vesnice, 
napojení asfaltu u dolní zastávky a vyasfaltování křižovatky u OÚ. 
Stavbu si na konci listopadu přijeli zkontrolovat náměstek hejtmana 
pro dopravu Ing. Pavel Botek a ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. 
Výše zmiňované nedostatky jsem oběma pánům sdělil a byl jsem 
ujištěn ze strany pana náměstka, že bude uplatněna reklamace 
a zajištěna náprava. Zároveň bylo vyhověno požadavku na instalaci 
svodidel pod benzinovou pumpou. Tato svodidla budou osazena 
v jarních měsících.

Na závěr chci Vám všem, vážení spoluobčané, poděkovat za 
trpělivost a toleranci, se kterou jste tuto stavbu snášeli. Byl to velmi 
náročný půlrok plný omezení, kolon, překážek a komplikací. Stavba 
ovlivňovala život nás všech. Věřím, že tento počin nám přinese 
do budoucích mnoha let hlavně pozitiva v podobě bezpečnosti 
a zpomalení dopravy a přispěje k novému a lepšímu vzhledu naší 
vesnice.

Martin Žabčík 
starosta

CHODNÍKY V OBCI
Pohyb na chodnících je velmi komplikovaný z důvodu oprav místní 
pozemní komunikace. S blížícím se koncem roku je tato situace 
částečně vyřešena. Na horním konci máme hotové chodníky po 
jedné straně od odbočky k Zubíčkům až po konec obce. Na dolním 
konci jsou chodníky dodělány na hotovo po jedné straně cesty 
od obchodu u Karolů až po Haše. Pokud to počasí dovolí, chtěli 
bychom do konce roku položit obrubníky a doložit dlažbu až po 
dolní zastávku. Nově je vybudováno podélné stání nad Jednotou, 
před Ponorkou, naproti Vinotéce i u Karolů. Za zmíněným stáním 
bude na jaře dodělán nový chodník. Chodníky, které se již nestihly 
v letošním roce dobudovat, jsou dosypány tak, aby byl tento prostor 
schůdný, a budou dokončeny v jarních měsících příštího roku.

Michal Mrlina 
místostarosta

REKONSTRUKCE SILNICE II/437



Otevřením sběrného dvora před několika lety se výrazně rozšířily 
možnosti odvozu a následné likvidace odpadu z domácností v naší 
obci. Tato služba je využívána po celý rok a zájem o ni má stále 
narůstající tendenci. To nás také vede ke zkvalitňování služeb 
sběrného dvora, možnostem přijímat a třídit další druhy odpadů 
a vybavit dvůr novými technologiemi a zázemím pro obsluhu.

Ve druhé etapě modernizace, která byla podpořena dotací 
z Operačního fondu životní prostředí, budou pořízeny nové 
velkoobjemové kontejnery v takovém počtu, aby pokryly kapacitu 
tříděných komodit a například železný šrot nemusel být skladován 
na hromadách, ale v určeném kontejneru. Dále bude pořízena nová 
buňka pro obsluhu sběrného dvora a bude postaven přístřešek nad 
kontejnery, který zamezí zbytečnému zvyšování tonáže odpadu 
při dešti. Uprostřed dvora tak vznikne průjezdní garáž, ve které 
budou umístěny kontejnery. Zjednoduší se jejich obsluha, nakládka 
i manipulace. Součástí akce je pořízení 1 100 l klasických kontejnerů 
na kolečkách, do kterých se bude třídit plast, sklo a textil. Naším 
cílem je roztřídit co nejvíce přijímané komodity tak, aby všechny, 
za které inkasujeme finance v podobě odměn za třídění, nekončily 
zbytečně v objemném odpadu, ale byly vytříděny a byla za ně 

následně získána odměna. Všechny takto získané finance nám 
pomáhají snižovat náklady na provoz dvora. Tato II. etapa 
modernizace vyjde celkově na 1 060 000 Kč,  z toho dotace činí 85 % 
z celkové částky. Předpokládaná realizace je duben 2019.

Velmi významnou činností ve sběrném dvoře je drcení a následné 
třídění stavební suti, betonů a asfaltu. Za pomoci strojů od společnosti 
TM Stav s.r.o. vyrábíme prakticky z odpadu, který by jinak skončil 
na skládce, nebo byl někde zavezen, stavební materiál o několika 
frakcích. Tento recyklát následně využíváme ke stavbě chodníků 
a místních komunikací. Za tunu recyklátu obec zaplatí v průměru 
120 Kč včetně DPH. Pokud bychom tyto materiály pořizovali 
v podobě makadamu, zásypového písku a dalších produktů z lomů, 
dostáváme se na průměrnou částku 300 Kč včetně DPH. Drcením 
a tříděním nejenom recyklujeme odpad, ale zároveň rapidně 
snižujeme náklady na stavbu chodníků, místních komunikací 
a lesních cest. Veškeré materiály podléhají odběru vzorků 
a následnému testování v laboratořích. Jen za podmínek, že výsledné 
produkty jsou pro přírodu šetrné a neznečišťují ji, můžeme tyto 
materiály používat.

Spotřební družstvo Jednota Vsetín oznámilo obecnímu úřadu 
uzavření prodejny v Ratiboři. Jako odůvodnění uvedlo vedení 
Jednoty personální neshody. Proti tomuto postupu protestujeme 
a nesouhlasíme s uzavřením. Vedení družstva bylo sděleno, 
že obec trvá na otevření prodejny v co nejkratší době. Zároveň 
jsme družstvo upozornili, že uzavření je selháním vedení, 

jeho platební politiky a přístupu k personálu. O znovuotevření 
prodejny intenzivně jednáme. Ze strany obce bylo Jednotě 
doporučeno několik zájemců o vedení prodejny i ostatní personál. 
Jednáním a přístupem manažerů družstva byli zájemci ve všech 
případech odrazeni. Momentálně máme příslib o znovuotevření 
na začátku ledna 2019.

Z důvodu rekonstrukce hlavní silnice zastupitelstvo obce rozhodlo 
o konání jarmarku na cestě za potokem. Stánky s rukodělnými výrobky 
byly umístěny v prostoru před Průmyslovým zbožím u Karolů, dále pak 
podél zábradlí až pod mostek u Bělíčků. K tanci a poslechu hráli Miklovci 
ze Zlína. Přestože byl letošní jarmark kvůli rekonstrukci v decentnějším 
stylu, byl hodnocen velmi pozitivně, a to jak ze strany návštěvníků, tak 
i prodejců. Moc děkujeme zaměstnancům OÚ, zastupitelům, SDH Ratiboř 
i ostatním aktivistům za pomoc při přípravě a průběhu této akce.

