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Milí Ratibořané,

prožíváme období velké radosti a slávy. Naše dědina triumfovala v krajském kole Vesnice roku 2019 
a honosí se zlatou stuhou. Toto ocenění patří Vám všem. Děkuji všem, kteří pomáhali s prezentací 
a zapojili se do příprav. Je pro mě velkou ctí stát v čele obce, která dosáhla takového úspěchu.

Vážení spoluobčané, letní číslo zpravodaje vychází trochu opožděně, ale jen proto, že jsme se s Vámi chtěli 
podělit o zážitky z amerického turné Zvonků Dobré zprávy. Byl to nevšední zážitek a možnost reprezentovat 
naši obec ve Spojených státech. Velmi si té příležitosti vážím a jsem rád, že náš čestný občan, pan Rich 
Pinckerton, dokázal zajistit tak organizačně náročnou akci.

Na začátku prázdnin přeji Vám všem hezké počasí, pohodu a odpočinutí na dovolených, krásné prožití 
léta a těším se na Vás při slavnostním předávání Vesnice roku Zlínského kraje, které se uskuteční 28. 7. 2019 
v naší obci.

Martin Žabčík 
starosta

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku v programu rozvoje 
venkova se zapojilo celkem osm obcí ze Zlínského kraje. Jednou 
z nich byla i Ratiboř. Hodnotící komisi jsme přivítali ve středu 
19. 6. 2019 a měli jsme dvě hodiny na to, abychom představili 
naši obec a život v ní.

Celou prezentaci jsme zahájili přivítáním před obecním úřadem 
a následně jsme pokračovali v obřadní síni, kde byla připravena 
prezentace plánovaných projektů a strategického plánu. V zasedací 
místnosti pak měl Štěpán Janíček připravenou prezentaci 
infokanálu, webových stránek, zpravodaje a všech reklamních 
předmětů. Náš informační systém komisi hodně zaujal. Od 
obecního úřadu jsme vyrazili v hasičské dodávce do kostela, kde už 
nás čekala paní farářka se souborem Zvonky Dobré zprávy. Děvčata 
zahrála dvě skladby a pohovořili jsme o turné v Americe. Z kostela 
jsme zamířili do knihovny, kde měla hezkou prezentaci připravenou 
naše knihovnice Esterka. Pak následoval rychlý přesun do sběrného 
dvora. Tady jsme prezentovali realizaci II. etapy modernizace dvora, 
recyklaci stavební suti, nový systém nakládání s odpady, který 
budeme zavádět, a zálohované kelímky. Ze sběrného dvora jsme se 
projeli do muzea v Borčí. Cestou jsme probrali kůrovcovou kalamitu 
a hospodaření v obecních lesích. V Borčí nás čekala ochutnávka 
místních výrobků – marmelád, sirupů, domácích likérů, paštik 
a klobásek. Slovo si vzal pan Vacek a představil vojenské muzeum. 
Děti z Kosáčku zatančily a zazpívaly a Bára Mrlinová (nyní již 
Machálková) popovídala o fungování souboru. Čas rychle ubíhal 
a na komisi již čekala paní Sušňová v pekárně u Karolů, kde byli 
členové komise seznámeni s tradiční výrobou ratibořského chleba. 
Po této prohlídce jsme se již blížili do finále. Zahrada mateřské 
školky byla zastavěna stany, ve kterých už netrpělivě čekaly všechny 
spolky, které v Ratiboři máme. Bylo jich celkem dvanáct a každý 
byl představen a měl možnost si odprezentovat svoji činnost. Byli 

zde také zástupci mikroregionu a MAS Střední Vsetínsko. Komise 
ochutnala královský guláš od pana Vrby, shlédla ukázku divadelní 
hry od ratibořských ochotníků a na závěr jsme se se všemi rozloučili 
společně zpěvem valašské hymny My sme Valaši. Celé dvě hodiny 
utekly velmi rychle, ale v příjemném přátelském duchu.

Předsedou komise jsme byli pozváni v pondělí 24. 6. 2019 na krajský 
úřad do Zlína, kde od desíti hodin probíhala tisková konference, 
na které byly vyhlášeny výsledky. Nejdříve jsme obdrželi Diplom 
za zachování lidových tradic a finanční odměnu 20 000,- Kč. To 
už jsme si říkali, že je pro nás velké ocenění a byli jsme spokojeni. 
Pak ale následoval šok. Vesnicí Zlínského kraje roku 2019 se stává 
Ratiboř, zaznělo z úst předsedy komise a starosty obce Slavkov pana 
Libora Švardaly. V tom okamžiku se rozjel neuvěřitelný kolotoč 
euforie, gratulací, štěstí a hrdosti. Prvenství jsme získali dle komise 
za strategické plánování, intenzivní přístup k obnově vesnice, za 
podporu vzniku a udržování lidových tradic a jejich prezentaci, 
aktivní a bohatý kulturní a společenský život a pestrou spolkovou 
činnost. Odměnou za zlatou stuhu je 500 000,- Kč od Zlínského 
kraje a 1 000 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ještě jednou musím zdůraznit, že toto vítězství patří opravdu Vám 
všem. Celé dědině. Byla tu vedení obce před námi, která mají svoji 
zásluhu, občané, kteří přispívali roky a roky svou dobrovolnou prací 
pro obec, spolky, které úžasně fungují, zkrátka všichni Ratibořané.

Dovolím si Vás zároveň touto cestou pozvat na Slavnostní předá-
vání Krajské soutěže Vesnice roku 2019, které se bude konat dne 
28. 7. 2019 na farské zahradě v Ratiboři. Celostátní kolo soutěže 
proběhne 6. 9. 2019 ve 13.30. Přijďte nás všichni podpořit.

Děkuji, Váš starosta 
Martin Žabčík
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Voda se stává velkým tématem i v naší obci. Především žádostí 
o připojení na obecní vodovod enormně stoupá. Všechny se je 
postupně snažíme vykrývat, ale v mnohých případech to znamená 
rozšíření hlavního řádu obecního vodovodu, abychom vůbec byli 
schopni některé lokality připojit. Vody ve studních stále ubývá, a tak 
je tlak na připojování čím dál vyšší. Dostáváme se i do míst, kde již 
tlak vodojemu nestačí a jsme nuceni hledat varianty, jak v těchto 
lokalitách zajistit zásobování vodou.

Jednou z takto náročných lokalit je Hološín a Holíkův vrch. Zde 
se již projektuje posilovací stanice ATS, která bude zajišťovat 
dostatečně velký tlak vody pro cca 100 domácností. Stanicí ATS 
zajistíme zásobování vodou v horní části Hološína i v lokalitě u chat. 

Další stanice byla plánována pro ulici Nepeklov. Zde však došlo ke 
změně, jelikož se připojují rodinné domy U Sušírny. Dostáváme se 
tak až na samou hranici katastru. Na zastupitelstvo obce se obrátila 
obec Hošťálková s prosbou o pomoc při řešení jejich problémů se 
zásobováním pitnou vodou. Došlo k dohodě, že v části Hošťálkové 
u čističky se napojí rodinné domky na vodu z Ratiboře, přičemž 
Hošťálková vybuduje stanici ATS na vlastní náklady a umožní 
připojit Ratiboři ulici v Nepeklově z hošťalovské strany. K propojení 
vodovodů však nedojde. Zastupitelstvo obce Ratiboř stanovilo 
podmínku, že se voda z vodovodu Hošťálkové nesmí dostat do 
vodovodu ratibořského. Toto bude zajišťovat soustava zpětných 
klapek, které tomu zabrání.

Díky této spolupráci dojde ke značné úspoře na rozšiřování 
vodovodní sítě, kdy obec ušetří minimálně půl milionu korun za 
stanici ATS, kterou by musela v horní části obce vybudovat. Je 
to také krásný příklad spolupráce dvou sousedících obcí, které si 
vzájemně umí pomoci v obtížných situacích.

Zároveň jsme požádali VaK Vsetín o navýšení ročního odběru vody 
ze stávajících 80 000 m3 na 120 000 m3. Dalším úkolem je oživení 
soustavy studní v Kobelném pod vlekem. Zde byl původní zdroj 
obecní vody. Musí dojít k opravám a vyčištění studní a vodojemu 
v Kobelném a jeho další údržbě. Musíme zajistit náhradní zdroj 
vody v případech výpadků a havárií.

Martin Žabčík 
starosta

BEZPEČNÁ DOPRAVA – osvětlení všech přechodů a přechodových míst v obci 
REVITALIZACE NÁVSI – předláždění prostoru před kinem a na autobusové zastávce, nová krytá zastávka u kina 
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – budou opraveny komunikace U Stavebnin, Na Skalku

místní komunikace opraveny v minulých letech 2016–2018

osvětlení přechodů v obci

místní komunikace rekonstruovány v letošním roce

revitalizace návsi

V minulém týdnu byly ve školní zahradě 
zahájeny výkopové práce a byly vybeto-
novány základy pro novou venkovní 
učebnu a amfiteátr. Dále budou v zahradě 
vybudovány herní prvky, záhonky a celá 
zahrada bude osázena novou zelení. 
Ukončení rekonstrukce je plánováno před 
začátkem školního roku.

