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Vážení a milí spoluobčané,

léto je za námi a kdyby mně někdo řekl, co všechno v létě 2019 prožijeme, jenom bych se pousmál a bral 
to jako krásný sen. Ale ten sen se stal skutečností. Nejenom, že jsme se stali Vesnicí roku Zlínského kraje 
2019, ale ještě se nám podařilo získat stříbrnou příčku v celostátním kole. Uspět mezi 206 obcemi, to už 
je opravdu velký výkon. Tohoto ocenění bylo dosaženo díky nadšení, píli a práci všech, kteří přiložili ruku 
k dílu a snažili se naši dědinu zkrášlit, uklidit či pomoci s prezentací. Všechno to úsilí bylo zhodnoceno 
a oceněno nejen v kraji, ale v celé republice. A navíc, vše, co se v přípravách na soutěž udělalo, neodjelo 
společně s hodnotitelskou komisí, ale zůstalo u nás, a nejdůležitější je, že jsme dělali maximum pro sebe 
a krásnější Ratiboř.

Děkuji Vám z celého srdce všem!!!

Martin Žabčík 
starosta

Naše cesta za stříbrnou stuhou začala prakticky krajskou slavností, 
na kterou zavítaly všechny soutěžící vesnice ve Zlínském kraji 
a spousta vzácných hostů. Bylo nutné připravit farskou a školní 
zahradu, vymyslet program a vše upravit tak, abychom ukázali, že 
nám vítězství skutečně patří. Myslím si, že se slavnost povedla a hosté, 
jak místní, tak přespolní, odcházeli spokojení a s dobrým pocitem. 
Po slavnosti už nás čekala jenom a jenom práce. Bylo nutné dát 
dohromady trasu a prezentaci na celostátní kolo. Prezentace měla ve 
státním kole trvat čtyři hodiny, ale i to se nakonec zdálo velmi krátkou 
dobou, kdybychom chtěli komisi ukázat vše, co v Ratiboři máme. 

Nejdříve tedy vznikl program, ke kterému bylo nutné načasovat trasu 
a zjistit, zda jsme schopni vše stihnout. Sedli jsme do auta a objeli 
všechna místa, která jsme chtěli navštívit. Stopovali jsme si cesty 
k jednotlivým stanovištím a samotný pobyt na každém daném místě. 
Někde jsme museli přidat více času, jiné místo jsme museli úplně 
vyloučit. Tak vzniknul k programu minutovník, který bylo nutné 
dodržet.

Srpen se pak stal měsícem největší pracovní aktivity, kterou naše 
dědina zažila. Vzhled mnoha míst se měnil doslova ze dne na den. 
Bylo nutné oslovit všechny, kteří se měli na prezentaci podílet. Musím 
na tomto místě říci, že každý, kdo byl osloven, okamžitě souhlasil 
a rád se zapojil. Mnozí členové spolků přicházeli na obecní úřad 
s nápady, co všechno mohou prezentovat. Bylo to až neuvěřitelné. 
Spousta dobrovolníků se také ráda zapojila do společného díla.

Museli jsme vymyslet i přepravu komise. Mělo dorazit třináct členů 
a tolik se do hasičské dodávky nevejde. Pronajali jsme minibus, který 
jsme nazvali DĚDINOBUS a vybavili jej vším, co komise na cestu 
potřebovala. Na sedadla jsme umístili mapku trasy i s místy zastavení, 
aby všichni komisaři věděli, co je čeká. 

Než jsme se nadáli, byl tu pátek 6. září a o půl druhé odpoledne na 
minutu přesně dorazila celostátní hodnotitelská komise. Přivítali jsme 
ji tradičně před budovou OÚ a pak už započal samotný program. 
Zahájili jsme v obřadní síni seznámením s územním a strategickým 
plánem, rozvojovými dokumenty a plánovanými projekty a studiemi. 
Zároveň měla komise možnost si prohlédnout náš zpravodaj, 
infokanál a webové stránky. Pak už jsme vyrazili do terénu. Cestou 
z obřadní síně jsme představili fotografie Vlastimila Musila a komisi 
rovněž zajímala lékárna a pošta. Před budovou jsme se zastavili 
a pověděli pár slov k rekonstrukci návsi a jejímu budoucímu vzhledu.

Poté následovala prezentace lidových řemesel ve stodole u Zubíčků. 
Ihned v úvodu jsme komisi nabídli k ochutnání bramborové placky 
„Podlesníky“ a ukázali jejich přípravu. Následovala ukázka pletení 
valašských krojových ponožek paní I. Malučké, výroba „koncovek,“ 
(fujar) v podání M. Děckuláčka, E. Miniariková zaujala pletením 
mašlovaček z husích brků, pan J. Šedý zase předvedl šití kožených 
pobočků a vše zakončil včelař J. Kovář, u kterého se mohli porotci 
podívat do proskleného úlu a ochutnat místní med a víčkovicu. 
Okolí stodoly bylo zároveň vyzdobeno starými pracovními nástroji, 
neckami, kameňáky a žebřiňákem. Stará řemesla porotu velice 
zajímala a bylo těžké je ze stodoly dostat do autobusu.

Po krátké cestě jsme vystoupili před domkem pana P. Hradila, který 
nás přivítal ve své dílně a předvedl práci na soustruhu a výrobu 
dlabaných dřevěných mís a šperků. Po tomto krátkém zastavení 
nás už čekala paní ředitelka školy M. Valová s dětmi a v krátkosti 
představila školu. Prošli jsme do školní zahrady, která byla právě 
dokončena. Zároveň jsme měli na zahradě připravený projekt 
přístavby školy, která porotu velice zajímala. Ze zahrady to bylo už 
jen pár kroků do kostela, před kterým porotu vítala paní farářka 
a už zaznívaly první tóny zvonků. Jako vždy měly Zvonky obrovský 
úspěch, porotci si mohli na zvonky také zahrát. Svou píseň přidal 
i pěvecký sbor a při vycházení z kostela dostala porota od děvčat 
památeční dénka, která putovala do Ameriky. Z kostela jsme se 
vypravili kolem políčka mečíků do knihovny, kde porotu provedla 
naše knihovnice E. Miniariková a představila novou knihovnu včetně 
obecní kroniky. Porotci si mohli vyzkoušet brkopsaní a velkým 
překvapením byla malá výstava mečíků v klubovně staré fary, 
kterou připravily úžasné zahrádkářky. Po krátkém čase jsme zase 
porotu nahnali do Dědinobusu a vyjeli směrem do sběrného dvora. 
Zde místostarosta představil náš systém odpadového hospodářství 
a o nově plánovaném třídění odpadů popovídali zástupci firmy 
ECONIT. Mohu podotknout, že jsme byli jedinou obcí, která porotě 
představila sběrný dvůr. Chtěli jsme záměrně ukázat i naše technické 
zázemí, které k dědině patří.