Martin Žabčík 
starosta

II. ETAPA MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA RATIBOŘ – ČERVENÉ

UZAVŘENÍ PRODEJNY COOP JEDNOTA RATIBOŘ

RATIBOŘSKÝ HODOVÝ JARMARK

Na konci listopadu byla dokončena stavba nového mostu u základní 
školy. Ke stržení původního mostu ze třicátých let došlo v srpnu 
a za čtyři měsíce zde stojí most nový. Náklady na stavbu činí 
6 697 126 Kč včetně DPH, akce byla podpořena Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR částkou 4 687 988 Kč, z vlastních zdrojů obec 
zaplatila 2 009 138 Kč. Most byl rozšířen a jeho součástí je chodník, 
který navazuje na přechod pro chodce směrem k sokolovně. Za 
projektem stojí firma MSS-projekt a hlavním projektantem byl 
pan Lukáš Machálek. Společně s kolegy vytvořili projektanti 
most, který vkusně zapadá do historického centra obce a nijak 
nenarušuje vzhled celého prostranství s kostelem a budovou školy. 
Zhotovitelem díla se ve výběrovém řízení stala společnost 
TM Stav s.r.o. Tato firma velmi rychle zvládla samotnou stavbu a také 
se postarala o vyčištění nánosů před a za mostem v úseku cca 200 m.

NOVÝ MOST U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Oslavy 100. výročí republiky nás provázejí po celý rok. I my jsme 
se chtěli k této významné události připojit. Již na jaře při festivalu 
O gulášového krále proběhla první připomínka výročí v podobě 
vojenského ležení a makety letounu spitfire. Den před samotným 
28. říjnem byla na kostele instalována státní vlajka, která zde vlála 
při osvobození v roce 1945. Děti ze základní školy položily květiny 
a věnce ke všem pomníkům v obci, válečným hrobům a hrobům 
řídících učitelů a farářů na místním hřbitově. V samotný den 
oslav byla za zvuku fanfár vnesena do kostela příslušníky Armády 
České republiky státní vlajka následována obecním a hasičským 
praporem. Za nimi v průvodu vešli představitelé obce, církve 
a místních spolků. Po slavnostních bohoslužbách, které zároveň 
oslavovaly i 100 let Českobratrské církve evangelické, pokračovala 
slavnost před kostelem, kde byli květinami a čestnou stráží 
uctěni Ratibořané padlí v I. světové válce. Následovalo slavnostní 
odhalení nově instalované busty T. G. Masaryka pod magnólií 
u nové fary. Naše pozvání přijala paní Mynaříková, která v letošním 
roce oslavila 100 let a několikrát se ve svém životě s tatíčkem 
Masarykem setkala. Symbolicky došlo k propojení roku 1918 a 2018 
její přítomností a vzpomínky na prvního prezidenta v jejím podání 
byly opravdu úchvatné. Zazněla celá československá hymna a paní 
Mynaříková s naším rodákem panem Frydrychem slavnostně 
odhalili bustu TGM. Následně byla zasazena v blízkosti busty Lípa 

svobody, kterou obci věnovala nadace Partnerství. Tato organizace 
mapuje stromy svobody vysazované od roku 1918 po celé republice. 
Jeden z nich teď roste i v naší obci. Výročí dále pokračovalo menší 
slavností v Borčí u muzea Ludvíka Hynka, kde byla zasazena 
Lípa republiky. Vyvrcholením celého dne byl koncert Komorního 
smyčcového orchestru ZUŠ Morava. Nutno dodat, že koncert byl 
jedním z nejvydařenějších a svou úrovní nejprofesionálnějším, jaký 
kdy v ratibořském kostele zazněl. Celý den jsme zakončili besedou 
u cimbálu na hasičské zbrojnici.

Zde chci poděkovat všem, jež přispěli finančně do sbírky na pořízení 
busty TGM. Vybrala se hezká částka 20 430 Kč. Velmi si vážím 
toho, že se na příspěvcích podílely místní spolky. Díky patří též 
všem zaměstnancům obce, členům sboru, členům Armády České 
republiky, členům historického vojenského klubu Svobodovců, 
manželům Vackovým a všem, kteří se na organizaci akce podíleli. 
Oslavy 100 let proběhly opravdu důstojně a památkou na ně je 
nový parčík svobody. Ten bude díky T. G. Masarykovi a Lípě 
svobody místem připomínajícím naši republiku, státnost, základní 
demokratické a lidské hodnoty.

Martin Žabčík 
starosta

V sobotu 24. 11. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice obecní 
zabijačka. Celá akce začala již v úterý, kdy se pekly první pečenky 
a vařil vývar do paštik. Od středečního rána se pokračovalo 
přípravou paštik a lančmítů, které se následně plnily a zatáčely 
do plechovek. Ve čtvrtek se škvařilo sádlo, plnily a vařily se 
tlačenky. V pátek zabijačka finišovala výrobou jitrnic, jelit, ovarů 
a zabijačkové polévky, která se chladila dlouho do noci. V sobotu 
ráno začala příprava na prodej, který vypukl v 11 hodin. Na zabijačce 
panovala dobrá nálada, k čemuž přispěla cimbálová muzika Lukáše 
Kamase, která po celý den vyhrávala k tanci a poslechu. Kromě 
zabijačkových pochutin byla k mání ochutnávka vín od pana 
Jaroslava Svobodníka z Kyjova, punč a pivo od SDH Ratiboř. I když 
nám sobotní počasí příliš nepřálo, tak se akce vydařila a téměř 
všechny produkty se prodaly. Pokud by ještě někdo měl zájem 
o zakoupení paštiky, může se zastavit na Obecním úřadě. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomohli jak s přípravou, tak 
s prodejem.

Michal Mrlina 
místostarosta

SLAVNOST KE 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA

OBECNÍ ZABIJAČKA

Ratibořský zpravodaj - zima 20186



Blíží se konec roku a s tím souvisí i zhodnocení uplynulého 
kalendářního roku 2018. V letošním roce jsme navštívili celkem 102 
jubilantů, z toho:   70 let oslavilo 22 spoluobčanů (o 6 více než loni), 

  75 let oslavilo 16 jubilantů (o 2 více než loni),   80 let oslavilo 
11 jubilantů (o 3 více než loni),   80–90 let oslavilo 48 spoluobčanů 
(o 3 více než loni).

Krásného, požehnaného věku 90 let a více se dožívají tyto jubilantky: 
  90 let oslavila 1 žena,   91 let oslavila 1 žena,   93 let oslavila 

1 žena,   94 let oslavila 1 žena,   95 let oslavila 1 žena, která je 
bohužel v domově s pečovatelskou službou.

Zlatou svatbu, tj. padesát let společného života, oslavily dvě 
manželské dvojice. Diamantovou svatbu, tj. šedesát let, oslavila 
jedna manželská dvojice.

Sociální komise spolu s novými členy zastupitelstva se těší na 
další shledání s novými jubilanty.