Michal Mrlina 
místostarosta

REKONSTRUKCE 
ŠKOLNÍ ZAHRADY
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V letošním roce jsme se zapojili do projektu Obec bez odpadu, který 
zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Třídění odpadů 
je v naší obci již standardem, ale my bychom chtěli separaci ještě 
více podpořit a vytřídit větší množství znovu využitelného odpadu. 
Vede nás k tomu také fakt, že ve velmi krátkém období dojde 
ke změně zákona o odpadech a výpočet poplatku za komunální 
odpad bude pevně daný, skládkovné poroste prudce nahoru a my 
se chceme na tuto situaci připravit. Proto jsme pro Vás připravili 
další možnosti třídění přímo v domácnostech a přibývají i odpady, 
které budete moci odevzdat ve sběrném dvoře. Soustředíme se také 
na evidenci sběrných nádob, abychom mohli přesněji vyhodnotit 
náklady na svoz odpadů. V průběhu roku proběhne motivační 
kampaň a spuštění celého projektu sběru a evidence odpadů.

Chtěl bych zde apelovat na všechny, kteří vyvážejí biologický 
odpad do lesů, nebo na břehy potoků, aby tak nečinili. Jako 
příklad udávám černou skládku nad rybníkem v Červených, 
kterou musíme momentálně řešit její sanací.

I přesto, že je přímo v Červených sběrný dvůr, kde je možnost tento 
odpad odevzdat zdarma, projíždějí mnozí kolem otevřeného dvora 
a sypou nejen trávu nad rybník. Opravdu se obracím na všechny, 
kteří tak činí, využijte možnosti zdarma odevzdat tento odpad ve 
dvoře.

Martin Žabčík 
starosta

Naše obec již brzy spustí chytrý systém evidence odpadů ECONIT. 
Reaguje tak nejen na narůstající potřebu zvyšování míry třídění 
odpadů, ale zejména na fakt, že v naší obci máme stále velké 
množství drahého komunálního odpadu. Obec si od zavedení této 
novinky slibuje více vyseparovaných odpadů, a tak i nižší poplatky 
za komunál pro občany.

Novinkou v naší obci bude od měsíce září 2019 inovativní systém 
třídění odpadů ECONIT, který bude naše odpady monitorovat. 
Občané se však samotného monitorování nemusí obávat, neboť 
jeho cílem nebude zjišťovat, kdo a co do odpadu vyhodí, ale 
zmapovat vyseparované složky odpadu a snížit tak množství 
směsného odpadu putujícího na skládky. V praxi to bude tedy 
znamenat, že od nynějška budou mít možnost domácnosti svoje 

odpady třídit do pytle, označovat elektronickými kódy a tento 
systém bude celý rok monitorován. Vzhledem k měnící se legislativě 
a připravovanému zdražování nakládání s odpady a zákazem 
skládkování tak hledáme cesty, jak předejít zvyšování poplatků 
a rádi bychom v dalším roce i finančně motivovali ty občany, kteří 
se do systému třídění zapojí.

Zároveň budou všechny nádoby na komunální odpad označeny 
elektronickým kódem a svozová firma bude načítat nádoby při 
svozu. Zjistíme tak, kolik skutečně popelnic v jednom svoze 
vyvážíme a jestli zavedením nového systému jejich množství klesá. 
Celý systém je založen na dobrovolnosti. Kdo se chce zapojit, tak 
se jednoduše zapojí, vyzvedne si pytle na OÚ a může třídit. Kdo 
nechce, má možnost i nadále využívat naše sběrná místa.

Co je ECONIT?
Jednoduchá chytrá evidence odpadů z domácností, díky níž 
mohou být v dalším roce ty domácnosti, které se rozhodnou 
poctivě třídit odpady, odměněny úlevou na ročním poplatku za 
svoz komunálního odpadu. Takové systémy již úspěšně fungují 
ve více obcích v České republice a ty tak dosahují značné úspory 
na odpadech. „Díky tomuto systému, který používáme již od roku 
2009, jsme v celkovém hospodaření s odpady v několikatisícovém 
plusu,“ uvedl starosta obce Trojanovice, která je jedním z dobrých 
příkladů. Naše obec nechce zahálet, a tak se přidává k těmto 
inovativním obcím.

Jak vše bude fungovat v praxi? 
Občané budou svoje odpady tedy třídit tak, jak jsou zvyklí dodnes, 
avšak nikoli do plastových tašek ze supermarketu, ale do speciálních 
pytlů, které zdarma dostanou od obecního úřadu. Na úřadě také 
obdrží nálepky s QR kódy, které budou sami nalepovat přímo na 
pytle, naplněné vytříděným odpadem. Kódy budou obsahovat 
informace o druhu tříděného odpadu, pořadové číslo a idenatifikaci 
domácnosti. Naplněné a označené pytle bude 1× za čtrnáct dní 
sbírat po jednotlivých ulicích obecní svozové auto. Pracovník 
technických služeb při přebírání každý pytel načte do systému 
a zaeviduje. 

Třídit se budou samo- 
statně do těchto pytlů 
tyto složky odpadů: 
PET lahve, plasty, 
papír, Tetrapak

Více informací na 
www.chytreodpady.cz

V areálu sběrného dvoru probíhá II. etapa jeho modernizace. Z dotačního 
titulu byly pořízeny nové kontejnery, postavena nová hala k zastřešení 
kontejnerů a přistavena nová buňka pro obsluhu. Nyní se pracuje na 
betonové desce a terénních úpravách kolem kryté haly. Bioodpad bude 
možné odevzdávat ve sběrném dvoře celoročně. S modernizací dvora 
dojde i ke změně otevírací doby od září ze dvou na tři dny a to:

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Úterý 8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00 
Čtvrtek 8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00 
Sobota 8:00 – 11:00
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OPRAVY CHODNÍKŮ A ŘEŠENÍ SILNICE II/437
V průběhu letních měsíců budeme pokračovat v opravách a dláždění 
chodníků. Momentálně jsme začali chodníkem od Malučkých 
směrem k Jednotě a budeme pokračovat chodníkem kolem parko-
vacího stání od obecního úřadu k lávce, kde v současné době 
chodník není vůbec schůdný. Dále nás čeká pokládka na horním 
konci od autobusové zastávky směrem k Hříbkům. V této lokalitě 
je potřeba zvednout zadní obrubu a chodník následně zadláždit. 
Poslední úsek bude od Jednoty po obecní úřad kolem sokolovny. 
Nedokážu zaručit, že se podaří všechny tyto jmenované lokality 
zrekonstruovat v letošním roce, ale budeme se o to snažit.

Další lokality – od Jednoty k Hříbkům, dolní konec a chodník 
kolem hřiště jsou momentálně ve fázi, kdy se na ně vyřizuje stavební 
povolení a budeme chtít podat žádost o dotaci na jejich výstavbu 
v průběhu podzimu. Samotná realizace by měla proběhnout 
pravděpodobně v roce 2020.

Silnice II/437
Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje kolaudaci celé stavby. 
Vedení obce neustále upozorňuje na špatně provedenou pokládku 
asfaltu v dolní části obce od OÚ k pile. V průběhu jarních měsíců 
proběhlo měření rovinatosti a bylo nám ze strany ŘSZK oznámeno, 
že rovinatost je v normě, jen v místech překopů dojde k úpravě 
doplněním speciální vyrovnávací směsi. S tímto postupem nesou-
hlasíme a to jsme také oznámili ředitelství. Taková oprava kazí vzhled 
po vjezdu do vesnice a navíc nemá absolutně žádný význam.

Reakce stavebního dozoru za ŘSZK byla však taková, že silnice není 
v našem majetku, že nemáme právo do této záležitosti mluvit a že 
budeme potřebovat opravit propustek pod Dubím, takže vlastně 
máme mlčet a být rádi, že se tu něco děje.

Z tohoto přístupu mám čím dál větší pocit, že silnice je jen pro 
auta a vše kolem ní, domky, firmy, lidé, obec nikoho nezajímají. 
Také mně bylo naznačeno, že jsem „hrozný“ starosta, protože 
kopu jen za lidi z Ratiboře a nevycházím ředitelství vstříc. Nevím, 
proč bychom  měli vycházet vstříc, když jsme pomohli v průběhu 
stavebního řízení uzavřít všechny smlouvy o právu provést stavbu, 
řešili jsme přechody, kterých nám spoustu neprošlo, napojení 
místních komunikací. Zkrátka byli jsme vstřícní. Jenomže, když 
vidím nynější přístup, mohu jenom nesouhlasit. Vždy by mělo jít 
vše po vzájemné domluvě, ale to se ze strany ředitelství momentálně 
neděje. Budeme stále pokračovat v námitkách proti provedení dolní 
části obce, upozorníme náměstka hejtmana pro dopravu a ředitele 
ŘSZK. Nezalekneme se výhružky, že pokud budeme protestovat, 
tak se u nás nic nebude opravovat. V minulosti jsme řešili špatné 
provedení místní komunikace v majetku obce. Tehdy stavební 
firma celou komunikaci přebalila do nového asfaltu a reputaci 
si napravila. To stejné bych očekával i v případě silnice!