CESTA ZA STŘÍBREM V CELOREPUBLIKOVÉM KOLE SOUTĚŽE VESNICE ROKU
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Z Červených to byl jen kousek na Hasičárnu, kde již netrpělivě čekali 
historičtí hasiči. Jakmile začala porota vystupovat z Dědinobusu, 
zatroubili na poplach a zahájili útok. Vzápětí vyběhlo naše soutěžní 
družstvo mladých hasičů a předvedlo svůj patnáctivteřinový 
útok. R. Javořík, jako velitel výjezdové jednotky, představil zázemí 
hasičské zbrojnice a kompletní vybavení jednotky. Pokračovali jsme 
prohlídkou svazarmu, hodnotitelé nahlédli do sálu v prvním patře, 
měli možnost navštívit rozvodnu kabelové televize a v mateřském 
centru Budníček je čekaly maminky s malými dětmi a paní 
E. Buriánková představila fungování centra.

Od hasičárny jsme se vypravili na farmu do Pržna. Pan předseda 
Adámek provedl komisi stájemi a v dojírně byla připravena 
ochutnávka sýrů a mléka. Z farmy jsme přes cyklostezku zamířili 
do Borčí. Na louce už byl připraven kompletní soubor Kosiska, 
který doplnila cimbálová muzika ZUŠ Morava. Děti zatančily 
za doprovodu cimbálovky, Kosáci zazpívali, ZUŠ Morava představila 
svoji činnost a vzápětí jsme komisi pozvali na ochutnávku místních 
výrobků. Stoly byly plné domácích zavařenin, likérů, paštik, klobásek, 
uzeného, koláčů, zelňáků, zkrátka všeho, co se u nás zavaří, vyudí či 
upeče. V průběhu ochutnávky seznámil pan Vacek porotu s historií 
vojenského muzea a pozval k prohlídce. Po vydatné degustaci jsme 
vyrazili Dědinobusem dál. Na kopci u Fabiánků čekalo porotu 
setkání se sportovními reprezentanty – Lucií Žabčíkovou, mistryní 
Evropy, několikanásobnou mistryní ČR v plavání a Zbyňkem 
Kovářem, mistrem světa v policejní střelbě. Zbyněk předvedl porotě 
své střelecké dovednosti i se svým synem. Krátký pohled na obecní 
lesy v lokalitě Dvorca, popovídání o hospodaření v nich a jedeme 
dál. Dědinobus zastavuje u Karolů, otvírají se dveře a komisaře vítá 
nejmladší pekař Kubík a zve k návštěvě. Karolovi představili chod 
pekárny, komise viděla sázení chleba do pece, rozvalování, přípravu 
žitného kvasu a hlavně typický symbol Ratiboře – ratibořský chleba 
ochutnala. Čas běžel a my jsme se blížili do finále. Dorazili jsme 
k mateřské školce, kde paní ředitelka Z. Březovjáková pozvala 
k návštěvě a představila novou mateřinku. Porotci si v průběhu 
prohlídky již všimli plné zahrady lidí a těšili se ven. 

Vstupem do zahrady nastalo úplné finále prezentace. Začali jsme 
u stánku mikroregionu Střední Vsetínsko, kde nás přijelo podpořit 
osm starostů z okolních obcí a komisi pozdravil i sám pan hejtman 
J. Čunek. Mikrofon přebírá Honza Janíček a představuje jeden spolek 
za druhým. A že jich nemáme málo, svoji prezentaci si připravilo 
celkem 16 spolků a organizací působících v Ratiboři. V závěru komise 
ochutnala myslivecké speciality – dančí guláš a divočáka se zelím 
a shlédla krátkou scénku ratibořských ochotníků. Nastalo rozloučení 
tradiční hymnou „My sme Valaši,“ společná fotografie, závěrečná 
štamprla a odjezd.

Komise odjela a my jsme začali uklízet s dobrým pocitem. Všechno, 
co jsme chtěli představit se podařilo, časový harmonogram vyšel 
s desetiminutovou rezervou. Na všech místech, kde jsme zastavovali 
byli komisaři přivítání velmi vstřícně, ze všech lidí bylo cítit nadšení 
a hrdost na naši obec. Na celé prezentaci se v průběhu čtyř hodin 
podílelo více jak 300 zaměstnanců, zastupitelů, pracovníků školy 
a školky, dobrovolníků a členů spolků. Bylo to fascinující a naprosto 
neuvěřitelné. Nemohu jmenovat všechny, kteří nám pomáhali, 
protože by asi nestačily stránky zpravodaje. 

Jenom Vám všem chci říci DÍKY RATIBOŘANÉ, dokázali jste něco, 
co se zapsalo do historie naší obce!!!

Slavnostní vyhlášení v Luhačovicích
Republiková komise odjela a nás čekala příprava na Jarmark 
venkova a vyhlášení výsledků v Luhačovicích. Museli jsme připravit 
stánek, který nás bude charakterizovat. Pojali jsme jednu část jako 
ochutnávku Ratiboře a připravili jsme domácí uzenou slaninu od 
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CO NÁM SOUTĚŽ VESNICE 
ROKU 2019 PŘINESLA
 500 000,- Kč od Zlínského kraje za zlatou stuhu 
 20 000,- Kč od Zlínského kraje za zachování lidových tradic 
 1 900 000,- Kč od MMR za druhé místo v celostátním kole 
 60 000,- Kč od Sdružení měst a obcí v celostátním kole

 2 480 000,- Kč finanční ocenění celkem

Ale hlavně nám soutěž přinesla spoustu radosti a zážitků, které jsme 
mohli prožívat společně, a to je víc než jakékoliv finanční ocenění.

Děkuji, Váš starosta 
Martin Žabčík

pana Ladislava Lukáše, škvarkové dalamánky od Karolů, slivovici, 
bezinkový likér, frgály a klobásky z divočáka. V druhé části stánku 
se předvedli opět naši řemeslníci. Martin Děckuláček pískal na 
koncovky, Ester Miniariková pletla mašlovačky, Marcela Machalová 
a Lukáš Špaček pekli podlesníky, Josef Šedý pletl pobočky pro koně 
a Barbora a Jakub Machálkovi vařili kyselicu. Z Ratiboře jsme 
vypravili dva autobusy a podpora byla na kolonádě znát. Přijelo 
spoustu Ratibořanů i po vlastní ose, takže praporů a fanoušků bylo 
opravdu hodně. A pak nastal ten zásadní okamžik. Na pódium 
nastoupilo všech 13 zlatých obcí a začalo vyhlašování. Když zaznělo 
jméno naší obce na stříbrné příčce, strhla se nekonečná vlna jásotu 
a skandování. Takových okamžiků zažívá člověk v životě jen opravdu 
málo. Nepřekonali jsme jen obec Lipovou z Ústeckého kraje, která si 
prvenství právem zaslouží. Nastaly momenty radosti, euforie, oslav 
a jásotu. Všichni byli šťastní z nádherného umístění naší dědiny. 
Ta radost a zpívání hymny „My sme Valaši“ byla opravdu dojemná 
a hodně emotivní.