Zavzpomínejme taky na spoluobčany, kteří již s námi nezasednou 
k vánočnímu stolu – Pavel Lipár (82 let), Štefan Šipoš (75 let), Božena 
Adámková (90 let), Svatopluk Juráň (72 let), Jaroslav Olšák (75 let)
Jiřina Fojtová (88 let), Jitka Horálková (65 let), Emilie Richterová 
(90 let), Marie Fojtíková (88 let) Petr Spívala (50 let), Josef Macháček 
(86 let), Olga Zbranková (88 let), Antonie Sušňová (68 let), Stanislav 
Staněk (73 let), Irena Adámková (72 let), Pavel Polášek (68 let), 
Anežka Wiera Smetana (82 let), Anežka Matošková (76 let).

Setkání seniorů
Tradiční setkání našich seniorů se uskutečnilo 7. října 2018 v hojném 
počtu opět v restauraci Ponorka. Zástupci vedení obce spolu s paní 
farářkou pohovořili o dění v obci a odpověděli na různé dotazy. Minutou 
ticha jsme si zavzpomínali i na ty spoluobčany, kteří již nejsou mezi námi.

V úvodu se svým programem vystoupily děti ze základní školy. 
Nechyběla ani společná fotografie na památku. Pan Kovář se 
opět postaral o občerstvení, za což mu patří poděkování. Všichni 
si povyprávěli, zazpívali a některým se opravdu ani nechtělo jít  
domů. A to je dobře. Tak to má být.

Milí senioři, přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva 
obce krásné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších 
a do nového roku 2019 hlavně zdraví.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, 
aby zdravé, šťastné bylo, dnes a napořád.

6. říjen 2018 – tento den byl pro mnoho rodičů dnem slavnostním. V obřadní 
síni obecního úřadu jsme se setkali s rodiči, prarodiči a jejich nejmilejšími – 
děťátky, které jsme vítali do svazku obce jako naše nové občánky. Celkově 
jsme vítali 14 přítomných dětí, z toho 9 chlapců (jedna dvojčátka) a 5 dívek. Po 
slavnostním uvítání následovalo pásmo dětí z naší mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Báry Mrlinové a Evy Vidlářové. Děti dostaly do vínku finanční 
dar, pamětní knížku a maminky jako poděkování za péči a lásku kytičku.

Všem přítomným, rodičům i dětem přeji hodně zdraví, lásky, spokojenosti 
v nadcházejícím roce a spokojené vánoční svátky v pohodlí domova 
a nezapomenutelné chvíle při pohledu do šťastných a rozzářených dětských 
očí u vánočního stromečku.

O tom, že máme nejšikovnější, nejkrásnější a nejlepší seniorky 
široko daleko, svědčí básně z pera paní Františky Halmazňové 
a Marušky Šedé.

Ratibořští Kosáci
Ratibořští Kosáci 
to jsou věru „pašáci“, 
se svým zpěvem všude hlásí, 
kde je ta Ratiboř asi.

Náplň jejich zpěvu je 
hlavně písně valašské, 
ty zpívají v blízku, v dáli, 
aby lidi rozesmáli.

A musí se snažit hodně, 
vždyť i ve zpěvu podobně, 
konkurence roste všude, 
časem v Kosáčku jim bude.

Tak my jim všichni fandíme 
a v jejich úspěchy věříme, 
taky jsme na ně i hrdí, 
že lásku ke zpěvu budí.

Františka Halmazňová 
(21. 11. 2018)

Rozjímání
Podzimní dny pomalu končí, 
krajina se před očima mění, 
zbarvené listí ze stromů mizí 
a vidět ho již není.
Vítr vše roznesl 
po celém kraji, 
stromy budou stát ve své nahotě, 
na jaře ožijí a opět rozpukají.
Příroda se tichounce 
k zimnímu spánku ukládá, 
mezi lidmi začíná panovat 
pochmurná nálada.
Jen pocit příchodu Vánoc, 
dnů posvátného klidu, 
přinese lásku a pohodu 
do srdcí všeho lidu.
Na Štědrý den se široce 
všem dětem očička rozzáří, 
až svíčky na stromečku 
blikavě zazáří.
Do nového roku 
by každý chtěl svým blízkým 
pohodu a zdraví přát, 
toť je ten největší dar, 
co by chtěl jeden druhému dát.
Marie Šedá

SPOLEČENSKÁ KRONIKAVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Krásný slunečný podzim nám připravil plno možností k nápaditým 
činnostem a aktivitám pro všestranný rozvoj dětí. Tvořili jsme 
výtvarné a pracovní celky z přírodnin, počítali žaludy, šišky a šipinky, 
dramatizovali pohádky, zpívali a přednášeli, sestavovali z kaštanů, 
no prostě jsme se vyřádili.

  V říjnu jsme ukončili předplavecký výcvik zakončený tobogánem 
a Mokrým vysvědčením.

  Na vycházkách jsme v zahrádkách pojmenovali podzimní květiny, 
ovoce a zeleninu. Při ochutnávkách děti poprvé poznávaly některé 
druhy ovoce a zeleniny.

  Se stěhovavými ptáčky jsme se rozloučili písničkou Vlaštovičko, 
leť a s barevnými deštníčky určovali podzimní počasí.

  Dramatizací pohádky O budce jsme popřáli dobrou noc všem 
zimním spáčům v přírodě.

  6. 10. Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak při Drakiádě 
pořádané Klubem rodičů při MŠ a ZŠ na louce nad hřbitovem.

  6. 10. Vítání občánků – pod vedením Bc. Evy Vidlářové a Barbory 
Mrlinové naše děti přivítaly krátkým pásmem malé občánky.

  9. 10. Hudební představení Královská zahradní hostina s ukázkou 
skladeb Johanna Sebastiana Bacha pod taktovkou profesionálního 
varhaníka a pedagoga pana Kubáta.

  22. 10. Navštívilo nás Kašpárkovo divadlo s marionetami 
a pohádkou Kašpárek v pekle.

  24. 10. V rámci dalšího vzdělávání učitelů jsme se zúčastnili 
Mezinárodní pedagogické konference v mateřské škole 
v Kateřinicích s ukázkami a novými metodami výuky.

  25. 10. Pro rodiče jsme uspořádali ve spolupráci s Mgr. Danou 
Matějovou z Pedagogicko psychologické poradny Vsetín přínosnou 
přednášku na téma Školní zralost.

  26. 10. Fotografování  dětí na vánoční kalendáře.

  2. 11. Lampionáda – Klub rodičů při MŠ a ZŠ  ve spolupráci 
s obecním úřadem a ratibořskými hasiči uspořádal večerní 
procházku zdobenou dýněmi a lucerničkami, zakončenou 
ohňostrojem a pohádkou.

  6. 11. Divadlo Bublanina nám zahrálo představení propojené 
vtipnými písničkami – Pohádky z kufru.

  14. 11. Pod heslem „Na zraku dětí nám záleží“ jsme umožnili 
přihlášeným dětem Screening očních vad. O vyšetření byl velký 
zájem.

  Martin na bílém koni nepřijel, ale i přesto jsme začali se zimní 
výzdobou a vánoční výzdobou interiéru naší mateřské školy.