Martin Žabčík 
starosta

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz 5

KVĚTNOVÉ POVODNĚ
Největší problémy dělaly přítoky Ratibořky z Březíčku, Hološínka 
a Hrabinka. Během krátké doby byl vyhlášen druhý povodňový 
stupeň a byl nutný zásah jak jednotky dobrovolných hasičů, tak byl 
svolán krizový štáb a nastoupili všichni obecní zaměstnanci. Velmi 
rychle byly připraveny pytle s pískem a postavena hráz u Hrabinky 
a v ulici Na Migalku. Na Kateřince se začaly zachytávat klády 
o lávku, kterou bylo nutné zajistit a pročistit koryto potoka. 
Po kulminaci se začaly zjišťovat škody. Byly poničeny lávky 
u Jednoty a u Zahradníků, dále koryto potoka v centru obce, 

komunikace Na Sušírně a v Hološíně. Na mnoha přítocích 
byly poškozeny břehy. Postupně budeme tato místa upravovat 
a zpevňovat.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na pomoci 
a odstraňování škod podíleli, byli to naši dobrovolní hasiči, obecní 
zaměstnanci a hlásili se i dobrovolníci, kteří byli ochotni pomoci. 
Velmi si této pomoci ceníme a děkujeme za ni.

Martin Žabčík 
starosta



Po výborném výsledku kontroly výchovně vzdělávací práce, vedení 
a řízení MŠ, administrativy, účetnictví a stravování ze strany České 
školní inspekce patří naše mateřská škola mezi výborně fungující 
školy v kraji. Přispěla k tomu i zdařilá rekonstrukce, kterou obdivují 
různé delegace, které nás navštíví. Poslední tři měsíce školního roku 
jsme obohatili o tyto akce:

DUBEN
 Návštěva nejstarších předškoláků v základní škole s ukázkou 

výuky v 1. třídě, prohlídkou školy a jídelny.

 Kouzelnické představení, do kterého se zapojili i naši malí 
kouzelníci. Čáry máry fuk, nezmizela holka ani kluk.

 Pro přihlášené děti proběhlo odborné vyšetření sluchu.

 Prezentace velikonočních výrobků a prací na Velikonoční 
výstavě pořádané Obcí Ratiboř. Děkujeme všem rodičům, kteří 
společně s dětmi splnili velikonoční domácí úkol.

 Návštěva Planetária Morava s interaktivním programem – 
Poznávání vesmíru s červenou karkulkou. Pobyt v nafukovací 
kopuli byl pro děti velkým zážitkem.

KVĚTEN
 Fotografování tříd.

 Oslava Dne matek s vystoupením dětí, sladkým občerstvením 
a dárečkem pro maminku ve třídách Berušek, Medvídků a Koťátek.

 Zápis do MŠ spojený se Dnem otevřených dveří – prohlídka tříd, 
ukázka práce, cvičení a hry dětí. Někteří noví návštěvníci nechtěli 
ze školky ani odejít.

 Velmi zdařilé představení žáků základní školy s hudební 
pohádkou O dvanácti měsíčkách. Naše děti se zatajeným dechem 
sledovaly vystoupení nadějných herců.

 Pohádka Tři prasátka v režii Hoffmannova divadla z Uherského 
Hradiště.

 Výlet do ZOO Lešná – letos nám počasí opět moc nepřálo. 
Poprchalo, ale naštěstí bylo teplo. Cesta autobusem, exotická 
zvířátka, jízda vláčkem, na kolotoči a dáreček na památku, to vše 
přispělo k tomu, že jsme si výlet všichni užili.

ČERVEN
 Oslavu MDD jsme zahájili divadelním představením Není 

liška jako liška – divadlo Bublanina. Po celé zahradě paní učitelky 
připravily kartičky s úkoly, které děti po třídách plnily. Za závěrečné 
vyluštění hádanky byly děti odměněny zmrzlinovým osvěžením. 
Hudba a tanec nesměly chybět.

 V týdnu od 3. do 7. 6. jsme uskutečnili tradiční a netradiční 
sportovní olympiádu zakončenou vyhodnocením a udělením medailí 
s logem tříd, které uhradil spolek Ratibořská chasa a Klub rodičů.

 Špekáčková svačinka u krbu na zahradě.

 V týdnu od 10. do 14. 6. jsme vyrazili na turistické vycházky 
s poznáváním krás naší obce. Každý malý předškolák obdržel 
diplom Malý turista.

 Den otců v MŠ – oslava začala krátkým pásmem, dárečky 
a občerstvením, po kterém děti společně s tatínky tvořily výrobky 
z modelíny.

 Prezentace MŠ při akci Vesnice roku.

 Vyvrcholením měsíce června byla Cesta pohádkovým lesem, 
kterou pořádala Obec Ratiboř, Klub rodičů při MŠ a ZŠ a Sbor 
dobrovolných hasičů. Společně proběhl i Soptíkův den. Nechybělo 
plnění úkolů na stanovištích, odměny a diplom v cíli, občerstvení, 
hasičská auta, opičí dráha, projížďka na koních, bagr a oblíbená 
pěnová show.

 Noc v MŠ pro nastávající prvňáčky – večerní pochod, tvoření, 
diskotéka a návštěva Bílé paní.

 Pasování předškoláků na školáky – slavnostní ceremoniál, 
složení slibu, upomínkové dárečky hrazeny z Klubu rodičů.

Zazvonil zvonec a náročnému školnímu roku 
je konec!
Děkujeme za velmi plodnou spolupráci obecnímu úřadu, ZŠ 
Ratiboř, všem složkám, sponzorům, rodičům a hlavně všem 
zaměstnancům MŠ. Přejeme Vám pohodové prožití prázdnin 
a odpočinkovou dovolenou.

Za kolektiv MŠ 
Pavlína Ferdicsová
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V sobotu 15. 6. 2019 se konala tradiční Pohádková cesta. Bylo krásné 
teplé počasí a ke startu, který byl u rybníka v Červených, došlo mnoho 
rodin s dětmi. Letošní Pohádková cesta se nesla v duchu pohádek se 
zvířátky. Na startu děti přivítali včelka Mája s Vilíkem a zvali všechny 
do pohádkového lesa, kde na ně čekali Ferda mravenec s Beruškou, 
Tři malá prasátka, Čáp s liškou, Koza s kůzlaty a vlkem, Ježek se 
zajícem, veverkou a jelenem, Pejsek s kočičkou a Žabky. Děti cestou 
plnily úkoly. Kdo chtěl v cíli dostat kromě diplomu také odměnu, 
potřeboval správně odpovědět do připravené doplňovačky  na otázky 
týkající se dané pohádky. V tajence na konci pohádkové cesty všechny 
děti zjistily, že „V životě je důležité, mít dobré kamarády.“

Pohádková cesta byla tradičně zakončena u hasičského domu, kde byl 
pro děti připraven Soptíkův den. Obec Ratiboř společně se Sborem 
dobrovolných hasičů Ratiboř pro všechny připravili úžasné odpoledne 
plné zábavy. Nejen děti si mohly prohlédnou hasičskou techniku 
ratibořských a jablůneckých hasičů, zajezdit na čtyřkolkách, vyzkoušet 
bagrování minibagrem nebo zaskákat v nafukovacím hradu. 
Naši hasiči nezklamali a opět pro děti nachystali oblíbenou opičí 

dráhu o sladkou odměnu. Pro odvážné rodiče pak 
byla připravena náročná opičí dráha, kde hlavní 
výhrou byl sud piva. Krásné odpoledne bylo 
zakončeno pěnovou, a nakonec i vodní 
show. Ani jedno dítě nezůstalo suché, ale 
v takovém horkém dnu to nikomu nevadilo.

Rády bychom touto cestou poděkovaly ochotným 
rodičům, paním učitelkám, dětem ze ZŠ Ratiboř 
a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě 
Pohádkové cesty – byli jste skvělí! Velké díky také patří 
Obci Ratiboř, SDH Ratiboř, Martinu Tlaškovi z TM Stavu, 
kteří zorganizovali úžasné odpoledne u hasičského domu. Na celou 
akci vyšlo krásné počasí a nejen děti, ale i rodiče si to moc užili.