Zlatá slavnost v obci Lipová
5. října jsme byli pozváni do obce Lipová, která se stala vítězem 
soutěže. Počasí bylo to nejhorší, jaké si kdo mohl představit – zima, 
vítr, déšť. Obec Lipová však nic nenechala náhodě. Na pivovarské 
louce postavili stanové městečko, které bylo vytápěno dieslovými 
agregáty. Všude byla spousta jídla, regionálních produktů a spousta 
příjemných, laskavých a přátelských lidí. Z rukou významných 
osobností přebraly všechny obce zvláštní ocenění a tři vítězové 
finanční dary, smaltovaný erb na budovu obecního úřadu 
a pozornost od hejtmana Ústeckého kraje. Celý den byl naplněn 
kulturními vystoupeními, ukázkami dřevořezbářů a ledosochání, 
následoval ohňostroj a lidová veselice. Absolvovali jsme speciální 
prohlídku obce přímo s panem starostou a musím opravdu upřímně 
konstatovat, že Lipová si výhru plně zaslouží. Je to obec s velkým 
katastrem, ale malým počtem obyvatel, navíc byl v historii její vývoj 
několikrát přerušen, nejdříve vyhnáním Čechů po záboru pohraničí 
a následně po odsunu sudetských Němců. Je to druhá nejsevernější 
obec v ČR a jak život, tak pracovní příležitosti zde mají lidé opravdu 
těžké. I to jsou aspekty, které měly vliv na hodnocení. Také mě těší, že 
rozhodování mezi Ratiboří a Lipovou bylo podle komisařů opravdu 
těžké a velmi vyrovnané. Přejme Lipové její úspěch a radujme se 
z toho našeho.

Naše cesta soutěží Vesnice roku 2019 končí a já mám na závěr jedno 
velké přání a zároveň prosbu. Pokusme se zachovat v sobě tu hrdost, 
nadšení, pracovitost, pospolitost a lásku k naší dědině, která nás 
provázela celou soutěží, i nadále. Pokud se nám to podaří, bude to na 
Ratiboři pořád vidět.
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O přístavbě naší školy mluvíme již několik let. Je připraven projekt 
včetně stavebního povolení, ale i po několika pokusech získat 
finance se to nepovedlo. Vše se změnilo letos v létě, kdy jsme 
na začátku srpna obdrželi zprávu z Ministerstva financí ČR, 
že jsme byli dodatečně vybráni k financování a ministerstvo 
náš projekt podpoří. Vše se ale musí zvládnout velmi rychle. 
Finance jsou na akci Přístavba základní školy Ratiboř rezervovány 
pouze do konce tohoto roku. Sešli jsme se proto s vedením školy, 
abychom projednali, zda je možné stavbu realizovat. Shodli jsme 
se, že pro to uděláme maximum. Taková příležitost už se nemusí 
opakovat. Bylo nutné zahájit nadlimitní výběrové řízení, které 
probíhá elektronicky a trvá minimálně dva měsíce. Stanovili jsme 
podmínky tak, aby zhotovitel, který zakázku vyhraje, zaručil, 
že stavbu dokončí v termínu. Požadovali jsme tedy 300 000,- Kč 
zádržné při předání díla. Tyto finance budeme zadržovat po dobu 
60. měsíců, dokud neskončí záruční doba. Dále zhotovitel doloží 
při podpisu smlouvy pojistnou smlouvu, kterou garantuje finanční 
pokrytí akce v případě nedodržení termínů. Dalšími požadavky 
bylo zachování provozu školy, instalace výtahu o prázdninách atd. 
S těmito podmínkami vyhlásila obec výběrové řízení, do kterého 
se přihlásila pouze jedna společnost, a to TM Stav, s.r.o. Tato 
společnost splnila všechny požadavky výběrového řízení, doložila 
pojištění a složila zádržné na obecní účet. Akce bude realizována 
za celkovou finanční částku 10 861 807,- Kč včetně DPH. Podpora 
Ministerstva financí ČR činí 6 971 092,- Kč. Financování akce bude 
rozděleno do dvou etap. V letošním roce musíme prostavět finance 
z MFČR, naši spoluúčast zařadíme do rozpočtu příštího roku, 
abychom nepřečerpali letošní plánovaný rozpočet. 

Časový harmonogram přístavby školy
1. října 2019 – zahájení stavebních prací (dále jen SP) 
30. listopadu 2019 – dokončení SP podpořených dotací z MFČR 
30. května. 2020 – dokončení SP financovaných z vlastních zdrojů

K jakým změnám ve škole dojde
Bude přistavěna odborná učebna na střeše stávající jídelny, která bude 
sloužit k výuce jazyků, počítačů a hudební výchovy. Dále bude do 
budovy vestavěn výtah až na půdu tak, aby bylo možné do budoucna 
využít i půdní prostory. V celé budově pak budou odstraněny veškeré 
bariéry bránící přístupu imobilních osob. Bude zrekonstruována 
školní jídelna a nově vybudována výdejna jídla ze stávajícího skladu 
a staré garáže. Zásobování jídelny bude nově přímo ze zásobovací 
rampy. Dostavěno bude také zázemí pro personál výdejny.

V průběhu rekonstrukce bude část školy se školní jídelnou uzavřena 
a výdej obědů bude přemístěn do malého sálu v sokolovně, kde jsou 
dostatečné podmínky pro zřízení přechodné školní jídelny. Proto 
prosím všechny, kteří využívají sokolovnu, o shovívavost, jelikož 
bude provoz částečně omezen a mnohé spolky budou muset dočasně 
využívat jiné, náhradní prostory. Zároveň chci ujistit všechny rodiče 
dětí, které jsou žáky naší školy, že bude provoz školy zachován v plném 
rozsahu a výuka bude v letošním školním roce probíhat bez omezení. 

Věřím, že celá akce proběhne bez komplikací a na jaro se budeme 
těšit z nové školy.