  Posledního listopadu k nám zavítalo divadlo Maringotka 
s andělem, Mikulášem a čertem. Zazpívali jsme písničky a přednesli 
básně.

My se čerte nebojíme, protože my nezlobíme, 
když tak jenom trošinku, tatínka a maminku.

Všechny děti byly statečné a dostaly sladkou odměnu z Klubu 
rodičů a dáreček z potravin od Karolů.

  3. 12. Zdobení  vánočního stromečku s nejstaršími dětmi 
v obchodě u Karolů.

  7. 12. Divadlo Ratiboř zahrálo pohádku Mikulášský příběh.

  11. 12. Vánoční tvoření rodičů a dětí proběhlo pod vedením 
maminky Ivany Slováčkové. Děti si s rodiči vyrobily vánoční ozdůbky.

  12. 12.  Vánoční pečení – pustili jsme se do vykrajování 
a slepování lineckého cukroví.

  18. 12. Posezení u stromečku – zazpívali jsme si a poslechli koledy, 
zazvonil zvoneček  a z Klubu rodičů všechny děti dostaly malý 
dáreček.

  20. 12. Rok 2018 jsme zakončiali divadelním představením 
Vánoční příběh.

  Na závěr roku děti rozdávaly přáníčka a zpívaly koledy po vsi.

Jak všichni víme, děti jsou radost, ale i starost. V letošním roce bylo 
s novými dětmi starostí trochu více, ale s pevnými nervy a elánem 
a s chutí do práce jsme všechny překážky zvládly.

Přejeme vám pohodové a klidné prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví a rodinnou pohodu.

Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, zaměstnancům MŠ, 
sponzorům, všem složkám, kolektivu ZŠ Ratiboř a hlavně 
obětavým rodičům za perfektně připravené akce pro děti. Těšíme se 
na další plodnou spolupráci a podporu v roce 2019.

Za kolektiv MŠ šťastný nový rok 2019  
Pavlína Ferdicsová
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V předvánočním čase si mnozí z nás udělají chvilku na to, aby se 
zamysleli nad uplynulým rokem. V chodu školy je to zamyšlení 
a rekapitulace první části školního roku.

Od září se naši žáci několikrát veřejně prezentovali při kulturních 
i společenských akcích a určitě neudělali sobě ani škole ostudu. Ať 
už to bylo při vystoupení se seniory či při vánočních koncertech 
ZUŠ Morava a ZUŠ B-ART.

Děti jenom nezpívají a nerecitují, ale zapojují se i do akcí jiného 
charakteru, jako jsou například projektové dny. Ten podzimní 
byl ke 100. výročí založení Československé republiky.  Místo 
vyučování v lavicích si tentokrát děti užily v sokolovně den plný 
odkazů na historii našeho státu a následně položily kytice k hrobům 
významných osobností Ratiboře.

19. listopadu skončila předplavecká a základní plavecká výuka. Naši 
milovníci plavání obdrželi krásná mokrá vysvědčení.

V prosinci jsme pro děti zorganizovaly unikátní celorepublikový 
vzdělávací program Zdravá 5. Tento projekt je zaměřen na zdravý 
životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři 
Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou 
a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování, vedou 
je k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené 
realizace do životního stylu.

 Motto Zdravé 5: 
„Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky 
v žákovské! Když budeš jíst pravidelně 5× denně a myslet na 
dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz 
soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to 
celý den – od snídaně po večeři!“

A k tomu jistě přispívá i zapojení naší školy do projektu Ovoce do škol. 

V závěru všichni zaměstnanci naší školy děkují sponzorům, 
rodičům, zřizovateli školy Obci Ratiboř za finanční či osobní podíl 
při organizaci akcí pro děti.

Všem spoluobčanům přejeme spokojené vánoční svátky, hodně 
zdraví, lásky a pohody v roce 2019.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

LAMPIONÁDA
V pátek 2. listopadu 2018 se konala tradiční Lampionáda. Sraz byl 
u mateřské školky, kde se sešlo plno dětí s rodiči a rozsvícenými 
lampiony. Stejně jako minulé roky i letos byla trasa lampionového 
průvodu vedena po vedlejších ulicích a lemována osvětlenými 
lucerničkami a vyřezávanými dýněmi. Lucerny, dýně i lampiony 
v potemnělé vesnici krásně svítily na cestu celému průvodu, který 
vyšel od školky kolem Javoříků, přes cestu k Janíčkům směrem 
na Kosiska, kde se na křižovatce u Gabryšů stáčel ke hřbitovu, 
až na zahradu staré fary, kde bylo zakončení průvodu a drobné 
občerstvení. Jako překvapení byl na závěr pro všechny připraven 

ohňostroj, který dodal celému průvodu krásnou tečku. Vyšlo hezké 
počasí a těší nás, že kromě dětí a rodičů se na večerní lampionovou 
procházku přidávali také ostatní občané vesnice. 

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat ochotným rodičům 
za pomoc při organizaci a tvorbě luceren a dýní, SDH Ratiboř 
za pomoc při výzdobě trasy, panu Martinu Tlaškovi za úžasný 
ohňostroj a Obci Ratiboř za podporu. 

Klub rodičů MŠ a ZŠ Ratiboř
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Když se ohlédneme za celým rokem, který tak rychle utekl, musím 
říct, že se vydařil. Připravili jsme pro občany akce, ať už sami nebo 
ve spolupráci s obcí, které jsme příjemně prožili a užili si je. Věřím, 
že stejné pocity jste měli i vy, kteří jste se přišli podívat.
V říjnu na jarmarku jsme prodávali dle libosti punč, čaj či pivo. Na 
konci tohoto měsíce jsme se zúčastnili Oslav 100. výročí založení 
republiky, které měly své kouzlo, když jsme se sešli na bohoslužbě 
v kostele, u odkrytí busty T. G. Masaryka nebo poseděli u cimbálu. 
Listopad nám poskytl jen radostné chvíle. Tuto radost nám dopřálo 
zjištění, že jsme se dostali mezi první tři místa v anketě Dobrovolní 
hasiči roku v oblasti severní Morava. Nejvýstižněji večer s velkým 
V, který se uskutečnil 14. listopadu na brněnském výstavišti, 
okomentoval náš velitel Honza Gerža: „Ani snad nelze popsat 
slovy onen pocit, když se otevírala obálka obsahující jméno vítěze 
a z úst bylo vyřknuto »vítězem se stává Ratiboř«. V tu chvíli se nás 
zmocnil neskutečný nával radosti, štěstí, euforie.“ Na galavečeru 
nám zazpívala patronka akce Ilona Csáková, Meky Žbirka a Petr 
Kolář. Do této soutěže jsme se přihlásili s akcí „Soptíkův den“. Chci 
poděkovat všem, kteří k tomuto dni přispěli svou pomocnou rukou, 
a stejný dík patří i těm, co si našli chvilku a poslali nám svůj hlas, 
který nás poslal až na první příčku.
V listopadu nás čekala ještě jedna příjemná akce, která se skrývá 
od názvem zabíjačka. I když je to vícedenní a náročný proces 
a bývá až do ranních hodin, vždy na ni rádi chodíme a pomáháme 
s přípravami zabíjačkových dobrůtek.
Když jsem psala, že se tento rok vydařil, nemůžu opomenout naše 
družstvo, které za letošní rok objelo nespočet soutěží a vybojovalo 
nádherné ceny a umístění:
Požární útok – první místo 11× / druhé místo 4× / třetí místo 5× 
Požární útok, kategorie dorost – první místo 1× 
TFA – první místo 2×  
Ligy – Valašská hasičská liga druhé místo 
Za zhlédnutí stojí video našich chlapců, které je průřezem roku 
2018. Najdete ho na youtube (SDH Ratiboř 2018) nebo na našem 
Facebooku (SDH Ratiboř).
Výjezdová jednotka