Za Klub rodičů MŠ a ZŠ 
Eva Buriánková, Iva Švédová Janíčková

Více fotografií tohoto vydařeného odpoledne naleznete na obecním 
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

POHÁDKOVÁ CESTA A SOPTÍKŮV DEN

www.facebook.com/obec.ratibor - www.ratibor.cz 7



Noc s Andersenem
Další pohádková Noc s Andersenem se konala v pátek 29. 3. 2019. 
Letos nocovaly ve škole a Andersena navštívily v obecní knihovně 
děti 2. třídy. Věříme, že vše, co pro vaše děti připravily naše paní 
učitelky, se dětem líbilo a všichni společně prožili pohádkovou noc.

Zápis do 1. třídy
24. 4. se v naší škole konal zápis dětí do prvního ročníku. K zápisu 
letos přišel rekordní počet předškoláků (33). Devět rodičů požádalo 
o odklad školní docházky, jedno dítě odchází do Vsetína, takže 
v září nastoupí 23 nových prvňáčků. Přejeme jim krásné dny 
strávené v ratibořské škole.

Noc na Karlštejně
Slavnostní páteční dopoledne 26. 4. prožili žáci 4. a 5. ročníku, kdy 
navštívili muzikál Noc na Karlštejně v Městském divadle ve Vsetíně.

Den matek
Druhá neděle v květnu je již dlouho spojena s oslavami Dne 
maminek. My jsme si je ve  spolupráci s obecním úřadem 
připomněli hezkým odpolednem v místním kinosále. Přibližně 
hodinu bavily děti ze základní školy všechny přítomné a vytvořily 
velmi příjemnou atmosféru. 

Výcvik dravců
V úterý 28. 5. proběhla pro děti v místní sokolovně ukázka výcviku 
dravců. Zblízka jsme si prohlédli několik druhů těchto krásných 
nočních i denních predátorů. Dozvěděli jsme se mnoho informací 
o jejich životě a také o náročné a užitečné práci sokolníků.

Memoriál Ctibora Čermáka
Ve dnech 31. 5. – 1. 6. nás navštívila družební škola z Hlubokých 
Mašůvek. V pátek 31. 5. se konal VIII. ročník Memoriálu Ctibora 
Čermáka za účasti škol z Hlubokých Mašůvek, Ratiboře, Hošťálkové 
a Kateřinic. Soutěžilo se v těchto disciplínách:

 vytrvalostní běh na čas, 
 střelba ze vzduchovky, 
 znalost ČR, 
 znalost rostlin, zvířat a lidského těla, 
 znalost poskytování 1. pomoci, 
 znalost českého jazyka, matematické a finanční gramotnosti, 
 hod granátem na cíl.

První a druhé místo zaslouženě získaly děti ze ZŠ Ratiboř a třetí 
post si odvezly děti ze ZŠ Kateřinice.

V sobotu dopoledne se vypravil autobus do Skanzenu, kde všechny 
děti čekal velmi příjemný dětský den. 

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat zřizovateli školy Obci 
Ratiboř za obrovskou pomoc při organizaci této náročné akce, všem 
pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy, rodičům, 
paním kuchařkám za přípravu oběda a dalšího občerstvení pro 
hosty, našim mladým hasičům za připravené soutěže a v neposlední 
řadě našim dětem za skvělé výkony při zdolávání náročných úkolů.

Velký dík rovněž patří našim nejmladším seniorkám za pomoc při 
průběhu celého závodu a manželům Vackovým za přátelské přijetí 
ve Vojenském muzeu v Borčí.

A že se líbilo i hostům, o tom svědčí i tento e-mail, který přišel 
po memoriálu z Hlubokých Mašůvek. Cituji:

Dobrý den všichni, moc vás zdravíme ze školy z Mašůvek a vzpo-
mínáme, jak jsme se měli dobře, jak bylo o nás krásně postaráno, jací 
jste super, a co jsme všechno prožili. Chceme moc a moc poděkovat 
za vřelé přijetí, bezvadný závod, vaši péči a starostlivost, dobré jídlo 
a všechny akce, které jsme absolvovali... Bylo to náročné, ale jsme plni 
dojmů, ještě dnes všechno probíráme a vzpomínáme. Už máme nápady 
na další rok…, tak příští rok u nás, opatrujte se, ozvěte se.

Tento pozdrav a slova uznání hovoří za vše – v Ratiboři se dětem 
i dospělým z Hlubokých Mašůvek prostě líbilo.

Více fotek na obecním facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

Další aktivity, kterých se naše děti účastnily
 Sběr starého papíru 
 Den na zahradě v Kateřinicích 
 Exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí 
 Řemeslný den v Jablůnce 
 Školní výlet (Luhačovice, Vizovice) 
 Praktická část výuky BESIP na dopravním hřišti ve Vsetíně

Chtěly bychom poděkovat
všem, kdo přispěli k dobrým výsledkům tohoto školního roku, 
zřizovateli školy Obci Ratiboř, rodičům za spolupráci a kolegyním 
za poctivý přístup ke svým povinnostem i činnosti nad jejich rámec.

Letní prázdniny
jsou nejkrásnějším obdobím nejen pro naše žáky, ale zasloužená 
dovolená čeká i jejich rodiče. Přejeme proto všem klidnou 
dovolenou a slunečné počasí. Najděte si pro své děti dostatek 
příležitostí k prožití hezkých společných chvil a věnujte pozornost 
jejich bezpečnosti, abychom se všichni na začátku nového školního 
roku ve zdraví setkali.

Páťákům navíc přejeme, aby jejich vykročení do „nového prostředí“ 
bylo úspěšné a aby se jim na 2. stupni ZŠ v Hošťálkové dařilo. 
Věříme, že si s sebou odnášejí spoustu krásných zážitků v  podobě 
vzpomínek, které jim navždy zůstanou. Vždyť s námi prožili chvíle, 
na které se nezapomíná

Za kolektiv ZŠ Ratiboř 
Mgr. Milada Valová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2018/2019 se chýlí ke svému konci a všichni žáci se těší na nadcházející 
dvouměsíční odpočinek. A my se ptáme, stejně jako v závěru každého školního roku: 
„Jaký byl?“ „Byl úspěšný?“

Ratibořský zpravodaj - léto 20198
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GULÁŠOVÝ KRÁL A JARNÍ VÝŠLAP
V sobotu 25. 5. proběhl v areálu za hasičským domem tradiční 
XVIII. ročník festivalu O Gulášového krále. Do soutěže se přihlásilo 
17 soutěžících. V 7.00 hodin ráno byly pod kotly slavnostně 
zapáleny ohně. Ve 12.30 hodin starosta vaření ukončil a od každého 
soutěžícího organizátoři odebrali vzorky gulášů. Porota měla 
rozhodování složité, neboť se všichni soutěžící snažili o uvaření 
co nejchutnějšího guláše. Králem gulášového klání se stal Jiří 
Čala a Kamil Skýpala. Na druhém místě skončili domácí Andrea 
Žambochová a Martin Rožnovják. Bronzové vařečky za třetí místo 
obdrželi manželé Fojtů.

Již tradičně se v den gulášového klání konal jarní výšlap. Účastníci 
měli možnost rozhodnout se, zda se vydají na kratší (8 km) či delší 
a náročnější trasu (20 km).  

I v letošním roce měli návštěvníci této akce možnost užít si bohatý 
program krásného slunečného dne. O zábavu a doprovodný 

program se postarali tito účinkující: dechová hudba Ořechovjané, 
Barmanská show, skupina Dareband, soubor Kosáček, Radka 
Mrlinová, Minikosovci a na večerní zábavě zahrála rocková kapela 
Kosovci. Po celé odpoledne akci zhlédlo cca 1 500 návštěvníků a na 
večerní zábavě se pobavilo 470 platících občanů.

Závěrem bychom rádi poděkovali obecním zaměstnancům, 
zástupcům spolků a všem aktivistům, kteří se podíleli na hladkém 
průběhu této akce.

Doufáme, že se všem program líbil, a věříme, že se příští rok 
sejdeme opět za hasičským domem na 19. ročníku soutěže.

Více fotografií z celého gulášového dne naleznete na obecním 
facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

Michal Mrlina 
místostarosta
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Druhé čtvrtletí letošního roku jsme začali účastí na výroční 
valné hromadě u družební obce v Považské Teplé, kam se vydalo 
pět našich členů. Dne 23. 3. 2019 jeli dva členové na školení 
preventistů, které probíhalo ve Valašském Meziříčí na stanici 
HZS. Byli seznámeni s příčinami požárů a únikovými cestami.

V dubnu jsme s radostí pogratulovali Janovi Kovářovi k jeho jubileu. 
Na konci dubna, jako každý rok, se konala pouť na svatém Hostýně, 
které jsme se zúčastnili. 

Z důvodu nepříznivého počasí jsme museli zrušit tradiční Vatry. 
Pomoc jsme poskytli při pořádání soutěže O Gulášového krále. 