Martin Žabčík 
starosta

Před začátkem školních prázdnin byla zahájena rekonstrukce školní 
zahrady. Dokončení a předání celého díla proběhlo ve čtvrtek 
12. září 2019. Na zahradě byla vybudována nová venkovní učebna 
a amfiteátr s ohništěm. Dále byly na zahradě vytvořeny průlezky, 
hrazdy a vysazeny různé bylinkové záhony a stromy tradičních 

ovocných odrůd. Na akci se neuskutečnily žádné práce navíc 
a cena zůstává dle smlouvy 1 007 204,- Kč s DPH. Výstavba byla 
financována ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Michal Mrlina 
místostarosta

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU

PŘÍSTAVBA 
ŠKOLY
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V letních měsících byla zahájena revitalizace návsi, která by měla 
být dokončena 30. října 2019. Již bylo opraveno parkoviště před 
budovou obecního úřadu, dobudován chodník pro pěší před 
parkovištěm a upraveny záhony se zelení. Před kinem vzniká 
nová dlažba, která velmi citlivě mění vzhled naší návsi. Byly zde 
vysázeny tři lípy, abychom vrátili do centra zeleň. Tato myšlenka 
vznikla s ohledem na historický název Pod Lipkama. Stejným 
způsobem bude vydlážděn i prostor zastávky směr Vsetín. Celá 
budova zastávky byla opatřena novým nátěrem, byly odstraněny 
staré obklady a instalováno nové LED osvětlení. Došlo ke zrušení 
trafiky, kterou nahradí další vývěsní vitríny. Zároveň proběhla 
instalace LED osvětlení přechodů a přechodových míst, aby byla 
zvýšena bezpečnost chodců. Byla instalována krytá autobusová 
zastávka u kina, kterou jsme zde léta postrádali. Následně budou 
ještě instalovány v prostoru před kinem zabudované květináče, 
aby bylo v centru obce co nejvíce zeleně. Projekt na revitalizaci 
návsi navrhl ak. arch. Libor Sošťák, který zároveň dohlíží na jeho 
realizaci. Stavba je financována z odměny v loňském kole Vesnice 
roku 2018, kdy jsme obdrželi finanční odměnu 600 000,- Kč za 
získání Bílé stuhy v krajském kole. Celkově bude stát rekonstrukce 
1 094 309,- Kč. Zhotovitelem je firma pana Pavla Hurty z Ratiboře.

Martin Žabčík 
starosta

REVITALIZACE NÁVSI

V průběhu prázdnin proběhla první etapa opravy místních 
komunikací, ve které byly nově vyasfaltovány ulice na Skalce 
a ulice k vysílači. Zbylá část úseku od Žabčíků po hlavní 
cestu a celá ulice od mostu u Krajčíků až po cyklostezku 
bude dodělána do konce listopadu, neboť se zde buduje 
nový vodovodní řad, na který bude připojeno 22 přípojek 
k rodinným domům. Rozšíření vodovodní sítě proběhlo taky 
na horním konci od Hajdů až po konec cesty na Sušírně, 
kde bylo vybudováno pět nových přípojek. V další fázi bude 
vodovodní řad pokračovat až na hranici s Hošťálkovou, kde 
budou vybudovány další čtyři přípojky.

Michal Mrlina 
místostarosta

POZOR, právě probíhá testování a upravování nového systému obecního TV Infokanálu. Omluvte 
prosím chyby, špatné zobrazování, usekávání videí, neplynulost a výpadky signálu. Děkujeme.TV Infokanál

OPRAVY CEST A ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

Postupně se buduje osvětlení všech přechodů pro 
chodce od horního směrem na dolní konec obce. 
Zatím byly odvětleny přechody u horní zastávky, 
u Jednoty a u Sokolovny...

Osvětlený přechod zvyšuje viditelnost chodců 
na přechodu. Avšak hned za přechodem, mimo 
světelný kužel, se chodec může stát pro 
řidiče neviditelným – oči řidiče se adaptují 
na osvětlenou část a první metry ve tmě za 
přechodem tak nedokáží rozeznat.

Přecházejte tedy silnici v noci i nadále s nejvyšší 
opatrností a pokud možno jen po osvětleném 
přechodu nikoli těsně před nebo za ním!

OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ
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V minulém vydání zpravodaje jsme avizovali zavedení pytlového 
sběru v naší obci. Původně jsme počítali se zahájením od začátku 
září, ale bylo nutné ještě provést fyzickou analýzu odpadu, která 
nám přesně určí, na jaké komodity se máme zaměřit. Fyzická 
analýza byla naplánována na 25. září 2019. Ráno svezl popelářský 
vůz tunu odpadu do sběrného dvora, kde jej pracovníci Institutu 
cirkulární ekonomiky, společnosti JRK a VUT Brno roztřídili na 
jednotlivé komodity.

VÝSLEDEK – 1 tuna odpadu obsahovala
50 % bioodpadu 
8 % plastů 
5 % papíru a lepenky 
3 % kovů 
2,2 % skla 
31,8 % komunálního odpadu

Toto zjištění je opravdu šokující. Vyvážíme 50 % odpadu, který 
vůbec nemusí končit v popelnicích, ale může být zužitkován 
v zahradách, zkompostován nebo vytřízen na sběrném dvoře. 
Místo toho tento bioodpad vyvezeme na skládku a zaplatíme 
za svoz a následně za skládkování. Jenom skládkování stojí 
1 000,- Kč tuna.  Každý týden vyvezeme 8 tun komunálního 
odpadu, z čehož vyplývá, že zaplatíme 8 000,- Kč za skládkovné. 
Polovinu této částky platíme naprosto zbytečně, protože by na 
skládku vůbec bioodpad nemusel doputovat.

Nebudu polemizovat o ekologickém dopadu, ale podívejme se na tuto 
záležitost z ekonomického hlediska. Ročně vyprodukujeme v Ratiboři 
360 tun komunálního odpadu. Jenom za skládkovné zaplatíme 360 
000,- Kč. A nyní jsme zjistili, že polovinu této částky můžeme ušetřit, 
pokud budeme důslednější. Čeká nás v brzké době zákaz skládkování 
a nárůst ceny za likvidaci komunálního odpadu. Dále je avizováno, 
že obce budou muset změnit propočet poplatku za odpad. V praxi to 
bude znamenat, že se spočítají veškeré náklady na likvidaci a uložení 
vyprodukovaného odpadu a vydělí se počtem obyvatel. Kdybychom 
to udělali dnes, tak by to vypadalo následovně:

Náklady na odpady v obci Ratiboř za rok jsou v průměru 1 700 000,- Kč 
(svoz komunálního odpadu + provoz sběrného dvora a separace). 
Vydělíme-li tuto částku počtem obyvatel (1 857 obyvatel k 1. 1. 2019) 
dostaneme částku 915,- Kč za obyvatele. Takto se v budoucnu 
bude vypočítávat poplatek za odpady. V současnosti platíme 450,- Kč 

za obyvatele, zbylou část doplácíme z obecního rozpočtu. Dnes tuto 
úlevu legislativa umožňuje. V budoucnu už to však nebude možné. 
A otázka je naprosto jasná. Je zde velká rezerva financí, které 
můžeme na odpadech ušetřit a investovat je do jiných projektů, 
které v obci potřebujeme realizovat. Chceme udržet poplatek za 
odpad co nejnižší, nebo za pohodlnost budeme ochotni zaplatit. 
Dokážeme si představit tak vysoký poplatek za odpady? Navíc si 
musíme říci, že je zde spousta občanů, kteří důsledně třídí, ale stále 
se najde spousta lidí, kteří do popelnice prostě hodí všechno.