  27.–28. 9. 2018 bylo školení na pily, kterého se zúčastnilo 5 členů 
  24. 9. 2018 – zahoření sazí v komíně 
  30. 10. 2018 – požár lesního porostu v Rajnochovicích.

POZVÁNKA – srdečně zvu všechny členy SDH na Výroční valnou 
hromadu, která se uskuteční dne 12. 1. 2019 na hasičské zbrojnici.

Sbor dobrovolných hasičů vám přeje příjemně prožité svátky 
v rodinné pohodě, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně 
zdraví a… hlavně žádné požáry.

Tereza Staňková 
jednatelka SDH Ratiboř

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

ZÁJEZD na Kabáty 8. června 2019 do Ostravy. Volných je 21 míst 
k naplnění druhého autobusu. Pro více info volejte 737 642 968. 
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Sborová sdělení a pozvánky
24. 12. Ke Štědrovečerní slavnosti se sejdeme v 16.30 hodin v kostele. 

Na další bohoslužby jste srdečně zváni do sborového sálu, a to 
od 10.00 hodin: 25. 12. (se Svatou Večeří Páně), 26. 12. (slouží 
br. f. Mirosław Jelinek).

Poslední pátek letošního roku 28. 12. v 17.00 hodin se bude 
v kostele konat koncert Zvonků Dobré zprávy Urbi et Orbi 
(s dobrým přáním pro obec a svět).  

31 .12. bohoslužby začínají v 16.00 hodin

V úterý 1. 1. 2019 bohoslužby s Večeří Páně od 10.00 hodin

V rámci Aliančního týdne modliteb se bude konat ekumenické 

shromáždění v úterý 8. 1. v 17.00 hodin. Poslouží kazatel 
Apoštolské církve Zlín Tomáš Hasmanda. 

V neděli 10. 2. se budou konat rodinné bohoslužby. 

V neděli 3. 3. Bohoslužby ke Světovému dni modliteb povede 
skupina žen. 

V první Neděli Postní 10. 3. se bohoslužby budou konat se 
slavností Večeře Páně. 

Velký týden začne 14. 4. Květnou nedělí. V průběhu bohoslužeb 
se bude číst Pašijní příběh. 

V průběhu bohoslužeb na Velký pátek (19. 4.), v den, který je 
připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži, se bude číst Pašijní 
příběh a konat slavnost Večeře Páně.

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

Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli na pokrytí třetí (z pěti) splátky dluhu, jenž vznikl při opravě kostela. Kdo by chtěl ještě finančně 
pomoci, je k tomu srdečně zván. Finanční sbírka kvůli účelovému zadlužení probíhá nepřetržitě, 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 vás srdečně zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.

Panovníče Hospodine, děkujeme Ti, že ve své dobrotě spravuješ i náš všední život. Postavil jsi nás do úzkého společenství s přáteli, sousedy 
a spoluobyvateli naší obce, abychom si navzájem sloužili i pomáhali a všichni svorně a pokojně žili jako v jednom domě. 

Vyznáváme se žalmistou: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.“ 
Do Tvé ochrany a milosti poroučíme všechny domovy v naší obci i v celém kraji, životy všech lidí, všechno dění venku i mezi zdmi. 
Vyznáváme, že přesto, že Ty jsi Pán, my často spoléháme sami na sebe a naše cesty, ač na ně vynakládáme mnoho úsilí, nevedou nikam. 
Vyznáváme, Pane, také své mnohé hříchy. Ale Ty jsi ten, který nás stále miluje, drží nad námi svou stráž a ukazuje správný směr. Doznáváme, 
že bez Tebe se neobejdeme (a ani se obejít nechceme). 

Prosíme, řiď myšlení, činy i cesty naše, zastupitelů naší obce, starosty a místostarosty, i všech spoluobčanů k obecnému prospěchu a užitku 
a ke Tvé slávě. Žehnáme těm, kdo naši obec spravují a prosíme Tě pro ně o dar moudrosti, trpělivosti a síly. Dej těm mužům a ženám oddanou 
službu pro dobro svých bližních. Chraň a veď všechny, kteří upřímně hledají mír a spravedlnost. Dávej jim dost vnitřní síly, aby při vlastním 
trápení nezatrpkli, a kdykoli se setkají s problémy druhých, ať se snaží‚ ze všech sil a se vší vynalézavostí, je odstranit. Nám dej nezištnou 
ochotu podpírat je v jejich práci a nést spolu s nimi břemeno odpovědnosti. 

Prosíme Tě, Pane Ježíši Kriste, abychom se všichni snažili jen o dobré v pokoji se všemi a byli Tvými dobrými svědky. Dávej nám všem 
poznat, že Ty jsi ta cesta, pravda i život. Uč nás spolu s Tebou začínat a končit každý den a dílo rukou našich potvrď mezi námi. Chválit 
Tě a vyvyšovat chceme na věky věků. Amen. 

Ke svátkům vánočním, kdy slavíme narození Ježíše Krista, vám všem přejeme duchovní i hmotné obdarování, pokoj a radost 
ve vašich rodinách a domovech. Do nového roku 2019 vám vyprošujeme Boží požehnání pro každé dílo a vytrvalost v dobrém.

Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete 
se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.
Jr 29,7

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. 
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. 
Ž 127, 1



Rok 2018 se pomalu blíží ke konci. Zima má pro seniory různé 
nástrahy, např. ledovku, ale také dlouhé večery, kdy se dobře 
vzpomíná na léta minulá, na dětství, na mládí. Náš babinec ale 
nejen vzpomíná, ale též podniká různé akce, výlety a scházíme se 
stále co čtrnáct dní na staré faře. Tento podzim zase pokračujeme 
ve cvičení jógy v sokolovně. Na svatého Martina jsme si udělaly 
příjemné odpoledne s pohoštěním.