Dne 15. 6. 2019 jsme prožili příjemný den s dětmi v areálu 
restaurace U Ogarů. Malí i velcí měli možnost prohlídky hasičské 
techniky z Ratiboře a Jablůnky, projet se na čtyřkolce či zvládnout 
opičí dráhu. Dále byla připravena pěnová show na parketě, 
bagr a skákací hrad. Navštívili nás zástupci z místní skupiny 
Českého červeného kříže z Ratiboře, u kterých byla možnost 
vyzkoušet si například simulační brýle imitující požití alkoholu. 
Za podporu děkujeme Obci Ratiboř, Martinovi Tlaškovi z TM 
Stavu a MS ČČK Ratiboř. Den jsme zakončili taneční zábavou se 
skupinou Focus Rock.

Závodní družstvo se přes zimu připravovalo v tělocvičně v Ratiboři 
na letošní sezónu. Musím je opět pochválit za jejich úspěchy, jelikož 
už vybojovali několik pohárů. Děkujeme zároveň všem sponzorům, 
kterými jsou HAJDIK a.s., Kayaku Safety Systems Europe a.s., 
DeWALT Morava, JC-Metal s.r.o., Invista s.r.o., CAPEXUS s.r.o. 
a samozřejmě velký dík patří Obci Ratiboř.

Výjezdová jednotka
 27. 3. 2019, 13.12 – požár nízkého porostu o rozměrech 

 20×50m, který se šířil k lesu.

 12. 5. 2019, 15.42 - pátrání po pohřešované osobě (dvouletý 
 chlapec), osoba byla nalezena v pořádku a bez zranění 
 zhruba po hodině pátrání. Na místě zasahovalo 15 JSDH 
 a PČR.

 22. 5. 2019, 12.39 – technická pomoc (odčerpávání zato- 
 pených sklepů, zahrazování míst pomocí pytlů s pískem, 
 čištění kanalizace). Důvodem byly intenzivní deště.  
Tereza Staňková 
jednatelka

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

POZVÁNKA
na oslavy 130 let 
od založení Sboru 
dobrovolných hasičů 
Ratiboř

3. srpna 2019
  8:00	 Budíček	v	obci

  9:00	 Příjezd	hostů	k	OÚ

  9:20	 Slavnostní	zahájení	oslav	před	OÚ

10:00	 Slavnostní	průvod	obcí 
	 (od	fotbalového	hřiště)

11:00	 Bohoslužba	v	kostele

15:00	 Den	Otevřených	dveří	hasičské	zbrojnice

 	 výstava	ke	130.	výročí	SDH	Ratiboř	v	sále	nad	zbrojnicí

 	 výstava	hasičské	techniky	v	přízemí	hasičské	zbrojnice

20:00	 Taneční	zábava	s	Reflexy	v	areálu	za	hasičským	domem 
	 (pořádáno	sportovci)
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ZE ŽIVOTA 
SOUBORU 

JARO – Letošní vynášení Mařeny a jízda chlapů Kosáků po dědině 
na žebřiňáku taženém koňmi byla poznamenána nepříznivým až 
zimním počasím. Přesto jsme zimu (slaměnou figuru zvanou jako 
Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt či Smrtka) vyhnali. 
V rámci pravidelné zkoušky si vystoupení užili rodiče, prarodiče 
i sourozenci našich malých Kosáčků, kteří předvedli pásmo 
„Řemesníci“ – zazpívali několik písniček a zatancovali tanec 
řeznický, ševcovský a kovářský. Tento jarní program jsme předvedli 
také v Diakonii Vsetín, v Domově Jabloňová, kde jsme se shledali 
i s ratibořským občanem, a mnoho dalších tváří jsme rozjasnili 
pěknou písničkou a tancem.

Vše jsme si vynahradili a bohatě užili poslední květnovou sobotu při 
vystoupení v rámci odpoledního programu soutěže O Gulášového 
krále. K tanci i při písničkách nás doprovodil na harmoniku tradičně 
Martin, ale připojila se i kapela Dareband. „Májíček, májíček, zelený 
májíček, gdo že ho postavil, švarný šohajíček …“ zpívali malí i větší 
Kosáčci. Mnoho dalšího bylo k vidění a poslechu v rámci pásma 
„Stavíme mája“.  

Na konci dubna slavíci Kosáci přijali výzvu a zúčastnili se veřejné 
zkoušky mužáckých pěveckých sborů v Dolním Němčí. Kraj úrodný 
nejen svým zemědělským výnosem, ale i silnou základnou lidových 
zpěváků. A to byla výzva. Pomyslného utkání se zúčastnily místní 

sbory, mužácký soubor z Boršic či soubor až z „dalekého“ 
Slovenska. A my. 

Po příchodu jsme zjistili, že všechny soubory mají kompletní kroje 
včetně zdobení či pokrývky hlavy. My černé gatě a košule. A že prý 
šatna je vzadu, ať se jdeme převléct do svátečního. Začali jsme tedy 
divoce. Prvotní obavy (zejména kronikáře) byly rychle zaplašeny 
a museli jsme na pódium. Jedna píseň střídala druhou, davy šílely, 
hosté si zpívali s námi, nálada stoupala. Soubory nastupovaly 
v rychlém sledu po sobě a my už se nebáli. Akce se protáhla do 
pozdních nočních hodin a za hudby cimbálové muziky Strýci 
ze Strání a harmoniky našeho Martina se setřely hranice mezi 
soubory i kraji. Ratiboř sa neztratil :-)

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podporují! 
Maminkám, které se zdokonalují v česání cérek, tatínkům, kteří 
pomůžou, když je třeba, např. se stavěním či kácením naší souborové 
májky, Obci Ratiboř za podporu, babičkám a tetičkám za pletení 
plédů. Moc si Vaší pomoci vážíme a věříme, že i Vás baví probouzet 
v našich dětech vztah ke starým zvykům, písním a tancům.

Těšíme se na další setkávání při tanci, muzice a zpěvu!

Za soubor Kosiska  
Lucka Žabčíková a Vladislav Válek
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OBECNÍ KNIHOVNA
Největší letošní novinkou v knihovně je zvýšení příspěvku 
obecního úřadu na nákup knih z 15 000 Kč na 20 000 Kč, což při 
průměrné ceně knihy 300 Kč činí asi o 16 knih více. Jménem svým 
i jménem čtenářů za toto zvýšení děkuji, protože umožní rychlejší 
obnovu knižního fondu naší knihovny. Na chodbičce přibyla také 
nová skříň, ze které mám velkou radost, protože úložné prostory 
v knihovně jsou minimální, a tak konečně dostaly své místo 
„krabicové fondy“, neb není radno vyhodit starou povinnou četbu.

V letošním roce čeká knihovnu během prázdnin revize všech 
knih, kdy projdou všechny svazky fyzicky přítomné v knihovně 
kontrolou. To znamená vystěhovat všechny knihy z polic, každou 
vzít do ruky a zkontrolovat přes čtečku a označit. Po kontrole zase 

všechno poskládat zpátky do polic pěkně podle abecedy. A když už 
bude takové velké stěhování, je předběžně domluveno vymalování 
knihovny, takže – pavouci těšte se!

Připomínám, že PRÁZDNINY 
V KNIHOVNĚ jsou v měsíci červenci 
a srpnu. V případě potřeby mne 
kontaktujte na telefonu 737 933 960.

Přeji všem krásné prázdniny a pohodové 
dovolené, ať se odpočinutí a zdraví 
sejdeme v září.

Vaše knihovnice Ester Miniariková



Proto klekám na kolena před Otcem, […] abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi 
bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje 
každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží […]
Ef 3, 14 – 21    

Vypráví se jeden příběh o tom, že se setkali dva staří známí, kteří se dlouho neviděli, a jeden povídá druhému: „Víš, co je nového? Stal jsem 
se křesťanem!“ „Hm, tak to znamená,“ povídá ten druhý, „že toho musíš hodně vědět o Ježíši Kristu. Kde se narodil, kde žil…“ „A to já 
nevím,“ říká ten první. „Tak aspoň víš, co učil a co dělal.“ „Tak to taky moc nevím, i když bych hrozně rád o něm něco věděl,“ povídá ten 
nový křesťan. „Tak jak v něho můžeš věřit, když o něm prakticky nic nevíš?“ divil se jeho přítel. „No, je pravda, že toho o Ježíši moc nevím, 
ale jedno vím zcela jistě. Že jsem byl alkoholik, svou ženu jsem bil a děti se mě bály. Ale Ježíš to změnil. Proto v něho věřím.“ 

Je nad slunce jasné, že největším problémem celého světa není žádná stahující se ekonomická krize, ani klimatické změny, ani nedostatek 
vzdělanosti, nýbrž nedostatek lásky. Podívejme se, kteří lidé se v životě nejčastěji dostanou do vězení: bývají agresivní, ubližují druhým, jsou 
zlí a říká se jim proto kriminálníci. Mohou být chudí i bohatí, nevzdělaní i vzdělaní, ale většinou je spojuje jediné. V životě zakusili málo 
lásky. Nepoznali, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka – nepoznali Kristovu lásku. A proto i ap. Pavel touží po tom, abychom my 
všichni byli utvrzeni ve víře v Krista a poznali jeho lásku. Lásku, která nezná rozchody, rozvody, zranění a křivdy. Lásku, která je trpělivá, 
laskavá, nezávidí, která se nevychloubá a není domýšlivá. Lásku, která, ať se děje cokoliv, vydrží, věří, má naději a vytrvá… láska Boží. 