Nový systém bude naprosto dobrovolný. Nebudeme nikoho 
nutit, aby třídil, stále bude mít každý možnost do popelnice 
hodit cokoliv. Rozdíl však bude v poplatku. Proč by měli ti, kteří 
třídí, platit stejně jako ti, kteří do popelnice vhodí vše, co jejich 
domácnost vyprodukuje?

Čeká nás roční zkušební provoz. V průběhu října zavedeme 
pytlový svoz, kdy budeme jednou za čtrnáct dní svážet plasty 
a papír a jednou za měsíc kovy. Pytle s kódem si bude moci každá 
domácnost vyzvednout zdarma na obecním úřadě. Všechny 
domácnosti, které se do programu zapojí, budou mít v systému 
svůj účet, na kterém se bude načítat množství vytříděného odpadu. 
Po ročním fungování systém vyhodnotíme a nastane druhá fáze, 
zavedení finančních bonusů za třídění. Jednoduše domácnost, 
která vytřídí určité množství odpadu, bude odměněna slevou na 
poplatku za komunální odpad. Kdo nebude chtít třídit, zaplatí 
poplatek celý. Jednoduché, spravedlivé a nenásilné.

Vše můžeme srovnat třeba s vodou. Kolik vody spotřebuji, 
tolik za ni zaplatím. Vím, že voda je drahá, a tak se s ní snažím 
šetřit. Odpad je úplně stejný. Kolik odpadu vyprodukuji, tolik 
za něj zaplatím. Je zde ovšem jediná nevýhoda. Odpad se počítá 
průměrem na obyvatele. Na popelnici nenamontujeme vodoměr :) 
Ale domácnost, která třídí přece nemusí platit stejné peníze jako 
domácnost, která hodí do popelnice všechno.

Plasty, papír, sklo a kovy máme vyřešeny. Pojďme se pokusit změnit 
i bioodpad. V minulých letech proběhly dvě vlny přidělování 
kompostérů. Dále mají naši občané možnost třikrát týdně odvézt 
bioodpad do sběrného dvora. Možnosti máme opravdu velké. Jsou 
i další varianty, jako například kontejnery rozmístěné po obci. 
To však není možné, protože do těch kontejnerů nezodpovědní 
občané nahází i jiný odpad a pak vše stejně skončí v komunálu, 
škoda! Je zde i možnost hnědých popelnic na bio. Ale to znamená 
další svoz a výsledek úplně stejný, jako u kontejnerů po obci. 
V mnoha hnědých popelnicích bude i jiný odpad a bude muset být 
odvezen na skládku. Je to začarovaný kruh. Jediné řešení je být 
důslední, nebo prostě platit. A to je na Vás, vážení spoluobčané, 
kterou variantu si dobrovolně vyberete!

Termín zavedení systému

Od 28. 10. 2019 bude možné na obecním úřadě v kanceláři 
matriky vyzvedávání pytlů s QR kódy a registrace do 
systému. Samotný systém se pak rozběhne 1. listopadu 2019. 
Do nového systému se bude možné přihlásit kdykoliv. 
Přihlášení není časově omezeno.

O termínu zavedení nového systému a vyzvednutí pytlů 
budeme informovat na infokanálu, webových stránkách 
a obecním rozhlasem. Celá akce bude podpořena 
přednáškami a veřejnými diskusemi ve spolupráci 
s Institutem cirkulární ekonomiky.

Martin Žabčík 
starosta 

NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ V OBCI RATIBOŘ
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Přátelé, kamarádi súsedé, spoluobčané. V Ratibořu třídíme 
odpad již od roku 1987 a pro některé se stal samozřejmou součástí 
dennodenních povinností a rituálů. V současné době zažíváme 
velký rozvoj v této oblasti. O další kvalitativní úroveň se zvýšily 
možnosti Sběrného dvora, o čemž svědčí nejen jeho fyzický stav, 
ale i rozšíření provozní doby ze dvou na tři dny v týdnu. Zároveň 
se obec prozřetelně zapojila do nového programu připraveného 
Ministerstvem životního prostředí pod názvem Obec bez odpadu, 
který zvýší motivaci lidí ke třídění odpadu (viz Prázdninový 
Zpravodaj 2019/2 s. 4). Na rozdíl od současného stavu ale bude 
tento program vyžadovat podstatně vyšší disciplínu zapojených 
účastníků. Nebude totiž možné, aby se v pytlích s papírem 
vyskytoval jiný odpad, než papír, a v pytlích s PET lahvemi 
jiný plast či dokonce komunální odpad, jak se to stále stává 
v kontejnerech na tříděný odpad, umístěných po dědině. Zde jen 
pár ukázek z konce srpna a začátku září zachycených namátkou 
v kontejnerech „U Jednoty“.

Plastový pytlík s botami vhozený do kontejneru s papírem! 
Kdo v nich asi chodil?

Barevná igelitka s plastovými, plechovými a papírovými obaly 
v kontejneru na papír, bílá igelitka s plechovkami od nápojů naštěstí 
položená na zemi vedle kontejneru.

Modrý plastový pytel s komunálním odpadem, který měl skončit 
v klasické popelnici byl vhozen do kontejneru s plasty, bílý pytlík 
s tetrapekovými krabicemi, plastovým odpadem a papírem byl 
v modrém kontejneru na papír. Za nimi nefunkční kávovar, který 
měl skončit ve Sběrném dvoře stejně jako kancelářské křeslo.

Vedle ignorace roztřízení, respektive nesprávného roztřízení 
recyklovatelného odpadu, mi hýbe žlučí lenost odvézt velkoobjemový 
odpad, elektrické přístroje a nebo kovový odpad do Sběrného dvora. 
A tak se během výše zmíněných 14 dnů na přelomu srpna a září 
u kontejnerů objevila matrace, pytel s hardy a jiným komunálním 
odpadem patřícím do popelnice, vysloužilé umělohmotné žaluzie 
a několik elektrických přístrojů, které se nevešly do kontejneru na 
elektrický a elektronický odpad. Tyto věci pak musí do Sběrného 
dvora odvézt pracovní četa, kterou ale obec nezřídila za účelem 
eliminovat lenost některých z nás.

S leností také souvisí přeplněné kontejnery na papír. Všimněte 
si, kolik prázdných krabic nejrůznějších rozměrů dokáže zaplnit 
kontejner, a přitom je to jen papírem obalený vzduch. Když už se 
nenajde trocha času, aby se krabice roztrhala na 2 – 4 díly, které 
se do kontejneru uloží, zkuste tu krabici sešlápnout, podupat, aby 
zabírala co nejméně místa.

Pět takových krabic a kontejner je plný. Přitom stačí tak málo!

