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Vážení spoluobčané,
přichází jaro a s ním nás čeká mnoho prací, které jsme si v letošním roce naplánovali. Po vydařené zimní nadílce
je potřeba jarního úklidu vesnice. Krásné slunečné dny v nás všech evokují chuť do práce, a tak se do ní s chutí
vrhneme. Čeká na nás ještě mnoho metrů chodníků, školní zahrada v přírodním stylu, oprava komunikací
a vodovodních přípojek. Věřím, že i letošní stavební sezóna bude probíhat velmi aktivně a z výsledků budeme
mít všichni radost.
Děkuji obecním zaměstnancům za zimní údržbu, která byla letos poměrně náročná.
Vám všem přeji krásné, klidné a požehnané svátky velikonoční a těším se na setkání při obecních akcích, které
nás v jarním období čekají.
Martin Žabčík
starosta

DOTACE A ŽÁDOSTI O DOTACE
I v letošním roce jsme připravili několik žádostí o dotační podporu
z výzev Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí
ČR. Pokud alespoň některé žádosti projdou a budou finančně
podpořeny, bude jejich realizace následovat v druhé polovině roku
2019. Výsledky se však dozvíme nejdříve v květnu.

Oprava místních komunikací v ulicích
U Stavebnin a Na Skalku
V této části obce jsou komunikace již delší dobu v neutěšeném stavu
a je nutná jejich oprava. Zároveň místní komunikace U Stavebnin
navazuje na cyklostezku, takže její rekonstrukce je potřeba. V plánu je
oprava komunikací od hlavní silnice u Novosadů, kolem stavebnin
až po napojení na cyklostezku a dále ulice Na Skalce po napojení
komunikace do Borčí a k vysílači. Za stavebninami proběhne před
samotnou opravou komunikace ještě rozšíření vodovodní sítě
a připojení celé lokality na obecní vodovod. Vodovodní přípojky
budou řešeny v první polovině tohoto roku. Na celou akci byl
vypracován projekt a rozpočet ve výši 5 183 096 Kč, z toho dotace
činí 70 %. Pokud budeme ze strany ministerstva podpořeni, je
předpokládana realizace stavby v období srpen až listopad 2019.

tohoto roku přímo na školská zařízení. Byly tedy zpracovány dvě
žádosti o dotaci. Je naplánována přístavba odborné učebny na
střeše školní jídelny a kompletní odstranění bariér v budově školy
včetně vybudování výtahu a modernizace školní jídelny s výdejnou.
Rozpočet na přestavbu činí 9 958 703 Kč, výše státní podpory 70 %.
Harmonogram prací v případě podpory je naplánován od srpna
2019 do června 2020.

Centrum obce
V soutěži vesnice roku 2018 jsme obdrželi odměnu ve výši 600 000 Kč.
Abychom tuto výhru mohli vyčerpat, museli jsme vypracovat
projekt, o který můžeme žádat Ministerstvo pro místní rozvoj,
kde tato částka bude minimálně 70 % z celkové akce. Již dříve
zastupitelstvo obce stanovilo, že tyto finance budou vyčerpány
na revitalizaci návsi. Společně s ak. arch. Liborem Sošťákem jsme
vypracovali projekt na přestavbu autobusové zastávky U Kina.
Dojde zde k výměně dlažby a dodláždění nově vzniklé plochy,
demolici starých nástěnek a lavičky u hospody a instalaci kryté
autobusové zastávky. Na druhé straně silnice bude stávající asfalt
nahrazen také novou dlažbou a zastávka bude opravena. Stavební
akce je vyčíslena na 1 094 309 Kč, z této částky bude činit výše
dotace min. 600 000,- Kč. Práce jsou naplánovány na srpen až
listopad tohoto roku.

Parkourové hřiště
Přístavba základní školy
Z nového programu na rekonstrukce obecních budov jsme požádali
o dotaci na přístavbu a odstranění bariér v budově základní školy.
Na tuto stavební akci je již dva roky vydáno stavební povolení a nyní
se naskytla příležitost podpory financování celého projektu.
Podporu se snažíme získat u Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň
u Ministerstva financí ČR, které vyhlásilo dotační výzvu v lednu
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Vedle hasičské zbrojnice (svazarmu) se nachází nevyužitý prostor
vhodný pro umístění hřiště. Rozhodli jsme se požádat ministerstvo
pro místní rozvoj o podporu na vybudování parkourového hřiště,
které by bylo určeno především pro teenagery. Zároveň by jej
mohlo využívat sportovní družstvo SDH Ratiboř. Celkové náklady
na pořízení činí 773 238 Kč, dotace z této částky je 541 266 Kč.
Pokud bychom byli úspěšní a podporu získali, je realizace
naplánována na léto 2019.
Martin Žabčík
starosta

V ZIMNÍM OBDOBÍ BYLY
PROVEDENY TYTO PRÁCE
výmalba chodeb a poschodí
v budovách: sokolovna, hasičák,
svazarm a bytovka u Kašparů,
prořezávky na tocích Ratibořka,
Kateřinka, Kobelanka,
instalace nových světelných bodů
v Kobelném u vodojemu, mostek
u Zahradníků,

VZDUCHOTECHNIKA PRO KUCHYŇ MŠ
V mateřské škole bude nově vybavena kuchyň vzduchotechnikou, která byla poslední
postrádanou technologií v této budově. V měsíci dubnu bude na půdě MŠ instalována
rekuperační jednotka, jež bude zajišťovat výměnu vzduchu v prostorách kuchyně. Nad
varnými technologiemi budou umístěny digestoře a přívodní potrubí vzduchu.
Stavební přípravy pro tuto instalaci byly provedeny již při rekonstrukci budovy v loňském
roce. Finanční náklady na tuto akci jsou 677 250 Kč bez DPH. Dodavatelem technologie
je firma PRODIG – TCV s.r.o. z Ratiboře.
Martin Žabčík
starosta

příprava techniky na jarní sezonu,
výroba a instalace sněholamů
u vysílače.

LESNÍ POZEMKY
V průběhu prvního čtvrtletí se nám podařilo
rozšířit majetek v obecních lesích odkoupením od soukromých majitelů na téměř
185 ha lesních pozemků. Jestliže mají i další
soukromí vlastníci zájem prodat své lesy, rádi je
odkoupíme do obecního vlastnictví.

VÝZVA – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Ratiboř začala připravovat změnu územního plánu. V únoru 2015 byl
schválen ÚP nový a dle dohody zastupitelstva bylo stanoveno, že v roce 2019
začne obec pracovat na případné změně ÚP. Vyzýváme proto občany, kteří mají
zájem o zařazení svých pozemků do této změny, aby své žádosti předkládali
na Obecní úřad Ratiboř do 30. 6. 2019. Následně budou zahájeny projektové
práce na samotné změně. Upozorňuji občany, že pozemky, které do této změny
budou obcí Ratiboř zařazeny a podpořeny zastupitelstvem obce, ještě nemají
záruku, že změnou projdou a budou zařazeny do stavebních lokalit. Vše závisí na
posouzení všemi účastníky řízení a odboru územního plánování MěÚ Vsetín.

PLÁN PRACÍ V PRVNÍ
POLOVINĚ ROKU 2019
Pokládka dlažby na chodnících
dokončení dolního konce,
u sokolovny,
pokračování v trase od Vaňků,
směr centrum obce.
Příprava na modernizaci sběrného
dvora II. etapa
betonové patky pro novou halu.
Vodovodní přípojky
ulice U Sušírny,
ulice U Stavebnin.
Úprava parkoviště u hřiště,
u sokolovny.