Poznat Boží lásku znamená vědět, že někdo po mně touží bez ohledu na to, jak vypadám, že je tu někdo, kdo vůbec nehledí na to, jestli se 
před ním nějak ztrapním, že je tu někdo, komu stojím za to, aby se pro mě až do krve obětoval.

I já si pro každého z nás přeji: Zažij ten skvělý pocit, že jsi milován Bohem. Buď si vědom Boží lásky. (On to totiž není jen pocit… 
Je to zároveň hluboká pravda, pravda věčně platná. Je to skutečnost, která je ještě skutečnější, než realita tohoto světa.)

Sborová sdělení a pozvánky
6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce Mistra 
Jana Husa, která se koná pod širým nebem na Snozu, Kateřinice. 
Začátek v 17.00 hod.

3.–17. 8. – tábor pro děti a dorost ve Stříteži nad Bečvou.

11.–17. 8. – 9. mezinárodní tábor zvonkové mládeže.

17. 8. se můžeme těšit na další potáborový koncert zvonkohry 
pod vedením pana Richarda Pinkertona z Pittsburghu, který 
se uskuteční v našem kostele. Jeho začátek bude včas zveřejněn.

1. 9. – bohoslužby s modlitbou za nový školní rok a slavností 
Večeře Páně. Další zářijovou neděli začne výuka dětí v Nedělní 
škole, která bude probíhat souběžně s bohoslužbami.

8. 9. – v neděli  u pomníčku Jana Maniše v Kobelném  (v případě 
nepříznivého počasí ve sborovém domě) se bude konat ve spolupráci 
s obecním úřadem vzpomínková slavnost Jana Maniše. 

Začátek ve 14.30 hod. Uslyšíme biblický úvodník od faráře 
Jiřího Palána z Huslenek a druhým, víceméně historickým 
příspěvkem, nám poslouží farář Jan Hudec. Sestra farářka 
Pavla Hudcová nám poslouží kázáním při dopoledních 
bohoslužbách. 

15. 9. – rodinné bohoslužby a beseda se vzpomínkou na letní 
tábory.

Ve středu 25. 9. se uskuteční veřejný program pro děti ze 
základní školy, jejich rodiče a prarodiče. Pokračovat bude 
vyučování náboženství. Zveme všechny děti, a to jak do hodin 
náboženství a nedělní besídky, tak i dorost ke konfirmačnímu 
cvičení. 

20. 10. – Neděle díkůvzdání za úrodu se svátostí Večeře Páně.

22. 10. – zahájení dalšího cyklu biblických hodin. Začneme se 
zaobírat jedinou prorockou knihou v Novém zákoně, a tou je 
Zjevení svatého Jana.

Náš nebeský Otče, děkujeme za všechny, kdo nás v této víře utvrzovali a tuto pravdu nám dosvědčovali slovy 
i skutky. Ale tu skutečnou Boží lásku poznáme teprve tehdy, až nám ji sám tvůj svatý Duch dá poznat a vloží 
nám ji do srdce. Až nás On sám utvrdí v tom, že Ty nás miluješ a toužíš po naší blízkosti a že chceš jít s námi 
životem. Dej, ať se to stane, dej ať nám Duch svatý tu úžasnou „4D“ Boží lásku dá poznat. Amen

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

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

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

Církev není místo, kde se můžeme shromáždit, církev je rodina, ke které smíme patřit!

Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví a přeje krásné letní měsíce farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek.
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ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY OTEVÍRAJÍ SRDCE 
NEJEN EVROPY, ALE I AMERIKY
Kdyby nám před pár lety někdo řekl, že pojedeme na naše 
tradiční turné do Ameriky, nejspíše mu neuvěříme.

Kdyby nám před pár lety někdo řekl, že pojedeme na naše tradiční 
turné do Ameriky, nejspíše mu neuvěříme. A je to tu! Celé dvě 
skupiny unikátního souboru Zvonky Dobré zprávy stojí před 
evangelickým kostelem v Kateřinicích, připraveny na dlouhou cestu 
za novými zážitky. Poslední rozloučení s rodiči a jedeme. Cesta 
naštěstí ubíhá rychle díky skvělému doprovodu domácích fanoušků 
a podporovatelů souboru v čele s Vojtěchem Zubíčkem, starostou 
obce Kateřinice, a Martinem Žabčíkem, starostou obce Ratiboř 
a s jejich manželkami. My, zvoníci, tvoříme větší část 35členné 
skupiny spolucestujících.  

Dřív než by kdo řekl švec, vítá nás obrovská země – Spojené státy 
americké. První na seznamu je zastávka s názvem Pittsburgh. 
Nádherné město, které nás vítá krásným počasím a otevřenou 
náručí. Díky našim přátelům, v čele s panem Richardem Pinkertonem, 
kteří pro nás připravili skvělé přivítání a zázemí, se tu cítíme jako 
doma. Po náročné vyčerpávající cestě nás velice mile vítají první 
hostitelské rodiny presbyteriánského sboru Southminster, které 
všem našim členům otevírají dveře svých domů a srdce dokořán. 

První den se nese v duchu dojemných setkání a dechberoucích 
zážitků. Jako první bod je na programu  připravena prohlídka města 
vedena našimi kamarády, kteří nás přijíždí každoročně vyučovat 
hru na ruční zvonky do Kateřinic. Jelikož nám štěstí přeje, můžeme 

být součástí Art festivalu, který se koná přímo v ulicích města. 
Nabitý den úspěšně zakončujeme v místní věhlasné restauraci, kde 
spolu se všemi hostiteli a dalšími přáteli ochutnáváme vyhlášené 
speciality americké kuchyně.

Nedělní ráno trávíme všichni společně v kostele, kde se pečlivě 
připravujeme na dopolední bohoslužby, kterých se můžeme 
zúčastnit a obohatit jejich program o pár skladeb z našeho 
repertoáru, které hrajeme jako malou ochutnávku a pozvánku na 
odpolední koncert. Po bohulibém worshipu, kdy se sbor dojemně 
loučil se svými dvěma pastory (ze čtyř), prováděl křest Páně 
a přijímal slib svých presbyterů a diákonů, nás čeká u nedalekého 
sborového domu piknik, kde ochutnáváme pořádnou dávku 
zmrzliny a dezertů. Díky nim máme řádnou zásobu energie, 
kterou úročíme při našem prvním vystoupení, kde máme tu čest 
si zahrát společně s domácím souborem The Southminster Ringers. 
Emoce ze srdceryvných projevů sdílíme na zahradní party u jedné 
z hostitelských rodin, která se o nás postarala přímo královsky.

Poprvé balíme kufry, loučíme se, předáváme dárky (dřevěné 
dénko s logy našich dvou farních sborů dvou obcí i zvonků 
a fotokniha plná vzpomínek) a pokračujeme dále. Po USA cestujeme 
pronajatým autobusem, který nám dává pocit zázemí na dlouhé 
cesty, které musíme absolvovat při přemisťování na místa dalších 
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koncertů (přes 2 000 km). Při prvním přejezdu z Pensylvánie do 
Marylandu zastavujeme v rodinné firmě Malmark, kde máme 
možnost podívat se, jak vznikají úžasné hudební nástroje, na 
které sami hrajeme. Dozvídáme se spoustu zajímavých věcí, jsme 
přítomni u celé výroby ručních zvonků i chimesů, a dokonce si 
můžeme zahrát na zbrusunové výrobky. Jedním slovem nádhera! 
Na cestě se od naší paní řidičky dozvídáme o zajímavé komunitě 
Amišů, kteří žijí v nedaleké oblasti od města Annapolis, které se 
stává naším dalším domovem.

Přístavní město bereme útokem. Přímo v jeho srdci navštěvujeme 
světoznámou důstojnickou akademii amerického námořnictva 
NAVY, kterou obklopují nádherné památky a memoriály padlých 
vojáků. Další koncert, právě nedaleko univerzit, je pro nás zvoníky 
trochu hektický, jelikož si s sebou nevezeme naše české zvonečky, 
jsme vždy odkázaní na možnosti hostitelského souboru. Problém 
s nedostatkem zvonků, celkovou absenci paliček a chimesů však 
zvládáme levou zadní a příjemným vystoupením se nenápadně 
dostáváme přes půlku našeho výletu.