NĚKOLIK POZNÁMEK KE TŘÍDĚNÍ ODPADU
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Jsem často dotazován na správné zatřízení jednotlivých druhů 
domácího odpadu. Jednoznačně je to popsáno v článku, který si 
můžete otevřít na internetu: 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/trideni-odpadu-plast-
papir-kov.A190916_104202_ekonomika_are 

A nyní to nejdůležitější – co kam patří?
POPELNICE

 Posmrkané papírové kapesníky, stejně tak účtenky z obchodu, 
které jsou z tzv. termopapíru a nebo papírové kelímky na nápoje, 
které jsou papírové jen na první pohled, protože obsahují neoddě-
litelnou vnitřní plastovou vrstvu, pokud není možnost je spálit, 
patří do klasické POPELNICE!

 Totéž s prázdnými obaly na vajíčka a s ruličkami od toaletního 
papíru či kuchyňských papírových utěrek. Tyto obaly jsou vyrobeny 
z již několikrát recyklované buničiny, kterou již nelze recyklovat 
a na nic jiného se nedá použít. Výborně hoří, dobře se v přírodě 
rozkládá, nepatří ale do papíru, nýbrž do POPELNICE!

 Papír znečistěný potravinami (např. krabice od pizzy), olejem 
(použité papírové utěrky) a pečící papír, pokud není možnost jej 
spálit, patří do POPELNICE! Na skládce se rozloží a neznečistí 
třízený papír v kontejneru. Znečistěný papír se nedá dále zpracovat.

 Obecně platí, že do tříděného odpadu nepatří věci znečistěné 
potravinami a ty, pokud je zbytků potravin nezbavíte, musí skončit 
v POPELNICI. Zejména pokud se jedná o obaly od másla, masa 
a masných výrobků (igelitová střívka párků, salámů, tlačenky).

 Nešťastné jednorázové vlhčené ubrousky rozhodně neházet 
do záchodu a nesplachovat! Jsou v rozumném čase nerozložitelné 
a zanášejí česla čističek odpadních vod. Vhčené ubrousky, stejně 
jako jednorázové plenky patří v současné době do POPELNICE! 

 Zbytky potravin, kromě masa a tuků (Pokud nemáte souseda, 
který pěstuje nějaký ten hyd a nebo mycáky a zbytky potravin nenosíte 
jemu.), do kompostéru, Sběrného dvora nebo do POPELNICE!

 Kupodivu do plastů nepatří ani zubní kartáčky a tuby od 
zubních past. Ty by měly skončit v POPELNICI!

 Porcelánové hrníčky, talíře, drátěné sklo, zrcadla a žárovky, 
rovněž zavařovací sklenice s jakýmkoliv potravinovým obsahem 
nepatří do kontejneru na sklo, ale do POPELNICE!

PLASTY
 Polystyrénové krabice, do kterých vám dají zbytky jídla 

dnes v téměř každé restauraci, i když jsou čistě vymyté, nemají 
zpracovatelé plastového odpadu rádi, protože ve svozovém voze 
se tyto křehké krabice lámou a drtí a drobné kuličky polystyrénu 
statickou elektřinou drží na všem možném a není možné je dále 

zpracovat. Řešením je dávat do ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ více 
těchto krabic, ale čistých, zabalených do igelitové tašky nebo 
pytlíku. Pokud to tak neuděláte, dejte je raději do POPELNICE!

 Už posté opakovaná zásada – prázdnou PET láhev před 
vynesením z domu sešlápněte, ať je v ní co nejméně vzduchu.

 Plastová víčka od salátů, i když vypadají jako kov, jsou z umělé 
hmoty a patří DO PLASTŮ! Kovový dojem vytváří zanedbatelná 
vrstvička hliníku vakuově nanesená na umělohmotné fólii.

SBĚRNÝ DVŮR
 Do žlutých kontejnerů na plast nepatří zateplovací polystyrén 

(navíc třeba se zbytky omítky), PVC vodovodní trubky a umělohmotný 
instalační materiál, IPA, zbytky zatěsňovacích (PUR) pěn a jejich 
obaly, molitan všeho druhu – včetně dosloužilých houbiček na 
mytí nádobí, linolea a jiné, jako umělé hmoty se tvářící, podlahové 
krytiny. To vše patří do SBĚRNÉHO DVORA!

TETRAPEK (hnědý kontejner)
 Hranaté, na první pohled „papírové“ krabice od mléka, džusů 

a jiných nápojů, odborně nazývané „tetrapek“ (obvykle jsou 
složeny ze čtyř vrstev – papír, plast, hliníková fólie, plast), sešlápněte 
a vhoďte do HNĚDÉHO kontejneru. Pokud jich donesete víc 
v igelitové tašce a nebo pytlíku, vysypejte je a igelitovou tašku 
(pytlík) dejte do žlutého kontejneru.

KOV
 Plechovky od nápojů (pivo, energeťáky, apod.) patří do kovů 

ve SBĚRNÉM DVOŘE! Pokud je tam neodnášíte, patří bohužel, 
do POPELNICE!

 Hliníková víčka od jogurtů, kysaných smetan, apod. (recyklační 
symbol Alu 41) patří do kovů ve SBĚRNÉM DVOŘE! Pokud je 
tam neodnášíte, patří bohužel, do POPELNICE!

SKLO
 Prázdné a čisté zavařovačky i s kovovým víčkem stejně jako 

sklenice od nápojů s kovovým víčkem patří DO ZELENÉHO 
KONTEJNERU NA SKLO! Při konečném zpracování se kov 
dá separovat magnetem. 

A jedna rada – a nebo prosba – na závěr
Pokud jste odhodlaní se zapojit do třízení odpadů z domácností, 
dělejte to už doma. Zkuste do třízení zapojit děti – zvedne jim to 
sebevědomí. Pytlík (igelitová taška), kde je všechno možné – papír, 
plast, plechovky, zbytky potravin – nedávejte, prosím, do kontejneru 
na jakýkoliv tříděný odpad, ale hoďte raději do popelnice. Je to 
menší zlo, než mít to správně roztřízené zaneřáděné vším možným 
jiným. Díky. Opatrujte se!

Janek Janíček 

V červenci byla ve sběrném dvoře dokončena II. etapa modernizace, 
ve které byl postaven montovaný přístřešek a zakoupeno 7 nových 
kontejnerů. Modernizace byla financována z operačního programu 
životního prostředí za 954 388,- Kč vč. DPH. Sběrný dvůr je 
prostorný má velkou kapacitu a odpad je pravidelně vyvážen.

Jak píše Honza Janíček výše – i přesto všechno se na sběrných 
místech u kontejnerů ve vesnici hromadí odpad, který tam nepatří. 
Jedná se dále například o postelové matrace, kancelářské židle 
apod. Velice vás prosíme, vozte tento nepořádek na místo tomu 
určené – DO SBĚRNÉHO DVORU.  Děkujeme.