PRONÁJEM PROSTOR PRO SOUKROMÉ
OSLAVY A AKCE
Obec Ratiboř nabízí k pronájmu celé patro na svazarmu (sál, kuchyň a WC).
Například víkendový
pronájem od pátku do
neděle včetně elektřiny
a vody je za 2 420 Kč.
Více info a rezervace
u Michala Mrliny
+420 603 505 096

Terénní úpravy v okolí školy
po stavbě mostu,
parčík svobody.
Nátěr zábradlí
v centru obce,
fotbalové hřiště.
Nové světelné body
nad MŠ.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
V průběhu ledna 2019 proběhla v celé obci inventurní kontrola
vodoměrů. Při zapisování stavu vody byla většina vodoměrů
nafocena a překontrolována. V obci máme připojeno 407 vodoměrů,
z nichž ani jeden není zaplombován. Dle zákona by měly být
vodoměry měněny max. po 6 letech. Do téhle normy se nám
vejde pouze 60 vodoměrů, tudíž musí dojít k výměně 347 ks
a zaplombování všech 407 vodoměrů. V únoru bylo zakoupeno
50 nových vodoměrů a plomb. Hromadná výměna by vyšla na cca
280 308 Kč vč. DPH bez práce. Podařilo se nám sehnat firmu ze
Solnice, která se zabývá repasováním starých vodoměrů, tudíž se
dostaneme téměř na poloviční cenu.

Tato jednorázová výměna by byla velkou investicí, a proto jsme
ji rozplánovali do následujících čtyř let, čímž zajistíme, aby za
dalších šest let nedošlo opět ke stejnému problému a obec nemusela
najednou hradit tuto vysokou částku. Po výměně první části
vodoměrů bude zahájena kontrola funkčnosti hydrantů.
Podobnou kontrolou projde i kanalizace. U domů, kde nebude
možno určit, zda je či není připojen, bude po dohodě s firmou VaK
Vsetín zapůjčen kamerový vůz k monitorování kanalizací.
Další plánované akce v nejbližší době jsou připojení na obecní vodojem
pod sušírnou a části obce na dolním konci od stavebnin k cyklostezce
a výstavba posilovacích stanic v Hološíně, u vysílače a v Nepeklově,
kde je velký nedostatek vody.
Na čističce odpadních vod byla provedena revize a oprava
uskladňovací nádrže na kaly, kde bylo opraveno vzduchování.
Na nádrži ještě bude opraven horní betonový lem, který je
částečně vydrolen. V letních měsících bude na budově ČoV
vyměněna střecha a v rámci úspor el. energie bychom rádi
vyměnili stará dmychadla novým úsporným hybridním
dmychadlem.
Michal Mrlina
místostarosta

PÁR POZNÁMEK KE TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠÍ DĚDINĚ
Ratiboř byla jednou z prvních obcí okresu Vsetín, která na konci
90. let minulého století hned po velkých městech zavedla sběr
druhotných surovin, zejména plastů. Mnozí si ještě pamatují
hranaté drátěné koše o objemu přes metr krychlový, které stávaly ve
stejných místech, ve kterých dnes stojí moderní uzavřené kontejnery
nejen na plasty, ale i na papír, tetrapackové krabice od mléka a džusů
a skla, o vybitých bateriích a nefunkční elektronice nemluvě.
Ve stejném složení, jaké poskytuje našim občanům obec, třídíme
odpad i v našem domě. Tři rodiny nevyhodí do popelnice na
komunální odpad jedinou jízdenku od autobusu, jediný korunový
uzávěr od piva, jediný igelitový pytlík, jedinou sklenici od tatarské
omáčky, natož pak od šampaňského. A tak pravidelně 1× týdně
vozím plasty do „kontejnerového hnízda“ u Jednoty. Pokud
není čerstvě po odvozu obsahu kontejnerů Technickými službami
města Vsetína a následným úklidem prostranství pracovníky
obecní čety, naskýtá se mi vždy žalostný pohled. Nevadí mi velké
igelitové pytle plné plastů a postavené vedle kontejnerů, do kterých
se nevejdou. Vadí mi malé igelitky, které „někdo“ položí vedle
kontejneru, a nebo dokonce hodí do kontejneru s papírem (!!)
a v nich je, vzpomínám namátkou, kelímek s půlkou jogurtu,
prázdná láhev od piva, sklenice od okurek, prázdná konzerva
od sardinek, několik posmrkaných kapesníků, igelitový sáček
s půlkou rohlíku a Blesk. Beru to jako povzdech a konstatování
věci, protože tohle občan obce neudělá. Ten by tu igelitku, když
už její obsah nemíní roztřídit, snad hodil do popelnice na
komunální odpad. Tohle musí dělat nějaký cizí brigádník a nebo
zaměstnanec externí firmy, provádějící práce v obci. Vadí mi PET
láhve od nejrůznějších nápojů pohozené vedle kontejnerů. Přitom –
co to komu udělá láhev sešlápnout a do toho kontoše hodit. Vadí mi
papírové krabice, položené vedle kontejnerů na starý papír, které
je někdo líný rozložit, aby se minimalizoval jejich objem, a do
toho kontejneru uložit. Vadí mi PET flašky a jiné plasty vhozené do
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hnědého kontejneru na tetrapackové krabice. A když mi to vadí,
tak se snažím o nápravu. Jen si kladu otázku – je mi to zapotřebí?

A ještě jeden postřeh. Již 3× jsem vždy v prvním kontejneru
na plasty, který je na ráně, našel v igelitu zabalenou netknutou
svačinku. Dám krk za to, že ji tam odkládá některé dítě školou
povinné, které je (bylo) doma peskováno za to, že svačinku nesnědlo
a doneslo domů. A tak je pro to dítě elegantní vyřešit problém, pro
něj nepříjemných domácích stavů z nesnědené svačiny, tím, že se
předmětu doličného zbaví cestou ze školy odložením do prvního
kontejneru. Není to škoda? A přitom stačí tak málo. Nevyčítat dítěti
nesnědenou svačinu. Ani pohledem, natož slovem.
Janek Janíček

OBECNÍ PLES
Již tradiční obecní ples se letos uskutečnil 15. února v prostorách
zemědělského družstva. Vstupenky, jejichž cena zahrnovala
místenku i teplou večeři, byly vyprodány během čtyř dní.
Oficiální zahájení akce proběhlo ve 20.00 hodin. Pro hosty byl
připraven opravdu pestrý plesový program, který zahrnoval nejen
fotokoutek, taneční vystoupení, či bohatou tombolu, ale i netradiční
barmanskou show.
K poslechu a tanci nám hrála rocková kapela Kosovci, jejichž zvuky
basových kytar dokonale podtrhly atmosféru únorového plesu.
V závěru bychom rádi poděkovali sponzorům, hostům a všem
organizátorům, kteří se podíleli na organizaci plesu.
Doufáme, že se vám všem letošní obecní ples líbil, a pevně věříme,
že se příští rok sejdeme ve stejně hojném počtu jako letos.
Michal Mrlina
místostarosta

Únor bílý, pole sílí
Do mrazivého měsíce jsme vstoupili s tématem Povídám, povídám
pohádku. Se zimní pohádkou Dva sněhuláci k nám přijelo divadlo
Leonka. Pohádka propojená písničkami s doprovodem na kytaru
děti nadchla.

Jak na nový rok, tak po celý rok
V novém roce jsme obohatili naši výchovně vzdělávací práci
nejstarších předškoláků o společnou vyučovací hodinu dětí ze všech
tříd – Berušek, Medvídků a Koťátek. Znalosti ověřujeme pomocí
pracovního listu, který si rodiče mohou prohlédnout a porovnat
s ostatními vrstevníky. Všechny děti mají stejné podmínky pro
práci. V přípravě vyučovací hodiny se paní učitelky střídají a učivo
vychází vždy z probíhajícího podtématu.