21. listopadu se uskutečnil výlet do Prahy. Navštívily jsme Národní 
muzeum. Vlakem ze Vsetína směr Praha jsme vyjely v půl páté ráno. 
Cesta příjemně uběhla. V Praze jsme se prošly po Václavském 
náměstí a šly k Národnímu muzeu. Zatím je otevřeno jen přízemí, 
které je věnováno 100 letům vzniku Československa. Exponáty 
byly krásné a vzhledem k našemu věku jsme skoro všechno 
poznaly a něco doma i používaly. Po prohlídce jsme se vydaly na 
Staroměstské náměstí podívat se na Orloj. Na nádraží jsme už dojely 
metrem patřičně unavené. Ale byl to krásný, nezapomenutelný 
zážitek.

Mikulášské posezení proběhlo také na staré faře. Navštěvujeme 
nejen babincové akce, ale i různé obecní, církevní a spolkové. I když 

nám přibylo let a hlásí se už zdravotní problémy, chceme být co 
nejvíce aktivní a potřebné. V tuto adventní dobu vzpomínáme na 
naše dvě kamarádky, které nám v babinci moc chybí – Boženku 
Topolánkovou a Toničku Sušňovou.

Rok 2018 končí, co přinese rok 2019, nevíme, ale budeme se snažit 
být k sobě ohleduplní, pomáhat, kde je třeba, a mít dobrou náladu. 
Našim spoluobčanům přejeme klidné a ve zdraví prožité vánoční 
svátky a v novém roce ať je každý den radostný a příjemný.

Za klub B–B 
Jana Martinková

Zájezd na jarní prodejní výstavu Floria do Kroměříže byl úspěšný. 
Byl uspořádán s pomocí OÚ.  

Využili jsme nabídky pěstitele vinné révy, pana Laciny ze Zubří, 
který pěstuje odrůdy vhodné pro pěstování v horských oblastech. 
Přivezli jsme od něj řízky asi patnácti odrůd a po zakořenění našly 
místo u několika začínajících pěstitelů. 

Pěstitelky Gladiol clubu opět vypěstovaly krásné květy mečíků, 
které byly vystaveny na výstavě v Bytči, kde jeden exponát získal 
diplom a 2. místo na mezinárodní výstavě gladiol. Dále jsme 
vystavovaly na zámku v Přílepech u Holešova. Navštívily jsme 
mezinárodní výstavu mečíků v Rybniku v Polsku. Krásné květy 
mečíků zdobily po dva týdny vstupní halu OÚ. Taky jsme při 
mimořádných událostech vyzdobily interiér kostela.  

Zúčastnily jsme se exkurze do Jelínkových sadů a pálenice ve 
Vizovicích, navštívily výstavu ovoce a zeleniny v Zubří. Jedna 
členka se pravidelně zúčastňuje odborných školení ovocnářství. 

Všechny naše aktivity zde není možné vyjmenovat. Nabízíme 
zájemcům o zahrádkaření, aby přišli mezi nás, podělili se s námi 

o své pěstitelské zkušenosti a účastnili se pořádaných akcí. 
Vyzkoušejte si pěstování mečíků. Nabízíme zdarma pěstební 
materiál, rady, možnost se zúčastnit výstav po celé republice, buď 
jako návštěvník nebo vystavovatel. 

Začínaly jsme před 10 lety jako nezkušené pěstitelky mečíků. 
S pomocí pana Jana Machaly a jeho přátel mečíkářů z celé republiky 
jsme se zařadily mezi zkušené pěstitele, za kterými jsou vidět 
výsledky. Uspořádaly jsme 7 květinových výstav, získaly několik 
diplomů a uznání. Uplynulo 10 let a naše organizace stárne. 
Potřebujeme mezi nás mladší a aktivnější členy. Pěstování květin je 
krásný koníček, který přináší radost a potěšení, o to víc, pokud se 
o něj můžeme dělit se stejně zapálenými jedinci, jako jsme my samy.   

Spokojené svátky vánoční, zdraví a pohodu v novém roce 2019 
přejí všem spoluobčanům naší krásné obce zahrádkáři.

Za ratibořské zahrádkáře 
Anna Gerlíková

KLUB SENIOREK B–B

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ROK 2018
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Myslivci z Ratiboře Vám přejí příjemné Vánoční svátky 
a všechno nejlepší v nastávajícím roce 2019.

Dětský valašský bál - Halenkov
Během podzimních dnů jsme pilně zpívali, tancovali a nacvičovali 
krátký program pro Dětský valašský bál na Halenkově, na kterém 
se náš dětský soubor Kosáček představil širšímu okolí a rozhodně se 
neztratil. Děti si zatancovaly, zazpívaly a aj chlapi se zapojili. Krátké 
video je ke zhlédnutí na FB i infokanálu obce.

Od Barbory po Tři krále
Po dlouhých vánočních přípravách nadešel konečně den, na který 
se všichni tolik těšili. V dřívějších dobách se zdobily pouze větve 
jehličnatých stromů, které se dávaly do vázy, později stromky 
zavěšené ze stropu. Vánoční stůl na Valašsku se prostírá velmi 
slavnostně s dojemným zřetelem k darům, které hospodářství 
skýtá. Na bílou plachtu doprostřed stolu se položí dožínkový věnec 
z obilí, vedle něho z jedné strany malý bochník chleba a sklenka 
medu, z druhé strany talířek vdolků. V úhledných hromádkách 
se nasype po hrstce všeho zboží, které hospodářství pěstuje: 
žito, ječmen, jarka a oves. Pod stůl doprostřed se položí okřín 
s brambory, mezi něž se přidá i jeden kvak. Okolo stolu rozloží 
gazděna řetěz a ten uváže do kruhu. To je kouzlo, které způsobí, že 
se žádná krádež neutají. Pachatel, který by na statku něco ukradl, 
bude dopaden i s odcizenou věcí, takže nedojde k žádné ztrátě. Když 
hospodyně klade štědrovečerní jídla na misku, odloží od každého 

po lžíci do hrnku pro dobytek. Sedá se ke stolu. Večeři zahajoval 
gazda modlitbou, ale muselo se počkat, až vyjde 1. hvězda. Na 
paměť štědrosti Boha, který dal světu svého syna, Ježíška, nalézaly 
nejmenší děti pod stromečkem nejrůznější dárky, tak jako dnes. 

„Čas Vánoc se opět naplnil. Vinšujem vám dobrý deň, výš vodičku 
než oheň.“ Tímto textem se soubor Kosiska a především jeho dětská 
část snažila vtáhnout všechny, kdo přišli na tradiční rozsvěcování 
vánočního stromu v Ratiboři, do časů našich předků. Do doby, 
kdy bylo mnohem méně shonu, který nám komplikuje dnešní čas 
adventu, a nedokážeme si jej vychutnat ve své prostotě a kráse, tak 
jako dřív. 

Všichni členové souboru Kosiska, malí i ti velcí, Vám proto přejí 
mnoho zdraví, rodinné pohody, málo spěchu a více času na zklidnění 
a vychutnání si atmosféry Vánoc.