Od 1. září 2019 rovněž došlo ke změně provozní doby. 
Nově mohou občané dovážet odpad v tyto dny:

Michal Mrlina 
místostarosta

SBĚRNÝ DVŮR A SBĚRNÁ MÍSTA

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Úterý 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 
Čtvrtek 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 
Sobota 8:00 – 11:00
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Slunečné prázdniny nám skočily a začal nový školní rok 2019/2020. 
Děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, se nemohly dočkat. 
Novým dětem ukáplo několik slziček, ale hůře odloučení prožívali 
tatínci a maminky. Díky laskavému přístupu paní  učitelek se první 
náročné týdny zvládly na výbornou. Plno elánu a pevné nervy nám 
přišli popřát pan starosta Martin Žabčík a pan místostarosta Michal 
Mrlina.

6. září proběhla na zahradě mateřské školy prezentace obce Ratiboř 
v celostátní soutěži VESNICE ROKU. Hodnotící komise s hejtmanem 
Zlínského kraje Jiřím Čunkem si prohlédla rekonstruovanou 
moderní školku a všichni byli mile překvapeni. Obdiv neskrývali ani 
starostové a starostky sousedních vesnic. Všichni zaměstnanci MŠ se 
zapojili do organizace a přispěli tak ke zdárnému průběhu této akce. 
Moc jim za jejich snažení děkuji. 

Do mateřské školy nastoupilo 24 nových dětí.

Třídy a vyučující ve školním roce 2018/2019

O pohodový chod mateřské školy a pestrý  jídelníček se starají: 
vedoucí stravování a účetní Petra Frydrychová, kuchařky Dagmar 
Trčková, Irena Barvíková, Alena Juráňová a provozní zaměstnanci 
Jarmila Macečková a Miriam Javoříková. Školka zajišťuje stravování 
76 občanům, kterým oběd až do domu s úsměvem na tváři rozváží 
Andrea Žambochová.

Plánování naší práce vychází ze školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání „S úsměvem to jde lépe“. Vzdělávací program 
je doplněn o projekty: logopedická prevence a předplavecký výcvik. 
V mateřské škole probíhá hravou formou také výuka angličtiny pod 
vedením Mgr. Hany Janíčkové.

Na rodičovské schůzce jsme rodiče seznámili s výchovně vzdělávacím 
programem, s metodami a způsobem výuky, s plánováním jídelníčku 
a byly projednány organizační věci. S rodiči jsme naplánovali pro 
tento školní rok osvědčené a tradiční akce: lampionáda, karneval, 
rej masek, výlet do ZOO, pohádková cesta, noc v MŠ, sportovní 
olympiáda, divadelní představení a besedy.

V měsíci říjnu nás čeká příprava jarmareční tomboly.

Do nového školního roku jsme vykročili pravou nohou a těšíme se na 
vzájemnou a plodnou spolupráci s Obecním úřadem Ratiboř, se ZŠ 
Ratiboř, spolky, sponzory a hlavně s rodiči a přáteli MŠ.

Za kolektiv MŠ 
Pavlína Ferdicsová

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

Berušky 27 13 14 Bc. Eva Vidlářová 
Barbora Mrlinová

Medvídci 27 14 13 Zdeňka Březovjáková, 
Pavlína Ferdicsová

Koťátka 27 14 13 Bc. Lucie Adámková, 
Vladimíra Staňková

CELKEM 81 41 40

Ve školce je stále prima, 
ať je léto nebo zima. 
Zpíváme si, cvičíme, 
nové věci umíme. 
Hrajeme si tady rádi 
a jsme všichni kamarádi.
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Ti se, v doprovodu rodičů i dalších rodinných příslušníků, zúčastnili 
slavnostního přivítání do školních lavic. V krásně vyzdobené třídě 
je přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Milada Valová, paní učitelka 
Hana Uhříková, vychovatelka školní družiny paní Jana Liškutínová 
a představitelé naší obce pan starosta Martin Žabčík a místostarosta 
obce pan Michal Mrlina. Od nich zákonní zástupci novopečených 
školáků obdrželi již tradiční finanční příspěvek na školní pomůcky. 
Hodně pracovních úspěchů a rodinnou pohodu popřáli taktéž všem 
zaměstnancům školy.

Všichni přejeme našim nejmenším hodně zdaru, vytrvalosti a píle, 
rodičům a učitelům hlavně trpělivost.

Třídy a vyučující ve školním roce 2019/2020

Ostatní hodiny a úvazky vyučuje paní učitelka Hana Uhříková. 
Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího 
programu s motivačním názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy 
na světě.“ Dětem s poruchami řeči bude poskytována odborná 

logopedická péče paní učitelkou Tamarou Juchelkovou. Dětem 
se specifickými poruchami učení se bude věnovat ve speciální 
reedukační péči paní učitelka Jana Divišová.

Děti se opět mohou zapojovat do těchto 
zájmových kroužků a aktivit

 hudebně-dramatický kroužek
 taneční kroužek HIP-HOP
 kroužek sebeobrany JIU-JITSU
 zdravotnický kroužek
 kroužek anglického jazyka
 sportovní kroužek (florbal)
 hudební obory ZUŠ B-ART a ZUŠ Morava

Veřejnosti jistě neuniklo, že se o prázdninách v okolí školy pilně 
pracovalo. Za školou vznikla krásná zahrada v přírodním stylu, na 
které můžete nalézt záhony pro jednotlivé třídy k výuce pěstitelských 
prací, venkovní učebnu (altán), multifunkční dětské hřiště s lezeckou 
stěnou a lezeckou sítí, amfiteátr (3 stupně opěrných zdí), dvojitou 
kreslící tabuli a jiné zahradní doplňky.  

Velký dík na těchto změnách a zvelebení okolí školy patří zřizovateli 
školy Obci Ratiboř a všem jejím pracovníkům. Mnohokrát děkujeme!

Všem našim dětem přejeme hodně úspěchů, kamarádství a radosti, 
pedagogům hodně sil do nového školního roku a rodičům důslednost 
a trpělivost při výchově svých dětí.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2. září začal nový školní rok i pro naše nejmladší žáky – prvňáčky. 

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 22 16 6 Mgr. Milada Valová

2. třída 18 9 9 Mgr. Jana Divišová

3. třída 18 8 10 Mgr. Jitka Vítková

4. třída 18 12 6 Mgr. Alena Jandíková

5. třída 21 12 9 Mgr. Tamara Juchelková

CELKEM 97 57 40

Školní družina 24 14 10  Jana Liškutínová
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OBECNÍ SPORTOVNÍ TÁBORY
V létě obec Ratiboř uspořádala sportovní tábor pro děti 
ve věku 3 – 13 let, který se uskutečnil ve dvou turnusech.