Na tři krále o krok dále
Po rozhovoru s dětmi na téma splněný vánoční sen jsme ani v letošním
roce nezapomněli na výrobu tříkrálové koruny a koledování
po třídách. Pořádnou chumelenici se nám nepodařilo přivolat
ani motivací Kouzelná vločka. Podtémata Hostina u krmítka,
Hostina u krmelce a Stopy ve sněhu jsme vhodně uzavřeli besedou

Slavnostní dopoledne jsme prožili 19. února, kdy nás navštívil
profesionální varhaník a pedagog Martin Kubát s programem
Barvy hudby. Dokonalá hra na klavír uchvátila nejen děti, ale i nás.
Velký potlesk si pan Kubát oprávněně zasloužil.

s myslivcem Josefem Zemánkem. Prohlédli jsme si plno trofejí,
doplnili si naše znalosti o nové zajímavosti. Nejvíce děti zaujaly
zbraně a ukázky vábení zvěře. Dětem se beseda moc líbila a pan
Zemánek je pochválil za jejich vědomosti.
Na saních se sáňkujeme,
na bobech zas bobujeme,
kuličkami koulujeme
a na lyžích lyžujeme.
Hrajeme si, dovádíme,
sněhuláka postavíme,
že je zima, to my víme,
pozor, ať se nezraníme.
V duchu této básničky jsme probrali podtéma Zimní radovánky
a Zimní sporty. Při sportování jsme využili naši zahradu a uspořádali
zimní olympijské hry v jízdě na lopatách, stavění sněhuláka a házení
sněhovými koulí. Všechny děti získaly zlatou medaili.

Březen, za kamna vlezem
Už je to tady! Vyhlášený ratibořský karneval! Dne 9. března se ze
ZD Ratiboř linuly dětské písně a skladby. Vesmírné téma výzdoby
všechny návštěvníky ohromilo. Děti v nádherných a nápaditých
kostýmech si zatančily, zasoutěžily, občerstvily se a vyhrály
v tombole. Velké poděkování za velmi zdařilé odpoledne patří
Klubu rodičů při MŠ a ZŠ, OÚ Ratiboř, ZD Ratiboř a firmě
TM Stav s.r.o.
Následně v naší mateřské škole vypukl 13. března Rej masek.
Slavnostně nazdobený sál v pohybové místnosti, promenáda
masek, soutěže, párek v rohlíku a zákusky samozřejmě nechyběly.
Paní učitelky jako myšky Minnie přivítaly všechny masky. Malou
odměnu na závěr obdrželi všichni. Poděkování patří všem
zaměstnancům MŠ Ratiboř.
Dne 19. března proběhlo fotografování nejstarších dětí na tablo.
Měsíc březen nám uzavřelo oblíbené divadlo Truhlík a Truhlička
s výchovnou pohádkou na téma Hygiena.
S písničkou Hřej, sluníčko, hřej se už všichni těšíme na sluneční
paprsky, jarní kytičky a na hry na naší školní zahradě.
Plno elánu a žádnou jarní únavu Vám všem přeje za kolektiv MŠ
Pavlína Ferdicsová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pololetní vysvědčení, které si děti přinesly koncem ledna domů,
bylo zhodnocením úspěšnosti jejich práce za 1. pololetí a s chutí
jsme se pustili do práce další. Připomeňme si některé další
aktivity, které ve škole i mimo ni uskutečňujeme.

Právě březen – měsíc knihy byl ideální k podpoře této myšlenky.
Žáci naší školy navštívili Obecní knihovnu v Ratiboři, kde byli
seznámeni s její historií a dozvěděli se, jak se dělá a co všechno
má mít dobrá kniha. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře, obdrželi
průkazky, čímž jim byla otevřena cesta do kouzelného světa knih.
V rámci těchto aktivit jsme se zapojili do projektu, který je pod
patronací MAS Střední Vsetínsko – Čtení s babičkou. Našim
dětem předčítala pohádky Mgr. Věra Halová.

Besip
13. února se pro žáky 4. třídy konala teoretická část dopravní
výchovy, která je zaměřena na bezpečnost silničního provozu
a jeho pravidla při pohybu na místních komunikacích. V červnu
si potom děti upevní svoje znalosti a prakticky si vyzkouší své
dovednosti na dopravním hřišti ve Vsetíně.

Dětský karneval
Etické dílny
V měsících leden až březen proběhly pro děti ze všech ročníků
etické dílny pod vedením zkušené lektorky Mgr. Renaty Zajíčkové.
Náplní dvouhodinových lekcí byla tato témata:
1. třída – Buďme kamarádi
2. třída – Jak se chránit v nebezpečných situacích
3. třída – Jak se stát dobrým kamarádem
4. třída – Jak překonat starosti ve škole
5. třída – Jak správně využívat IT a média

V sobotu 9. března 2019 se v sále Zemědělského družstva v Ratiboři
uskutečnil dětský karneval. Díky prezentaci v obecním zpravodaji,
v obecním rozhlase a na televizních infokanálech byla účast na
karnevalu velmi vysoká. Zúčastnilo se ho kolem 200 dětí, které
doprovodili rodiče, prarodiče i sourozenci.
Dětský karneval uspořádal Klub rodičů při ZŠ a MŠ v Ratiboři.
Partnerem akce byla Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR,
která poskytla organizátorům ceny do tomboly a dárky do soutěží.
Kovbojové, princezny, čertíci, berušky, princezny Elsa a Anna, či
myšáčci si také mohli s radostí zazpívat a zatančit. Za velmi zdařilé
karnevalové odpoledne patří velký dík obětavým organizátorům
z řad rodičů, vedení Zemědělského družstva v Ratiboři za vstřícný
přístup k této akci, Obecnímu úřadu Ratiboř, sponzorům,
partnerům a všem, kteří přispěli do bohaté tomboly.
Výtěžek z karnevalu byl rozdělen mezi ZŠ a MŠ a bude použit na
financování dalších akcí pro děti.

Hasík

Ovoce do škol
Pokračujeme v projektu „Ovoce do škol“, jehož cílem je podpora
zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci 1.–5. tříd
mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to 2×
měsíčně. Dodavatelem pro naši školu je společnost Ovocentrum
Valašské Meziříčí. Děti dostávají pestrý sortiment čerstvého
ovoce a zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv, vše bez
konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel. Ovoce
a zelenina jistě zpestří dětem svačiny.

Ve středu 13. března navštívili žáky 2. ročníku profesionální
hasiči v rámci projektu Hasík. Děti se seznámily se zásadami,
jak se chovat při ohrožení požárem, jak zabránit požáru v lese,
poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech, ověřily
si své znalosti, jaké číslo použít při ohlašování požáru a na závěr
si vyzkoušely hasičský oblek i s helmou. Projekt Hasík bude
pokračovat v červnu návštěvou hasičské stanice ve Vsetíně.
S blížícími se svátky jara přejeme všem příjemnou pohodu, hodně
sluníčka, pevné zdraví a hodně radosti ze svých dětí.
Kolektiv ZŠ Ratiboř

Matematický KLOKAN
V pátek 22. března 2019 proběhla na všech školách okresu soutěž
Matematický KLOKAN. Žáci 2. a 3. třídy naší školy řešili úlohy
kategorie Cvrček a žáci 4. a 5. třídy úlohy kategorie Klokan.
Nejúspěšnější řešitele z jednotlivých tříd uvedeme v příštím
vydání zpravodaje.

Návštěva Obecní knihovny v Ratiboři
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní
lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!