Za soubor Kosiska  
Lucka Žabčíková
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Podzimní sezóna starší přípravky
Podzimní sezónu jsme zahájili přípravnými tréninky již začátkem 
srpna, ve kterých jsme se připravovali poctivě za příznivého 
i nepříznivého počasí. Sestavu našeho týmu tvořili hráči, kteří již 
jeden ročník ve starší přípravce odehráli (Tadeáš Růžička, Kuba 
Hastík, Adam Nogol, Patrik Rožnovják), a noví hráči, kteří postoupili 
z mladší přípravky (Adam Žabčík, Šimon Herián, Lukáš Černý, 
Honza Cmérek, Marián Holý, Daniel Herman, Michael Vrážel, Vojta 
Halmazňa, Lukáš Kaňák).

Sezónu fotbalových utkání jsme zahájili 1. 9. 2018 domácím utkáním 
s Rajnochovicemi a pak již následovalo každý týden jedno utkání. 
Výsledky utkání jsou následující:

Ratiboř – Rajnochovice  8:6  (4:3) 
Kateřinice – Ratiboř 5:7 (1:3) 
Poličná – Ratiboř 3:16 (1:5) 
Ratiboř – Jarcová 2:19 (1:9) 
Valašské Meziříčí – Ratiboř 4:4 (3:2) 
Ratiboř – Mikulůvka/Podlesí  14:1 (7:0) 
Podlesí – Ratiboř 5:6 (3:2) 
Ratiboř – Hošťálková 10:6 (1:3) 
Juřinka – Ratiboř 3:13 (2:7) 
Celkové skóre 80 : 52

Střelci branek: Adam Žabčík – 19, Lukáš Kaňák – 12, Vojta 
Halmazňa – 7, Daniel Herman – 4, Lukáš Černý – 5, Kuba Hastík – 6, 
Šimon Herián – 14, Michael Vrážel – 4, Patrik Rožnovják – 1, Honza 
Cmérek – 5, Adam Nogol – 2, Tadeáš Růžička – 1

Po ukončení mistrovských zápasů jsme však nezaháleli a ještě jsme 
odehráli tři přátelská utkání. První utkání bylo ve Stříteži, kde jsme 
vyhráli 8:3. Na další přátelské utkání jsme byli pozváni do Zlína, 
kde proti nám nastoupil výběr starší přípravky. Zde to byl velký boj 
o každý míč, ale nezalekli jsme se a odehráli jsme s tímto kvalitním 
týmem dobrý zápas, který pro nás skončil vítězstvím 10:9. Poslední 
přátelské utkání se odehrálo na hřišti v Halenkově, který jsme 
porazili 19:1.

Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří bojovali za TJ Sokol Ratiboř, 
za jejich velké nasazení do každého zápasu a za velmi kladný přístup 
k tréninkům, na kterých jsme se scházeli vždy ve velkém počtu, což 
jistě mělo velký vliv na výsledky. Dále bych chtěl poděkovat všem 
maminkám a tatínkům, kteří dováželi hráče na tréninky a na zápasy 
a starali se i o obsluhu bufetu při domácích zápasech.

Nyní od 29. 11. 2018 mají hráči přestávku a jarní sezónu zahájíme 8. 1. 2019.

Přejeme všem krásné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v roce 2019.

Radek Herián a Radek Rožnovják 
trenéři starší přípravky

Hodnocení podzimu Muži “B”
Jak jste spokojeni s 9. místem jako nováček soutěže?

Před sezonou byl cíl se ve III. třídě aklimatizovat a vyhnout 
se sestupovým příčkám. Vzhledem k průběhu podzimní části sezony 
jsme s 9. místem spokojeni, ale budeme muset zabrat, neboť „chvost“ 
tabulky je nesmírně vyrovnaný.

Podepsaly se problémy prvního týmu na výkonnosti béčka?

Problémy v prvním týmu se na našich výkonech určitě podepsaly. 
Ke každému utkání jsme nastupovali v improvizované sestavě, neboť 
opory Bernát, Děckuláček a Mynařík téměř pravidelně naskakovali 
za první tým. Když k tomu připočteme čtyři zraněné hráče, tak jsme 
rádi, že jsme všechna utkání zvládli odehrát.

Jaký je největší rozdíl mezi III. a IV. třídou?

Rozdíl mezi III. a IV. třídou je určitě v kvalitě týmů, které hrají 
pohlednější a techničtější fotbal.

Koho lze vyzdvihnout z béčka za jeho podzimní výkony?

Za podzim bych určitě pochválil za přístup a předvedené výkony 
brankáře Dana Bechného, pro kterého nebyl problém jeden den 
odchytat utkání za „B“ tým a druhý den si obléct dres „A“ a naskočit 
do útoku. Od poloviny podzimu se nám začala slibně sehrávat 
stoperská dvojice Procházka, Musil.

Co učiníte přes zimu, abyste se na jaře zachránili?

Musíme vhodně doplnit první tým, abychom stabilizovali sestavu 
v rezervě a vyhnuli se sestupovým pozicím.

Michal Mrlina 
Místopředseda TJ Sokol Ratiboř z.s.

Hodnocení podzimu Muži “A” 

Jste poslední, jaké příčiny k tomu vedly?

Hlavní příčinou bylo, že mužstvo v žádném utkání nenastoupilo 
z níže uvedených důvodů ve své úspěšné jarní sestavě a trenér musel 
neustále při skládání sestavy improvizovat.

Co vše se “pokazilo” po výborném jaru a nástupu trenéra 
Kulhaje?

Ke spokojenosti hráčů, vedení a fanoušků zažil TJ Sokol Ratiboř 
nejúspěšnější jarní sezónu v jeho účinkování v 1.B třídě. Do nové 
sezóny mužstvo vstupovalo s odhodláním udržet nastolený trend 
a zajistit si klidnou zimu. Většina konkurenčních mužstev doplnila 
přes léto své stavy, nám se ale v létě nepodařilo kádr posílit, naopak 
bylo mužstvo neustále kvalitativně oslabováno ze studijních, 
pracovních a zdravotních důvodů, v některých zápasech vznikla 
dokonce kombinace všech těchto důvodů. Následně se do výkonů 
mužstva promítl tréninkový deficit celého mužstva. Máme vůči 
fanouškům velký dluh v podobě domácích výher. Nepodařilo se nám 
na podzim zvítězit doma ani v jednom utkání za 3 body.

Kteří klíčoví hráči byli během podzimu zraněni nebo dokonce 
odešli?

Mužstvo opustil ze studijních důvodů J. Ostřanský. A. Jakubík, náš 
nejlepší střelec jarní části, se začal intenzivně zabývat jiným sportem 
a z toho důvodu a dále z důvodu zranění nastoupil jen v některých 
zápasech. Tím významně klesla branková produktivita celého 
mužstva. Další jarní opory týmu byly buď dlouhodobě nemocné, 
zraněné nebo přestoupily na vysoké či jiné školy a v mnoha případech 
se z tréninků i zápasů ze studijních důvodů omluvili. Od poloviny 
podzimní části nám vypomáhali hráči z „B“ týmu místo, aby to bylo 
naopak.