Opět zvedáme kotvy a míříme do hlavního města – Washingtonu, 
D.C., kde nás hrdě provází pan Pinkerton se svou  ženou Essi. 
Od Kapitolu Spojených států amerických se želvím tempem 
přesouváme do Národního muzea přírodní historie, kde můžeme 
vidět vývoj světa od dinosaurů až po současnost. Dále míjíme 
Washingtonův památník, Bílý dům, Památník druhé světové války 
i válek v Koreji a ve Vietnamu a na společnou fotku se scházíme 
před Lincolnovým památníkem, kde se od nás odpojuje členka 
nejstarší skupiny a odjíždí na pár měsíců za prací. Se slzami v očích 
nasedáme do autobusu a sledujeme mihotající se krajinu až do 

města Roanoke Rapids v Severní Karolíně, kde máme naplánovaný 
další koncert. Díky milému faráři, který pro nás připravil skvělý 
servis, máme kam složit hlavu. Srdečné chování všech náhradních 
rodin nás neustále překvapuje a dojímá, proto každého odměňujeme 
dárkem, jako dík za jejich pohostinnost.

Předposlední den našeho amerického snu máme tu čest osobně 
poznat pana Thomase Flynna s jeho manželkou, kteří nás pozvali 
do svého domu. Tato návštěva je pro nás velice silným emotivním 
zážitkem, a to tím více, že naše paní farářka nás představuje jako 
jeho zvonková „vnoučata“. Pan Flynn před 50 lety založil soubor 
zvonků právě v Pittsburghu, které po něm převzal již zmíněný pan 
Pinkerton. Při posledním koncertu ve městě Raleigh se v nás mísí 
pocity štěstí, pokory a díků, které nejdou ani slovy popsat. Obrovský 
dík patří paní farářce J. Wieře Jelinek, která nám jako první ukázala 
cestu k nádherné hudbě, Bohu a nakonec až do Ameriky. Roníme 
slzičky a čas se krátí. Při cestě na letiště Baltimore děláme poslední 
zastávku v muzeu Air and space, kde můžeme vidět letadla a rakety 
v životních velikostech.

Poslední chvilky a s USA se loučíme dlouhým pohledem z letadla. 
Nezbývá než dodat nic jiného, než DĚKUJEME! Děkujeme za 
zosnování této události našemu spolku Zvonky Dobré zprávy 
s jejich vedením – panem MUDr. Josefem Čápem a naším panem 
farářem Miroslawem Jelinkem, oběma našim sborům a Obcím 
Ratiboř a Kateřinice s jejich starosty, všem sponzorům, přátelům 
v Pittsburghu a, rozhodně, Pánu Bohu za požehnání a ochranu.

Hana Malovaná 
členka souboru ZDZ, Ratiboř
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
S blížícím se létem jsou uskutečňovány již tradiční návštěvy jubilantů. V období od dubna do konce června jsme navštívili 26 našich 
spoluobčanů, kteří oslavili svá výročí. 70 let – 5 jubilantů, 75 let – 3 jubilanti, 80 let – 2 jubilanti, nad 80 let – 14 jubilantů, 92 let 
– 1 jubilantka, 96 let – 1 jubilantka (v domově s pečovatelskou službou). Jedna manželská dvojice si připomněla 60 let společného života.

Vítání občánků
V sobotu 6. 4. 2019 se v oddací místnosti Obecního úřadu 
v Ratiboři uskutečnilo vítání nejmenších občánků obce.

Přítomné rodiče a příbuzné uvítal pan starosta Martin Žabčík 
a představil naše nejmenší. Nové občánky přišly přivítat děti 
z mateřské školy se svým programem. Po slavnostním projevu 
následovalo zapsání do pamětní knihy a společné fotografování.

Přejeme našim malým občánkům život plný radosti a štěstí, 
aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti nás všech.

Další vítání občánků proběhne 5. 10. 2019.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková



Ochotnické divadlo v Ratiboři bylo znovu po dlouhých letech 
obnoveno v říjnu 2017. Na první informační schůzce se nás tehdy 
sešlo 9 prvních členů, místních i přespolních. Během prvních dvou 
měsíců jsme sehráli kratší divadelní hru Sv. Mikuláš, kterou jsme si 
sami napsali i zrežírovali. Premiéra této hry byla v místní mateřské 
škole, kam se přišla podívat i první a druhá třída ze základní školy. 
Poté byla repríza v ratibořské sokolovně – nijak jsme to nezveřejnili, 
každý z herců pozval svou rodinu a pár známých. Přišel se na nás 
podívat i pan starosta s manželkou. Účel této akce byl takový, aby 
doma věděli, co vlastně děláme, a zároveň pro nás to byla „taková 
zkouška“ odvahy vystoupit před lidmi. Hru jsme hráli i v loni 
v prosinci, taktéž ve školce a také ve Valašské Polance, což byl náš 
první výjezd s divadlem mimo obec.

V září 2018 se sestava divadla trochu změnila. Někteří členové odešli 
a někteří zase přibyli. A teď co dál... Myšlenka s nápadem přišla brzy, 
vybrali jsme si hru od autora Petra Tomšů Zase ti tupitelé.

Jedná se o politickou satiru z prostředí obecního zastupitelstva. Na 
naši vesnici se to i hodilo, tak jsme do toho šli. Během osmi týdnů 
jsme hru nacvičili a 25. 11. 2018 jsme měli premiéru opět v ratibořské 
sokolovně. Poté jsme v Ratiboři hráli ještě třikrát v místním kině, 
z toho poslední představení bylo benefiční pro Charitu Vsetín. 
Výtěžek z této akce byl použit na nákup vodního lůžka. Jinak hrajeme 
v různých obcích v okrese, do toho ještě zkoušíme a připravujeme 
další divadelní hru, komediální pohádku pro děti i dospělé.

Jak se nám hru podaří nazkoušet, tak se na Vás budeme opět těšit, 
vážení spoluobčané, a doufat, že Vás rozveselíme a všichni se společně 
pobavíme.

Za ratibořské ochotníky 
Andrea Žambochová

Obec Ratiboř vytvořila pracovní skupinu, která si klade za cíl 
vybudovat naučnou stezku s názvem „Zapomenuté osudy“, se 
zaměřením na historické události. První etapou budou události 
z období II. světové války a domácího odboje.

V současné době je dokončen a instalován informační panel 
u pomníku partyzána Ctibora Čermáka. Dalším místem, ke 
kterému připravujeme informační panel je místo popravy obyvatel 
Vařákových pasek. Odhalení pamětní desky a panelu připravujeme 
společně s Obecním úřadem Hošťálková na 21. 9. 2019.

Při přípravě info panelů soustřeďujeme fotografie, pátráme po nových 
poznatcích. Ujistili jsme se, že se ještě dají získat informace, které jsou 
dnes již vzácné, a máme obavu, aby neupadly v zapomnění.

Chtěli bychom proto touto cestou vyzvat všechny, kteří nám mohou 
pomoci obohatit náš archív z období 2. světové války.

Zajistíme jejich ofotografování, skenování ať se jedná o fotografie, 
písemné dokumenty, výstřižky z dobových novin, vyznamenání, 
potvrzení od partyzánů apod.

Případné kopie uvedených materiálů nám můžete zasílat na 
e-mailovou adresu: hasastanislav@centrum.cz

Za pracovní skupinu děkuje 
PaedDr.et Mgr. Stanislav Haša

HLEDÁNÍ DÁVNÝCH FOTOGRAFIÍ, DOKUMENTŮ, 
PÍSEMNÝCH ZÁZNAMŮ Z OBDOBÍ II. SV. VÁLKY
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Jaký měl náš Klub seniorek do dnešního dne program? Pokud nám 
zdraví dovolí, snažíme se být stále aktivní!

I nadále se pravidelně každých 14 dnů scházíme na staré faře. Vždy 
si popovídáme, zasmějeme se a plánujeme naše další akce. Vždy se 
těšíme na příští setkání.

V březnu, jako každý rok, jsme se sešly v restauraci Ponorka při 
příležitosti svátku MDŽ. Bylo to pěkné odpoledne s pohoštěním, 
spojené s dobrou náladou a povídáním.

Dne 16. 5. jsme se již po několikáté zúčastnily turnaje v pétanque 
Senior cup 2019 v Luhačovicích. Naše barvy obhajovaly „hráčky“ 
Anna Kulhánková, Věra Janíčková, Jiřina Zubíková a Květa Petrová. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 42 smíšených družstev žen a mužů 
z celého Zlínského kraje. Sice jsme nedosáhly ani na bramborovou 
medaili, ale odjížděly jsme s dobrou náladou a s ujištěním, že se příští 
rok zúčastníme zase. 

Další naší akcí byl koncem května relaxační pobyt v Jeseníkách 
v Branné. Užily jsme si procházek v krásné přírodě a hlavně wellnessu 
v hotelu Kolštejn. 

V měsíci květnu jsme ukončily naše pravidelné úterní cvičení jógy 
v Sokolovně. Budeme se těšit na pokračování na podzim a setkání 
s naší milou cvičitelkou Věrkou Hrabovskou.

Právě začíná léto – doba prázdnin, dovolených a výletů a hlavně 
sluníčka a tepla. Náš Klub seniorek se již také těší na toto krásné letní 
období.