MEMORIÁL CTIBORA ČERMÁKA
V loňském roce bylo navázáno na letitou spolupráci
Základní školy Ratiboř se Základní školou
Hluboké Mašůvky. Konal se VII. ročník
Memoriálu Ctibora Čermáka v Hlubokých
Mašůvkách, který byl obnoven po 29
letech za účasti soutěžících dětí z naší školy.
V letošním roce se bude o putovní pohár
bojovat u nás v Ratiboři.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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VESMÍRNÝ KARNEVAL
V sobotu 9. března 2019 se to v sále ZD Ratiboř hemžilo tolika
kostýmy, že je ani nešlo spočítat. Konal se tam již tradiční dětský
karneval – s vesmírnou tématikou. Děti už ve vstupu vítaly různé
vesmírné příšery a hlavní sál se proměnil v jednu velkou planetu,
nad kterou se tyčilo hvězdné nebe i s celou sluneční soustavou.
Děti na parketu přivítali tři ufouni, kteří byli hlavními průvodci
vesmírným karnevalem. Všichni si s ufouny mohli zatančit,
vyzkoušet si, jak se cítí astronauti na měsíci, poskládat si zeměkouli
nebo zkusit nakrmit hladového ufounka. Jako zpestření programu
nám svou taneční sestavu předvedly holky z ratibořského
hiphopového kroužku. Proběhla také tradiční promenáda masek,
kde se každá maska představila a ukázala v celé své kráse. Součástí
karnevalu byla bohatá tombola, kde nikdo neodešel s prázdnou.

Rády bychom touto cestou poděkovaly rodičům a také sponzorům
za věcné i finanční dary, obci Ratiboř za pomoc a záštitu, ZD
Ratiboř za pronájem prostor, paní Rožnovjákové a děvčatům
z Hip Hopu za úžasné vystoupení a workshop. Děkujeme také za
skvělou moderaci Honzovi Rohlíkovi a jeho asistentům. Největší
díky pak patří těm rodičům, kteří svůj volný čas věnovali přípravě
a organizaci karnevalu.
Věříme, že nejen děti, ale i rodiče si letošní vesmírný karneval užili.
Více fotografií a video tohoto vydařeného odpoledne naleznete na
obecním facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor
Za Klub rodičů MŠ a ZŠ
Iva Švédová Janíčková a Eva Buriánková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V období od ledna do března tohoto roku navštívila sociální komise
spolu s ostatními novými zastupiteli celkem 26 jubilantů, z toho 70 let
oslavilo 5 jubilantů, 75 let 3 oslavenci a nad 80 let 18 jubilantů.
Přejeme všem hlavně hodně zdraví, pohody a radosti ze svých
blízkých a vnoučat.

Vítání občánků
Blíží se jaro a s ním spojená tradice, kdy budeme vítat do svazku obce
Ratiboř naše nové občánky. Tato slavnost se uskuteční v sobotu
6. dubna v 10.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři.
Zveme tímto rodiče a další příbuzné k účasti na této milé slavnosti.
Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková

PODĚKOVÁNÍ

jménem spolužáků (ročník 1939), kteří jsme docházeli do ZŠ v Hošťálkové jak z Ratiboře, tak z Kateřinic
Chci tímto srdečně poblahopřát ke krásným narozeninám PhDr.
Josefu Juráňovi, který se v únoru dožil 80 let. Zařadil se tak mezi
osmdesátníky.
Dávno jsme opustili naše školní léta, léta dávno minulá, ale v každém
z nás zůstaly krásné vzpomínky. Po základní škole jsme se všichni
rozešli po celé naší vlasti a časem zapomněli, kde a jak žijí ti, kteří
odešli z domova.
Chci tímto poděkovat Pepíkovi Juráňovi, jak ho všichni oslovujeme,
za velké úsilí a snahu dát dohromady setkání nás všech po letech,
abychom zavzpomínali na naše různé osudy, práci a rodiny. Nebylo
to lehké dát všechny dohromady před lety, ale podařilo se. Všichni
jsme ocenili jeho zapálení pro věc. Měl své zaměstnání, rodinu, dost
ostatní práce, ale přece jen se podařilo setkání uskutečnit. Patří mu

opravdový obdiv a velký dík. Bylo to krásné pobavení a společně
při harmonice jsme si zazpívali. Zavzpomínali jsme na naše učitele,
prošli si bývalé třídy ve škole a při procházce obcí položili kytičku
jako vzpomínku na odešlé spolužáky. Máme moc pěkné zážitky na
toto setkání a ty vzpomínky už nám zůstanou.
Za toto setkání děkujeme Tobě, předsedo nás spolužáků, u příležitosti
Tvého jubilea. Užívej si zaslouženého důchodu ve zdraví a dobré
pohodě v celé rodině.
Věříme, že jubilejní setkání nás všech dáme dohromady a společně
ho oslavíme.
Za všechny
Jarka Hahnová

ZE ŽIVOTA
SOUBORU
V novém roce jsme si zopakovali vystoupení, které jsme nacvičili
pro rozsvěcování vánočního stromu v Ratiboři – pásmo Od Barbory
po tři krále. Tentokrát ho Kosáčci předvedli v domově důchodců
Diakonie – Domov Harmonie. I když byl obsah vystoupení zaměřen
na adventní dobu, nevadilo to nikomu a vzhledem k zimnímu
počasí se podařilo malým i větším Kosáčkům vyloudit úsměvy ve
tvářích obyvatel i zaměstnanců tohoto zařízení.
Více fotografií a video tohoto naleznete na obecním facebooku
– www.facebook.com/obec.ratibor
V současné době nacvičujeme program na již tradiční jarní akci –
Vynášení Mařeny. Nejen my toto období s netrpělivostí očekáváme
a budeme se těšit na viděnou při této příležitosti, která se uskuteční
13. dubna 2019. Mužský pěvecký sbor Kosáci budou od 13.00 hodin
jezdit na voze po dědině, vyhrávat a zpívat, děti pak vystoupí před
kostelem v 15.00 hodin a poté průvodem „vyneseme Mařenu“, tedy
zimu.

I nadále rádi přivítáme malé i větší Kosáčky a aj chlapi Kosáci
mezi sebe rádi vezmou zapáleného zpěváka.
Za soubor Kosiska
Lucka Žabčíková

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Konec roku naši chlapi zakončili náročným tréninkem. Oblékli
zásahovky, nasadili dýchače a dali si na hasičárně do těla. Opět
předvedli skvělou spolupráci a bezproblémové zvládnutí všech
připravených překážek, čímž ještě více přesvědčili o připravenosti
k zásahu.

V únoru nás čekala výroční valná hromada okrsku, která se letos
konala u nás a sešlo se na ní celkem 27 členů.
Dne 24. února 2019 měl narozeniny Josef Juráň. Krásné 80. jubileum
jsme s ním oslavili dne 21. února 2019 v restauraci Ponorka.
Do konce února byla potřeba využít peníze, které jsme vyhráli
v Anketě dobrovolní hasiči roku. Za tyto prostředky byly pořízeny
vycházkové uniformy s doplňky, vybavení pro soutěžní tým
a výrobník mlhy, který využijeme například jako imitaci
zakouřeného prostoru při trénování s dýchací technikou.
Na začátku března se Vojta Válek zúčastnil soutěže Železný hasič
ve Velkých Karlovicích. Vybojoval opět neuvěřitelné první místo
v kategorii junioři.

Jako každý rok jsme započali výroční valnou hromadou. Konala se
12. ledna 2019 pod vedením starostky SDH Miroslavy Slováčkové.
Sešlo se 31 členů SDH Ratiboř. Mezi hosty jsme přivítali zástupce
za OSH Petra Vraje, za obecní úřad starostu Martina Žabčíka,
místostarostu Michala Mrlinu a Bc. Jiřinu Sklenskou.
Při příchodu prvních mrazíků jsme se chopili díla a připravili
u hasičské zbrojnice ledové hřiště.