Bude i na jaře pokračovat u týmu trenér Kulhaj?

S trenérem jsme dohodnuti na spolupráci do konce roku, o jeho 
působením v příštím roce vedeme intenzivní jednání.

Co učiníte přes zimu, abyste se zachránili?

Chceme mužstvo vhodně doplnit novými hráči a zopakovat kvalitní 
loňskou zimní přípravu.

Vlastimil Adámek 
Předseda TJ Sokol Ratiboř z.s.

Děkujeme Obecnímu úřadu, sponzorům a fanouškům za podporu. 
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a ve zdraví prožitý 
nový rok.

Oddíl kopané

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
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Monika Děckuláčková

obchodní zástupce
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
v pozici Finanční poradce
IČO: 05895766
Provozovna: Ratiboř 420, 756 21

Tel.: 737 475 250
E-mail: monika.deckulackova@cmss-oz.cz
Najděte se ve vlastním
www.najdetesevevlastnim.cz

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Úvěry, hypotéky, pojištění

SPOŘENÍ
Stavební spoření, penzijní spoření
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Kalendář akcí 2019 v Ratiboři
1. 1. Bohoslužby s Večeří Páně
8. 1. Alianční večer

11.–14. 1. Tříkrálová sbírka
15. 2. Rodinné bohoslužby
15. 2. Obecní ples – KOSOVCI
3. 3. Světový den modliteb – bohoslužby vede skupina žen
9. 3. Dětský karneval

10. 3. 1. neděle Postní – bohoslužby s Večeří Páně
6. 4. Vítání občánků

duben Velikonoční výstava
14. 4. Květná neděle, čtení Pašije

19.–22. 4. Velký Pátek a Velikonoční svátky – Bohoslužby s Večeří Páně
25. 4. Zápis do 1. třídy
27. 4. Chasa – sběr železa

duben Jilemnického Jarná (43. ročník)
3. 5. Vatry

12. 5. Den matek
25. 5. Gulášový král a Jarní výšlap, večer KOSOVCI
30. 5. Svátek Nanebevstoupení Páně

květen Memoriál Ctibora Čermáka
2. 6. Konfirmace

9.–10. 6. Svatodušní svátky – bohoslužby s Večeří Páně
15. 6. Cesta pohádkovým lesem + Soptíkův den a zábava
19. 7. Zábava SDH – FOKUS
3. 8. SDH výročí 130 let – schůze, průvod
9. 8. Zábava TJ Sokol
17. 8. Potáborový koncert Zvonků s hosty z USA
18. 8. Výstava květin
1. 9. Bohoslužby se začátkem školního roku a Večeří Páně
8. 9. Slavnost Jana Maniše

25. 9. Ukázková hodina náboženství pro děti ZŠ a jejich rodiče
5. 10. Vítání občánků
6. 10. Beseda se seniory 
19. 10. Hodový Jarmark
20. 10. Neděle Díkůvzdání za úrodu
1. 11. Lampionáda
3. 11. Rodinné bohoslužby

23. 11. Obecní zabijačka
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
1. 12. 1. Advent – bohoslužby s Večeří Páně
3. 12. Adventní večer
8. 12. Adventní koncert

10. 12. Adventní večer
prosinec Zpívání koled před vánočním stromem
24. 12. Štědrovečerní slavnost

25.–26. 12. Svátky vánoční – bohoslužby s Večeří Páně
27. 12. Zvonkový koncert Urbi et Orbi 
31. 12. Starý rok – bohoslužby

OBECNÍ 
PLES

15. února 2019

KOSOVCI

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

Předprodej vstupenek od 28. ledna 
2019 v průmyslovce paní Sušňové.

INZERCE
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ODJEZDY AUTOBUSŮ platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019

11 – jede od 27.12.2018 do 02.01.2019  /  14 – nejede od 27.12.2018 do 02.01.2018, od 25.02.2019 do 01.03.2019, 18.04.2019, od 29.10.2019 do 30.10.2019 
24 – nejede 24.12.2018  27 – nejede od 27.12.2018 do 02.01.2019  /  31 – nejede 31.12.2018  /  34 – nejede 06.07.2019, 28.09.2019  /  55 – jede jen 24.12.2018, 
31.12.2018  /  61 – nejede od 27.12.2018 do 02.01.2019, od 01.07.2019 do 30.08.2019  /  65 – jede od 27.12.2018 do 02.01.2019, od 01.07.2019 do 30.08.2019 
*) – jede jen do Jablůnky  ×) – na rozcestí Ratiboř navazuje spoj do Rožnova pod Radhoštěm  /  )̂ – navazuje spoj v zastávce Držková do Zlín aut. nádraží

Vážení a milí spoluobčané,

přejeme Vám jménem zastupitelstva obce a kolektivu zaměstnanců obecního úřadu klidné a spokojené 
sváteční dny v kruhu Vašich nejbližších. Ať všichni najdeme v dnešní uspěchané době pár chvil, kdy se 
odpoutáme od všedních starostí a naplní nás vánoční pohoda, klid a požehnání. V novém roce 2019 
přejeme mnoho síly, pevného zdraví, lásky a spokojenosti ve všech rodinách i v obci.

Martin Žabčík a Michal Mrlina

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

5:30 12:40 61 5:35 5:35
5:45 13:20 6:20 6:20
5:50 14 14:35 55 9:45 8:40
6:20 14:37 12:25 9:45
6:30 61 14:40 14:35 24 12:25
6:45 14:50 31 15:45 34 14:35 24
8:20 15:55 17:30 31 15:45
9:45 16:40 18:25 24 16:30 24

10:30 17:30 31 19:45 34 17:30 24
11:10 61 18:30 20:20 24 18:25 24
11:30 65 20:20 31 20:20 24
11:50 61 22:25
12:30

Ratiboř KINO → směr ValMez
pracovní dny

5:00 13:12    
  5:25* 61 13:41*   61
6:28 14 15:38 31
6:30 61 16:43×
7:23

ValMez AN → směr Ratiboř
pracovní dny

14:25
16:20

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

4:59 61 11:05 5:00 34 4:59 24
5:00 13:12   65 5:23 34 5:00 62
5:31 13:19 7:15 7:15
6:27 61 13:22 61 8:03 8:03
6:28 14:25 11:07 10:19
7:06 15:20 13:03 11:07
7:15 61 15:37 13:49 13:03       
7:17 14 16:44 31 16:35 34 13:49
7:18 17:26 31 16:54 24 16:35 24
8:01 18:57 31 18:57 24 16:54 24
9:18 21:12 61 18:57 24

10:19 21:25 65

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

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

 16:58^

Zimní zpravodaj 2018 vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, textová korekce 
– Jana Dančáková a Jana Vaculíková, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

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