A co přát našim spoluobčanům? Léto plné slunce a pohody a ať si jej 
každý užije podle svých představ!

Za klub B–B 
Květa Petrová a Božka Žabčíková

Zahrádkáři připravují výstavu mečíků v Ratiboři ve dnech 17. a 18. 8. 2019 v sokolovně. Mečíky bude vyzdoben i evangelický 
kostel u příležitosti konání koncertu hry na ruční zvonky za účasti zahraničních hostů z USA. Letošní deštivé jaro nám oddálilo 
termín výsadby hlíz, ale věřím, že mečíky vykvetou na plánovaný termín výstavy. Srdečně zveme všechny milovníky květin už na 
osmou výstavu, kterou pořádá Gladiol club, zahrádkáři, OÚ Ratiboř a seniorky BB.

Za Gladiol club Anna Gerlíková

Tento školní rok byl úspěšný, na skautské schůzky přicházelo 
každé pondělí téměř 20 dětí. Někdy jich bylo i více. Utvořily dobrý 
a přátelský kolektiv. V průběhu celého roku jsme hráli spoustu 
her, učili se vycházet jeden s druhým, uzlovat, poznávat a chránit 
přírodu, číst v mapě... Nechyběla ani zdravověda, kterou jsme 
začátkem června důkladně procvičili s p. Jitkou Pařenicovou  
z Červeného kříže. Přinesla nám figuríny, spoustu obvazů a cenných 
rad k záchraně života a pomoci jiným. Vědomosti, které se děti 
učí, uplatnily na závodu světlušek a vlčat, který se konal v okolí 
DBC Kateřinice. Děti se zúčastnily společných oddílových výprav 

do Dinotic, oddílových Vánoc, Tříkrálové sbírky, zimní výpravy, 
výpravy na Ivančenu a Lysou Horu. V červnu se také uskutečnila 
výprava s přespáním v tělocvičně, kde se děti dostatečně vyřádily, 
a druhý den mohly pokračovat na vsetínský zámek s prohlídkou 
stálých expozic, věže, výstav a výstavy strašidel, která se nám všem 
moc líbila. Přejeme Všem dětem i dospělým pohodové prázdniny 
a krásné léto. V září se těšíme na setkání s dětmi.

Za ratibořské skauty 
Jana Regmundová

KLUB SENIOREK B–B

POZVÁNKA NA KVĚTINOVÉ DNY V RATIBOŘI 

SVĚTLUŠKY A VLČATA RATIBOŘ
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Souhrn muži A + B
V neděli 16. 6. 2019 skončily soutěže našich mužstev mužů v sezóně 
2018/2019. U A-mužstva jsme do této sezóny, po úspěšném jaru 2018, 
vstupovali s ambicemi hrát o umístění v horní polovině tabulky 1. B 
třídy krajské soutěže. Tak jako ostatní kluby jsme se ale po celou 
sezónu potýkali s úbytkem vlastních odchovanců, většinou související 
s jejich odchodem na vysoké či jiné školy mimo náš region nebo 
s přestupy k jiným sportům. Během zimní přípravy, do které jsme 
vstupovali s necelou jedenáctkou hráčů, se nám alespoň podařilo 
dohodnout návrat Karla Machaly ze Vsetína, přestup Petra Hrabice 
z Kateřinic výměnou za Romana Machalu do Kateřinic, prodloužení 
přestupu brankáře Ladi Sedláka z Velkých Karlovic a postupné 
začlenění našeho nadějného dorostence Ondry Makyče do mužstva. 
O nedostatku hráčů a nestálosti základní sestavy nejvíce vypovídá 
fakt, že trenér Jaryn Kulhaj povolal k jednotlivým utkáním celkem 
neuvěřitelných 23 hráčů. Tak jako již na podzim jsme si museli 
vypomoci hráči z B-týmu, na což naše rezerva, která v minulé sezóně 
zaslouženě vybojovala postup do III. třídy okresní soutěže, následně 
samozřejmě doplatila mnohdy nastupováním ke svým utkáním 
bez náhradníků a s hráči ve věku 40 let a výše, což se promítlo do 
špatných výsledků a umístěním na konečném posledním místě 
tabulky.

Naštěstí se v druhé polovině jara alespoň A-týmu podařilo sestavu 
stabilizovat a šňůrou 4 vítězství v řadě ve čtyřech posledních 
zápasech vybojovat konečné a zasloužené 11. místo, což je oproti 
loňské sezóně dokonce vylepšení o 1 příčku. Chtěl bych proto jménem 
výkonného výboru našeho klubu poděkovat trenérovi, vedoucímu 
a všem hráčům „Áčka“ za skvělou jízdu na konci sezóny, hráčům 
a realizačnímu týmu „Béčka“ za to, že upřednostnili a pomohli 

„Áčku“, cérkám z buňky a ogarům z udírny za skvělé občerstvení 
při domácích utkáních a všem našim fanouškům za jejich trpělivost 
a podporu i v méně vydařených utkáních.

Co se týká plánů do další sezóny, bude vše vyjasněno zhruba do 
měsíce, a pak o nich budeme naše příznivce informovat na našich 
webových stránkách – www.sokolratibor.cz

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Vlasťa Adámek 
předseda TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s.

Starší žáci 2018 – 2019

Starší přípravka 2018 – 2019
Horní řada zleva: Radek Rožnovják (trenér), Marián Holý, Kuba Hastík, Patrik Rožnovják, Adam Nogol, Daniel Herman 
a Radek Herián (trenér). Spodní řada zleva: Lukáš Kaňák, Tadeáš Růžička, Adam Žabčík, Šimon Herián, Lukáš Černý 
a Vojta Halmazňa. Ležící brankař: Honza Cmerek

ZHODNOCENÍ SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ FOTBALOVÝCH MUŽSTEV 
TJ SOKOL RATIBOŘ, Z.S., DOSAŽENÝCH V SEZÓNĚ 2018/2019
V neděli 16. 6. 2019 skončily soutěže našich mužstev mužů v sezóně 2018/2019. 

Horní řada: Libor Staněk (trenér), Alex Najt, Daniel Růžička, Mety 
Černý, Petr Zubíček, Matyáš Dědek, Jan Krkoš a Josef Mikula 
(trenér). Dolní řada: Štěpán Mrlina, Jan Dančák, Karel Říha, Jan 
Děckuláček, Matěj Šedlbauer, Jan Matula a Vojtěch Mikula.
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Oddíl kopané vás všechny srdečně zve na srpnovou noc se 
skupinou REFLEXY, která se uskuteční v sobotu 3. 8. 2019 
od 20.00 hod. v areálu za hasičským domem.
Oddíl kopané

Milí volišáci, všem vám přejeme krásné léto, hodně sportu, žádné úrazy a sejdeme se opět v září, 
zřejmě opět v pondělky od 15.45 do 17.00. Pokud máte kamarády a kamarádky v 1. až 4. třídě, 
kteří by se rádi přidali, vezměte je s sebou! Nebojte se a zastavte se. Rádi vás uvidíme.

Za trenéry Láďa Válek

POZVÁNKA NA SRPNOVOU NOC

V sobotu 8. 6. 2019 jsme 
vypravili dva autobusy 
do Ostravy na koncert 
skupiny Kabát.  Zájezdu 
se zúčastnilo 100 lidí 
nejen z Ratiboře, ale 
taky ze sousedních 
obcí. Počasí se vydařilo 
a doufáme, že se všem 
účastníkům akce líbila.

Michal Mrlina 
místostarosta

3. 8. 2019 od 20.00
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LETNÍ KROUŽEK 
MLADÉHO 

ZDRAVOTNÍKA 
v červeneci a srpnu 
každé úterý 16:00–17:30 

na hasičárně (svazarmu) v Ratiboři 

 
Děti se zábavnou formou naučí základy 
anatomie, poskytování první pomoci a 
obvazovou techniku. 

Kroužek je určen pro děti 1. stupně ZŠ. 

Bližší informace na: 
Parenicova.jitka@seznam.cz  
nebo telefonu 776 875 322 

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

Letní zpravodaj 2019 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, upřesnění, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

Vzít si s sebou na výlet fotoaparát se vyplatí.  
Navštivte a vyfoťte krásy Valašska  
a můžete vyhrát jednu z finančních odměn.

Činnost Destinační společnosti Valašsko je v roce 2019 spolufinancována Zlínským krajem,  
městem Vsetín, městem Valašské Meziříčí a městem Rožnov pod Radhoštěm.

Své fotografie posílejte na adresu info@visit-valassko.cz do 27. září 2019.  
Vyhlášení vítězů proběhne 14. října 2019 na webu www.visit-valassko.cz
Podrobná pravidla naleznete na adrese: www.visit-valassko.cz/fotosoutez-valassko-2019/

www.visit-valassko.cz

Autoři 3 nejlepších  
fotografií získají  
finanční odměnu

1. místo
5 000 Kč

2. místo
3 000 Kč

3. místo
1 000 Kč