V letošním roce budeme opět pořádat
společenské akce, na které Vás srdečně zveme:
3. května 2019 – Vatry
15. června 2019 – Soptíkův den
3. srpna 2019 – 130. výročí založení sboru
Tereza Staňková
jednatelka SDH Ratiboř

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ V RATIBOŘI
Jarní sluníčko vybízí naše členy k opětovným zahrádkářským
aktivitám. Jakmile počasí dovolí, vysázíme záhony jiřin na zahradě
u staré fary a zahájíme práce na tamním políčku. Zúčastníme se
i případné prezentace obce v soutěži vesnice roku, jarní výstavy
a dalších akcí. Tak jako každý rok, budou naše síly zaměřeny
především k vypěstování dostatečného množství gladiol splňujících
výstavní kritéria. Vystavovat budeme v Ratiboři, ale i na dalších
výstavách květin zvučných jmen. V uplynulých létech byl výpěstek
naší členky J. Zubíkové pod názvem „Bangladéš“ oceněn stříbrnou
medailí na výstavě Flóra Olomouc. Mimo mnoho dalších ocenění
se nám podařilo získat diplom na mezinárodní výstavě květin
ve Slovenské Bytči. Dosažení těchto skvělých výsledků je pro
nás závazkem vykoupeným mnoha hodinami usilovné práce.
Neopomenutelnými faktory jsou i vlivy počasí a eliminace škůdců.
Zatím máme potvrzenou účast na výstavě květin, konané ve
dnech 1.–4. srpna 2019 ve Věžkách. Výstava gladiol v naší obci se
uskuteční ve dnech 17.–18. srpna 2019. Ve dnech 24.–25. srpna 2019
se zúčastníme výstavy v Liptále. Podle aktuálního stavu našich
výpěstků obešleme výstavním materiálem i další významné
výstavy květin u nás i v zahraničí.
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Ratibořský zpravodaj - jarní 2019

Kromě zahrádkaření máme v plánu i další aktivity.
Dne 2. května pořádáme ve spolupráci s obcí Ratiboř zájezd na jarní
zahrádkářskou výstavu Floria Kroměříž, odjezd v 8.00 hodin od
OÚ, návrat cca v 16.00 hodin Cena včetně vstupného 130,- Kč. Zde
má každý zájemce možnost nákupu rostlin, sadbového materiálu
včetně prohlídky stálých expozicí, skalky, aranžmá, bohaté nabídky
občerstvení, posezení u živé hudby. K dobré náladě účastníků zahraje
a zazpívá duo Eva a Vašek. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Ratiboř,
tel. 571 442 090, nebo u Bc. J. Sklenské, tel. 731 463 307.
Dále máme v plánu uspořádat zájezd do Arboreta Makču Pikču
v Pasece u Olomouce začátkem června. Nádhera rozkvetlých
skalniček se nedá slovy popsat. Zájemci o zahrádkaření se mohou
zúčastnit i dalších akcí pořádaných Územním zahrádkářským
sdružením Vsetín.
Anna Gerlíková
předsedkyně

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům
Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Milí čtenáři Zpravodaje,
asi se mnou budete souhlasit, že se špatnou pamětí se těžce žije. Ale nevím, jestli víte, že bez paměti by neexistovala ani církev.
Když kdysi v Jeruzalémě Ježíš mluvil o chrámu zbořeném a do tří dnů postaveném, nerozuměli mu ani učedníci (viz Jan 2,13-22).
Museli si počkat až do Velikonoc, než pochopili nesmírný zázrak života. Když pak byl vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho
učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Učedníci se rozpomenuli. Uplatnila se jejich paměť. Učedníkům se
ze vzpomínek vynořilo cosi, co napomohlo jejich víře. Jednou to byl biblický verš, jenž osvětlil Ježíšovo chování, jindy učedníci
vzpomínají, co s Ježíšem zažili. Po letech si uvědomují, jak to bylo. Dochází jim to a vybavuje se v paměti: ano, on to říkal. On
povídal, že vztah k Bohu nebude zničen smrtí. Že jej hrob neudrží a on třetího dne znovu vytvoří svůj chrám, chrám pro všechny,
chrám evangelia.
Ano, těžce se žije se špatnou pamětí. Ale bez paměti by neexistovala ani církev. Učedníci, kteří by se nepamatovali ani na Bibli,
ani na svého Mistra, nejsou žádní učedníci. Paměť je klíčem k víře. Abychom věřili, musíme aspoň trochu znát, co Bůh říká a co
koná v našich životech. Na zkušenosti učedníků vidíme, jak paměť odemyká víru. Rozpomněli se a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš
pověděl. Není zbytečné znát nazpaměť biblické verše. Jejich moudrost se nám vynoří ve vhodný okamžik. Stejně tak není zbytečné
vzpomínat na to, co jsme zažili. Až po letech nám paměť ve vzpomínkách odhalí, jak nás Bůh věrně doprovázel. A my uvěříme, že
nás Pán bude doprovázet i dál – i v nemoci, i v umírání, i ve smrti až do vzkříšení…

Pane Ježíši Kriste, Vzkříšený a Živý, se špatnou pamětí se žije těžce
a také se těžce věří. Zachovej nás, prosíme, ve své přítomnosti, daruj nám moudrost,
v níž bychom Tě poznávali a čiň povolné své pravdě a statečné ve vyznávání Tebe. Amen.
Milí spoluobčané, Ježíšovým pohřbem nekončí Boží přítomnost mezi lidmi. Třetího dne je hrob prázdný, smrt je přemožena
a Kristus žije. Povstal z mrtvých. Co říkal Ježíš, platí. Bůh je mezi námi.
Při příležitosti postního období a Velikonočních svátků přejeme Vám všem hodně víry, lásky a naděje. Dál se budeme potýkat se
svými bolestmi, nemocemi, pochybnostmi i zklamáním. Ale Bůh nás chce svým Slovem vždy znovu pozdvihovat a povzbuzovat.
A Ježíš už opravdu vstal z mrtvých...

Sborová sdělení a pozvánky

24. 5. – Zvonky Dobré zprávy slouží v Kostelci na Hané.

31. 3. – rodinné bohoslužby – srdečně zveme k účasti celé
rodiny s dětmi.

26. 5. – Seniorátní evangelická neděle – SEN 2019
v Prusinovicích.

12.–14. 4. – víkendovka konfirmandů a mládeže.

30. 5. – Bohoslužby Nanebevstoupení Pána Ježíše
(čtvrtek v 10.00 hod.).

14. 4. – Květná neděle, bohoslužby se čtením pašijního příběhu
podle evangelia Lukášova.
19. 4. – Velký Pátek, bohoslužby s Večeří Páně.
21. 4. – Boží hod velikonoční, bohoslužby s Večeří Páně.
21. 4. – Velikonoční koncert Zvonků Dobré zprávy
v Kateřinicích, začátek v 16.00 hod.
22. 4. – Pondělí velikonoční, slouží f. Mirosław Jelinek.
1. 5. – Zvonky Dobré zprávy slouží v obci Věžky u Kroměříže.
5. 5. – rodinné bohoslužby.
12. 5. – bohoslužby, při nichž uslyšíme pěvecký sbor FS ČCE
z Českého Těšína.

2. 6. – konfirmační neděle.
6.–15. 6. – Zvonky Dobré zprávy s doprovodem jedou na turné
do USA.
9. 6. – Svatodušní svátky a bohoslužby s Večeří Páně a za účasti
pěveckého sboru (v kostele) povede ordinovaný presbyter
Zdeněk Žamboch.
10. 6. – Svatodušní pondělí, bohoslužby vede f. Pavel Freitinger
z Horního Sboru Vsetín.
6. 7. – vzpomínková slavnost k upálení Mistra Jana Husa, pod
širým nebem na Snozu, Kateřinice, začátek v 17.00 hod.

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.

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

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
Rekonstrukce oplocení okolo fotbalového hřiště
Jistě jste si všichni všimli, že před zahájením jarní části sezóny
došlo k úpravám fotbalového areálu. Staré oplocení jsme odstranili
svépomocí. Pan Hajda provedl navaření úchytů na sítě a obecní
zaměstnanci se postarali o nový nátěr branek, zábradlí, sloupků
a natažení sítí. Veškerý materiál se nám podařilo zafinancovat
z dotací. Taktéž obecními pracovníky došlo k rozšíření parkovací
plochy ze starého asfaltového hřiště.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za pomoc
při opravě, sponzorům za podporu a všechny vás pozvat na
mistrovská utkání našich týmů.
Oddíl kopané

Cvičení rodičů s dětmi
Již od začátku ledna probíhá pravidelně každou neděli v 10.00 hodin
cvičení, bohužel jenom některých, rodičů s dětmi. Nabývám dojmu,
že rodiče preferují placené aktivity pro děti mimo obec na úkor
zadarmo probíhajícího cvičení doma. Cvičit budeme do 21. dubna
2019. Nebojte se přijít podívat.
Karel Stančík

NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme brigádníky do buňky na fotbalovém hřišti. Náplň
práce – prodej při fotbalových utkáních. Nejlépe starší 18 let.
Více informací – Miluška Adámková tel.: 733 792 396.

Všechna domácí fotbalová utkání – Jaro 2019
Kolo

Datum

Soupeř

Začátek

16.

Neděle 31. 3.

Hovězí

15.00

Tým
I.B MUŽI „A“

17.

Sobota 6. 4.

Liptál

15.30

III.třída MUŽI „B“

11.

Neděle 7. 4.

Val. Polanka

10.00

„OP“ St. žáci

10.

Neděle 7. 4.

Podlesí

13.00

„OP“ St. přípravka

12.

Pátek 12. 4.

Fr. Lhota (hř. Kateřinice)

17.00

„OP“ Ml. žáci

18.

Sobota 13. 4.

Lidečko

15.30

I.B MUŽI „A“

13.

Pátek 19. 4.

Jablůnka (hř. Kateřinice)

17.00

„OP“ Ml.žáci

12.

Sobota 20. 4.

Juřinka

9.30

„OP“ St. přípravka

19.

Sobota 20. 4.

Kladeruby

16.00

III. Třída MUŽI „B“

13.

Neděle 21. 4.

Hovězí/Huslenky

10.00

„OP“ St. žáci

13.

Sobota 27. 4.

Poličná

9.30

„OP“ St. přípravka

20.

Sobota 27. 4.

Choryně

16.00

I.B MUŽI „A“

21.

Neděle 5. 5.

Huslenky

16.30

III. třída MUŽI „B“

15.

Sobota 11. 5.

Kateřinice

9.30

„OP“ St.přípravka

22.

Sobota 11. 5.

Prlov

16.30

I.B MUŽI „A“

12.

Neděle 19. 5.

Halenkov

16.30

III. třída MUŽI „B“
„OP“ St.přípravka

17.

Sobota 25. 5.

Val. Meziříčí

9.30

13.

Sobota 25. 5.

Janová

16.30

III. třída MUŽI „B“

24.

Neděle 26. 5.

Halenkov

17.00

I.B MUŽI „A“

15.

Sobota 8. 6.

Střelná

10.30

III. třída MUŽI „B“

26.

Neděle 9. 6.

Fr. Lhota

17.00

I.B MUŽI „A“

14.

Sobota 15. 6.

Slavičín „B“

16.30

I.B MUŽI „A“

MINIVOLEJBAL V RATIBOŘI
Volejbal žije. I letos se nám podařilo sebrat sílu i čas a trénujeme děti
v základech volejbalu, ale také všeobecné sportovní aktivitě, kázni
a disciplíně. Vše začíná v radosti z pohybu. A když k tomu přidáme
i míče a síť, máme volejbalový kroužek.
Scházíme se vždy v pondělí od 15.45 do 17.00 v tělocvičně, momentálně
v počtu 18 dětí v rozsahu 1. až 5. třída. Kromě volejbalu zkoušíme
a trénujeme i obratnost a zručnost dětí, překonáváme opičí dráhu,
žíněnky, žebřiny, kruhy nám také nejsou cizí. Občas fušujeme i do
jiných sportů – například fotbal, florbal, vybíjená či gymnastika.
Volejbal je hlavně týmová hra, která není primárně kontaktní a ani
konfliktní, tak snad se nám daří zapálit v dětech jiskru nadšení
a kladného vztahu k míčovým hrám.
Začátkem března se u nás v tělocvičně konal již 4. ročník Nočního
turnaje v minivolejbale. Putovní pohár přivezlo družstvo ze Vsetína
a následně pohár putoval do Hošťálkové, kde se v létě bude konat
5. ročník. Letošní účast byla opět hojná, na 50 dětí se utkalo ve třech
kategoriích a svedlo spolu mnohdy urputné i úsměvné volejbalové
zápasy.
Celý turnaj začal v pátek v 16.00 hodin a skončil až v sobotu ráno.
Kromě sportovních aktivit byl na programu i večerní pohádkový
maratón na žíněnkách a ve spacácích. Nakonec jsme jednomyslně
dospěli k závěru, že není jednoznačných výherců ani poražených,
proto se všechny týmy navzájem podělily o ceny, medaile i diplomy.
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Třešničkou na dortu byla sladká odměna od obce Ratiboř, kterou
sportovci ráno po snídani s velkou vervou snědli.
Nikomu se nic nestalo, všichni se usmívali a bavili, dobře to dopadlo.
Velký dík patří všem trenérům, ale i rodičům, kteří opět zajistili
úžasné občerstvení pro účastníky. Děkujeme a těšíme se na další
zážitky. Volejbalu zdar!
Za Volišáky z Ratiboře
Láďa Válek

POPRAVA RUKOJMÍ Z VAŘÁKOVÝCH PASEK KONCEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
NA POMEZÍ RATIBOŘE A HOŠŤÁLKOVÉ

Většina z nás prožívá současnou dobu míru jako samozřejmost a nedovedeme si představit, že by to mohlo být jinak. Pojmy jako válka,
teror, násilí, utrpení jsou spojeny spíše se vzdálenými cizími krajinami a my se s nimi seznamujeme pouze prostřednictvím médií.
Určitě nejsme schopni procítit tyto válečné události, jako je kdysi prožívali naši předkové za dob světových válek. Neměli bychom nikdy
zapomínat na naše spoluobčany, kteří bojovali za naši dnešní svobodu a mnozí z nich obětovali i své životy.
Naším cílem je přiblížit všem generacím některá místa, která se zapsala do historie Ratiboře a Hošťálkové z doby II. světové války.
Místa tragédií i hrdinství. Záměrem obcí je vybudovat „Naučnou stezku zapomenutých osudů“.
Prvním takovým místem bude vybudování památníku na místě popravy osadníků z Vařákových pasek, které se nachází na pomezí
katastru Ratiboře a Hošťálkové. Naši snahu podporuje vedení obcí Ratiboř i Hošťálková, a tak byly zahájeny přípravné práce, které
vyvrcholí v letních měsících odhalením památníku a instalací informační tabule na uvedeném místě. Informační tabule bude obsahovat
i část uvedeného textu, se kterým se máte možnost seznámit v dnešním zpravodaji.

Vypálené paseky
Rodina Martina Vařáka – 30. léta
Místo trigonometru, kde byla umístěna anténa

Události konce II. světové
války v období duben–květen 1945
Koncem války 4. května 1945 ustupovaly směrem k Hošťálkové
německé jednotky. Jedna dělostřelecká jednotka a její tři baterie
zaujaly v prostoru údolí Kobelný a východní části obce Hošťálková
„U Šťastných“ obranné pozice a ostřelovaly dané cíle u Vsetína, od
kterého postupoval směrem od hřebene Javorníků 1. československý
armádní sbor za podpory místních partyzánů. Tato německá
dělostřelecká jednotka v tomto místě ustoupila z prostoru Valašské
Polanky před postupující Rudou a Rumunskou armádou.
Nedaleko Valašské Polanky leží Vařákovy paseky, jejichž obyvatelé
poskytovali partyzánům veškerou pomoc už od roku 1944. Čtyři
obyvatelé pasek byli v osudné dny odvlečeni jako rukojmí německými
dělostřelci do Valašské Polanky, následně do Hošťálkové a tam popraveni.

roku 1870. Počátkem 20. století zde stály 4 usedlosti s 26 obyvateli –
všichni Vařákovi (potomci synů Martina Vařáka). Ve 40. letech stálo
již 10 chalup, z nichž jedna byla na katastru Pozděchova. A právě
zde, na výšinách s rozhledem do širokého okolí, měla německá
armáda vybudovány pozorovatelny a vysílací radiostanice, pomocí
kterých koncem války naváděla dělostřeleckou palbu na cíle.

Osudné dny na Vařákových pasekách

Za počátek represí ze strany fašistů lze v této oblasti považovat
19. duben 1945, kdy byla vypálena pasekářská osada Ploština pouhé
3 km od pasek.

Tato dnes již zaniklá pasekářská osada na hřebeni Vizovických
vrchů se rozprostírala mezi vrcholy Láz (707 m) a Bařinka (716 m)
a spadala do katastru obce Lačnova, částečně i Pozděchova. První
chalupu si zde postavil Martin Vařák z Pozděchova někdy kolem

Dne 22. dubna 1945 fašisté vyslýchali Tomáše Vařáka, ale ten nic
neprozradil. Rodina Tomáše a Františky Vařákové z obavy poslala
k jejímu bratrovi, Antonínu Kulíškovi do Prlova čp. 113 dvě
nejmladší ze svých osmi dětí, Vlastu a Boženu.

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz
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Následující den bylo ovšem v Prlově, vzdáleném 6 km, vypáleno
několik rodinných domů. Tomáš Vařák se rozběhl směrem
k Prlovu s úmyslem na záchranu svých dětí, avšak ještě cestou dostal
infarkt a zemřel. Stal se vlastně první obětí z Vařákových pasek.
Nutno také zmínit, že 27. dubna 1945 byl proveden 3. rotou
partyzánského praporu oddílu Ploština přepad německé jednotky
nedaleko Vařákových pasek. Oddíl Ploština vznikl spojením
části partyzánského oddílu Ploština vedeného Petrem Šererem
s partyzánským oddílem ze Zděchova, kterému velel kpt. Ivan Sienko
a s partyzánským oddílem z Huslenek, kterému velel Josef Laža.
Partyzáni při akci zničili 2 osobní auta, 1 nákladní auto, polní vysílač
a meteorologickou stanici. Při střetu s partyzány padli také tři Němci.
O Vařákových pasekách se začalo veřejně hovořit jako o útočišti
partyzánů. Nervozita ze strany německých vojáků silně narůstala
a s tím současně stoupala aktivita partyzánů, kteří v tomto prostoru
pasek operovali.
Vše vyvrcholilo 1. května 1945, kdy partyzáni slavili v Trubisku
(místní část Pozděchova) Svátek práce – První máj. Po oslavě přišel
rozkaz k přesunu na kopec Barák u Vizovic.
Partyzáni se vydali následující den ráno na cestu přes Vařákovy
paseky. Prostřednictvím spojek se dozvěděli, že se v domě Františky
Vařákové, čp. 81, nachází dva Němci s vysílačkou. Další dva Němci
se snažili najít vhodné místo pro navádění dělostřelecké palby
na kopci Pulcovém. Tito němečtí spojaři byli ze 153. Infanterie
– pěší divize velitele generálporučíka Karla Edelmanna, která
ustupovala z jihovýchodu obranného pásma 72. armádního sboru
1. tankové armády, která patřila ke skupině armád Střed pod
vedením polního maršála Schörnera.
Partyzáni vedeni kpt. Ivanem Sienkovem obklíčili dům Františky
Vařákové a požádali již dříve zmiňované děti Vařáků, aby prověřily
situaci v domě. Partyzáni nečekali na zprávu od dětí a začali
ostřelovat dům, ve kterém se nacházela Františka Vařáková a dva
němečtí spojaři. Jeden z Němců uprchl směrem k Lačnovu, druhý
zraněný Němec byl zajat a v lese zastřelen. Zbylí dva Němci rovněž
uprchli. Ve zmatku byl zezadu zastřelen partyzán Josef Mikulín
nejpravděpodobněji vlastními spolubojovníky. Oba mrtvé pohřbil
v lese nedaleko chalupy Karel Vařák. Po válce byla tato těla
exhumována.
Partyzáni mezitím dle rozkazu odešli na Barák, kde 3. května 1945
proběhly tuhé boje. Ještě před tím nařídili pasekářům, aby odešli
k příbuzným nebo se ukryli do lesa. Pasekáři poslechli, zabalili
si potřebné věci, naložili je na žebřiňáky a odjeli. Když k večeru
nebezpečí pominulo, navrátili se někteří pasekáři domů. V tomto
období panovalo velice nepříznivé a deštivé počasí.

deštníkem donesl kuchař generála Edelmana, Polák ze Slezska
Marián, od paní Šafářové čerstvý chleba. Před obědem byli zajatci
přemístěni do místního chudobince.
Zde se za ně přišla přimluvit kuchařka z fary Němka Aurélie
Ludwigová a farář Jan Absolon. Díky těmto dvěma bylo z 15
zadržených osob 11 propuštěno. Jako rukojmí zůstali zadrženi
Karel Vařák, Jan Polčák, František Žák a Rozina Šopová.
Na Vařákových pasekách vypálili Němci osm obytných stavení.
Vypálena byla stavení těchto pasekářů: František Žák, čp. 136, Josef
Vařák, čp. 167, Josef Vařák, čp. 164, Josef Vařák, čp. 113, Tomáš
Vařák, čp. 81, Jan Polčák, čp. 162, Martin Vařák, čp. 172 a Marie
Kratinová, čp. 185.
Jen dvě chalupy zůstaly zachráněny, a to proto, že byly od ostatních
vzdáleny stranou a pro velkou mlhu nebyly vidět. Němci neměli
tehdy mnoho času k tomu, aby prohledávali nejbližší okolí. Děti
Františky Vařákové ve chvíli, kdy Němci přišli, byly bosé. Právě se
přezouvaly a Němci už jim ani nedali příležitost, aby se obuly. Hnali
je bosé v dešti a chladu až do Valašské Polanky. Děti byly ve stáří od
1 roku až do 13 let.

Poprava zadržených rukojmí z Vařákových pasek
Ve středu 2. května odešla z Hošťálkové německá posádka
a četnictvo. Ve čtvrtek 3. května opustilo Hošťálkovou gestapo.
Dne 3. května v noci přijelo dělostřelectvo do Ratiboře, kde bylo
ubytováno v domech místních obyvatel a v pátek 4. května 1945 ve
dvě hodiny po půlnoci přijela další dělostřelecká jednotka na okraj
Hošťálkové, která vezla s sebou rukojmí. Muži byli uvězněni
ve chlévě Jaroslava Vaňka, čp. 73, děvče bylo ve světnici. Německý
velitel nařídil výslech a následnou popravu rukojmích.
Před devátou hodinou ranní začala dělostřelecká palba ke Vsetínu.
Němečtí vojáci mezitím vykopali tři široké hroby nedaleko v úžlabí
Spívalovy doliny (u Zahumeňů). Zajatci byli přivedeni a jeden po
druhém zastřeleni zezadu ranou do týla. Rozina Šopová, zřejmě poslední
popravená, nebyla pohřbena a byla objevena druhého dne panem
Tomášem Machalou v korytě potoka, kde byla zakryta pouze větvemi.
Poté se německá baterie stáhla směrem na Troják a postupovala přes
Bystřici pod Hostýnem a Rajnochovice do Branek, kde zaujala další
palebné pozice.
Tomáš Machala druhého dne svezl na koňském povoze ke svému
domu těla popravených, která vykopal.

Tragédie Vařákových pasek
Dne 2. května k večeru zamířila na základě ranních událostí na
Vařákovy paseky německá trestní výprava. Osadníci byli pochytáni
německými vojáky, kteří obklíčili paseky. Mezi zadrženými byli:
Františka Vařáková, čp. 172, se všemi svými dětmi. Františka Vařáková,
čp. 81, se svým synem Karlem a dcerami Vlastou a Boženou. Dále byli
zatčeni František Žák s manželkou Františkou z čp. 136, Jan Polčák
s manželkou Marií a švagrovou Rozálií Šopovou z čp. 162. Několik
Němců hlídalo zajaté pasekáře, zatímco ostatní zapalovali stavení
pomocí pancéřových pěstí. Nejdříve chtěli zajaté pasekáře na místě
postřílet, ale na rozkaz velitele, jenž vedl tuto trestnou výpravu, bylo
od zastřelení upuštěno. Pasekáři byli následně odvlečeni do domu
rodiny Šafaříků (u Ohradů) ve Valašské Polance čp. 251, kde bylo
umístěno velitelství německé dělostřelecké jednotky a kde probíhaly
první výslechy. Na noc byli přemístěni do nedaleké stodoly rodiny
Juřicové (u Šunců), kde byli nuceni přenocovat. Ráno jim tajně pod
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V sobotu 5. května 1945 v časných ranních hodinách německá
patnáctičlenná destrukční četa vyhodila most přes Bečvu na cestě
ze Vsetína do Ratiboře, který však byl provizorně rychle opraven. Po
osmé hodině ranní se objevila na kolech tříčlenná hlídka 9. praporu
4. čs. brigády. Tímto okamžikem začalo osvobozování obce Ratiboř.

V té době ještě postupovaly Štěpkovou silné německé oddíly, které
v centru Hošťálkové v dopoledních hodinách narazily na odpor
místní domobrany pod vedením četnického strážmistra Jana
Žůrka. Během druhého pokusu o průlom se části německé jednotky
podařilo probít do Hajnušova, další část Němců byla zatlačena
na dolní konec Hošťálkové, kde během ústupu směrem k Lazům
vyplenila několik domů a vypálila usedlost Adolfa Dančáka čp. 64.
Při bojích padlo 11 Němců a 9 obránců (z toho 3 příslušníci čs.
armádního sboru).

V pondělí 7. května 1945 si pro oběti popravy přijely paní Tereza
Šopová, maminka Růženy Šopové, a tchýně Jana Polčáka, která
spolu s příbuznými žádala o vydání těl. Těla umyli v brodu
u potůčku domu pana Machaly a svezli je k hornímu mostu říčky
Ratibořky, odkud byla následně v pět hodin odpoledne odvezena na
nákladním automobilu ve dvou velkých rakvích do Pozděchova.

ZACHRÁNCI JEDENÁCTI ŽIVOTŮ
Ludwigová Aurelie
Narozena 10. 1. 1900 v Sovinci, bydliště
Valašská Polanka, čp. 82 (kuchařka na faře
a učitelka náboženství). Přijela s panem
farářem Janem Absolonem z jeho dřívějšího
působiště ve Staré Vsi u Rýmařova. Jako
německá příslušnice odmítla za protektorátu
lepší potravinové lístky, proto byla několikrát
pozvána k vysvětlení na vsetínské gestapo. Uváděla, že jako
služebnice velebného pána a správná křesťanka, musí mít stejné
potravinové lístky jako její farníci. Zemřela 21. 5. 1966. Na její
pohřeb přijelo 12 kněží a velké množství věřících ze širokého okolí.
Je pohřbena na hřbitově ve Valašské Polance.
Absolon Jan
Narozen 29. 12. 1892 v Odrlicích u Olomouce.
Do 31. 10. 1938 farářem ve Staré Vsi u Rýmařova
a od 1. 11. 1938 byl ustanoven farářem ve
Valašské Polance, Arcidiecéze olomoucká.
Když si jel do svého dřívějšího působiště ve
Staré Vsi u Rýmařova, která se stala součástí
Němci zabraných Sudet, pro svůj nábytek,
byl gestapem zatčen a uvězněn. Propuštěn byl 26. 11. 1938 a mohl se
vrátit do Valašské Polanky. Byl vášnivým radioamatérem a pomáhal
s opravou vysílačky “Glorie” odbojové organizace Josefa Sousedíka.
Zemřel 13. 1. 1975 a je pohřben na hřbitově ve Valašské Polance.

OBĚTI POPRAVY
Šopová Rozina narozena 11. 8. 1920, bydliště
Prlov 29, svobodná, bezdětná, rodiče Štěpán Šopa
a Terezie roz. Hetová. Do partyzánského oddílu
vstoupila 1. 10. 1944 a působila jako spojka
a přechovávač velitele oddílu Nikolaje
Slepcova. V době zajetí byla u své sestry
Marie Polčákové v čp. 162. Dne 9. 5. 1945
byla pohřbena v Pozděchově.
Polčák Jan narozen 5. 2. 1909 v Bratřejově,
bydliště Lačnov – Vařákovy paseky, čp. 162,
ženatý, otec tří dětí, manželka Marie roz.
Šopová, rodiče Jiří Polčák a Františka roz.
Bravencová. Do partyzánského oddílu vstoupil
1. 1. 1945. Působil jako spojka a přechovávač
partyzánů. Člen oddílu Nikolaje Slepcova.
Dne 9. 5. 1945 byl pohřben v Pozděchově.
Vařák Karel
Narozen 2. 6. 1925 v Pozděchově, bydliště
Pozděchov – Vařákovy paseky, čp. 81, svobodný,
bezdětný, rodiče Tomáš Vařák a Františka
roz. Kulíšková. Do partyzánského oddílu
vstoupil v roce 1945. Působil jako spojka.
Člen oddílu Nikolaje Slepcova. Dne 9. 5. 1945
byl pohřben v Pozděchově.
Žák František
Narozen 19. 12. 1903 v Prlově, bydliště Lačnov
– Vařákovy paseky, čp. 136. Ženatý, otec dvou
dětí, manželka Františka roz. Vařáková, rodiče
Josef Žák a Rozina roz. Bělíčková. Do partyzánského oddílu vstoupil v říjnu 1944. Působil
jako spojka a přechovávač. Člen oddílu Nikolaje
Slepcova. Dne 9. 5. 1945 byl pohřben v Pozděchově.

Zdroje
– Moravský zemský archiv v Brně – Okresní státní archiv ve
Vsetíně, Mgr. Zdeněk Pomkla
– Archiv Floriána Minaříka
– Archiv OSOP Valašské Meziříčí
– Výpisy z matriky zemřelých českobratrské církve evangelické
far. úř. v Pozděchově
– Vzpomínky paní Kozubíkové z Valašské Polanky, pana Machaly
a pana Vaňka z Ratiboře
Podrobný výpis zdrojů bude uveden na webových stránkách obce Ratiboř.
Zpracovali: Ondřej Haša, Roman Babica a Stanislav Haša
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Velikonoční
Výstava

GULÁŠOVÝ
KRÁL

25. května 2019
u Hasičáku v Ratiboři
Účastníci soutěže se mohou registrovat do
18. května osobně na OÚ v Ratiboři, emailem
nebo telefonicky u Martina Žabčíka

starosta@ratibor.cz / +420 731 200 918

12.–13. duben 2019
Sokolovna Ratiboř

Současně s touto soutěží můžete také vyrazit
na Jarní výšlap – start od 8 h u Hasičského
domu, cíl také v areálu Hasičáku.
Večer zábava se skupinou

KOSOVCI

Jarní zpravodaj 2019 vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, textová korekce
– 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