I. turnus proběhl ve dnech 22.–26. 7. 2019 s názvem Vesmírný tábor
Děti byly rozděleny do čtyř týmů. Každý z týmů si vymyslel vlastní planetu a obyvatele na ní. Vznikly tak velmi originální 
názvy, dosud ještě neznámých planet – Planeta Atlatnis, Jesper, Federace jednorožčí aliance a planeta Gürke. Tyto planety 
dostaly za úkol vytrénovat astronauty a vyslat je do vesmíru splnit důležitou misi. K tréninku jim pomohli i místní dobrovolní 
hasiči, kteří je kromě hasičského výcviku zchladili stříkačkou. Na výlet jsme jeli do rodinného parku Skalka v Ostravě, tam se 
malí astronauti vyřádili na trampolínách, skákacích hradech a na dalších atrakcích. Poslední táborový den dostali astronauti, 
za absolvování vesmírného výcviku pití, ledňáček a lístek do rakety, aby mohli odletět do vesmíru na vesmírnou misi.

II. turnus se konal ve dnech od 12.–16. 8. 2019 a jeho duchem byli Indiáni
Tentokrát se děti rozdělily dle věku a každá věková skupina si vytvořila indiánskou čelenku, vyzdobila svoji část totemu 
a vymyslela si svůj název. Nejmladší děti si zvolily název Indiánská kuřátka a Roztomilá jehňátka, nejstarší ogaři se nazvali 
Lišky a nejstarší cérky Odvážné vlčice. Poté se sestavil totem a děti u něj představily svůj pokřik. Jako správní indiáni jsme 
se vydali po značkách na indiánskou výpravu, první zastávka byla na Kosiskách, kde děti našly několik hřibů a poobědvaly 
v přírodě. Posilněni řízkem jsme pokračovali ve výpravě do Kateřinic a zpátky do našeho „tábořiště“. I tento turnus se jelo 
na výlet do rodinného parku Skalka v Ostravě. Poslední táborový den se malí indiáni vyřádili na skákacím hradu, obdržely 
památeční odznak s jejich jménem a malou odměnu za zvládnutí celého týdne v podobě pití a ledňáčku.

Chtěla bych poděkovat všem holkám a Adamovi, kteří mně pomáhali, našim šikovným dobrovolným hasičům, výborným kuchařům 
Lukášovi a Irence a úžasné paní Musilové, která se po celý tábor starala o pořádek a upekla bezkonkurenční bábovky.

Bc. Lucie Adámková – táborová vedoucí 
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Začátek léta, sezóna začala a může se vyrazit na soutěže. Náš tým 
mužů úspěšně obsazuje první příčky a vozí domů nespočet pohárů, 
čímž ještě samozřejmě nekončí. Největším úspěchem je opět 
2. místo ve Valašské hasičské lize.

V červenci jsme se podíleli na letním sportovním táboře, kde měly 
děti hasičský výcvik, po kterém následovalo zchlazení stříkačkou. 

V srpnu, 3. 8. 2019, přišel očekávaný den – oslava 130. výročí 
založení SDH Ratiboř. Sešlo se 28 členů sboru a 61 hostů. Začali 
jsme v 8.00 hod budíčkem, který spustil náš trubač na koňském 
povozu. Od 9.00 hod přijížděli hosté k obecnímu úřadu, kde 
následovalo přijetí starostou obce. V 10.00 hod byl slavnostní 
průvod obcí od fotbalového hřiště ke kostelu. Po bohoslužbě jsme 
uctili památku zesnulých členů na hřbitově položením kytice 
a přesunuli se na slavnostní schůzi na zemědělské družstvo. 

Program pokračoval na hasičské zbrojnici, kde byla připravena 
výstava hasičské techniky, vyprošťování z auta předvedli hasiči ze 
Vsetína a ke zpříjemnění dne nám hrála cimbálovka Kamasovci. 
Od 20.00 hod pořádali sportovci taneční zábavu se skupinou 
Reflexy a zakončili tak podařený den. 

V září nás čekala prezentace sboru při příležitosti soutěže o vesnici 
roku 2019. Den jsme si užili nejen my, ale také komise, jelikož se 
obec umístila na krásném 2. místě.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
1. 7. 2019 – odstranění stromu z chalupy 
24. 7. 2019  – odstranění nebezpečného bodavého hmyzu

Tereza Staňková 
jednatelka

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Některé konstanty se nemění – středem a východiskem sborového 
života jsou pravidelné nedělní a sváteční bohoslužby. Kromě 
toho se konaly také bohoslužebná shromáždění v týdnu. V rámci 
ekumenických vztahů se v lednu konal alianční večer, kdy nám 
posloužil kazatel Tomáš Hasmanda z Apoštolské církve Zlín. 
V březnu skupina osmi žen připravila shromáždění ke Světovému 
dni modliteb. V rámci biblických hodin pro dospělé jsme do 
prázdnin rozjímali starozákonní knihu Jób (zabralo nám to 
dva roky). Od října 2019 se chceme zabývat jedinou prorockou 
novozákonní knihou, Zjevením Janova. 

V týdnu se rovněž konají modlitebná setkání a k nacvičování písní 
se pravidelně schází pěvecký sbor, který pod vedením paní Růženy 
Hříbkové sloužil při svátečních bohoslužbách, při smutečních 
rozloučeních, při vzpomínkové slavnosti upálení Mistra Jana Husa 
v Kateřinicích a při slavnosti Jana Maniše. V letošním roce jsme se 
radovali při svatbě dvou mladých zamilovaných lidí, která proběhla 
na Křížovém, a v kostele při slavnosti požehnaní diamantového 
výročí svatby manželů Žabčíkových. 

Pro děti si každou neděli (kromě prázdnin) učitelé připravovali 
téma na Nedění školu, která probíhá souběžně s bohoslužbami. 
V průběhu týdne se děti zúčastňují hodin náboženství v ZŠ 
a konfirmačního cvičení. Do letních prázdnin se každou druhou 
sobotu scházela také dětská skupina Broučci. Několikrát do roka 
se konají také rodinné bohoslužby, kdy děti neodcházejí na svůj 
program do besídky, ale všichni zůstávají v kostele. V neděli 
2. června proběhla krásná slavnost konfirmace čtyř chlapců. 
Mládež se podílí na přípravě táborů, učí v nedělní škole a zapojuje 
se do hraní na ruční zvonky. 

Pro děti a mládež byla připravena jarní víkendovka, v létě stanový 
tábor ve Stříteži a již devátý mezinárodní tábor zvonkohry s 60 
účastníky v Kateřinicích. Letošní tábor zvonkohry vedlo 5 mladých 
přátel z Pittsburku s maestro Richardem Pinkertonem (naším 
čestným občanem) včele. Oslavili jsme při tom 8. výročí vzniku 
souboru Zvonky Dobré zprávy (ZDZ). Na závěr tohoto tábora se, 
jak to máme ve zvyku, konal v našem zaplněném kostele závěrečný 

koncert. Atmosféra této události je přepychová a dýchá z ní taková 
naděje, že ještě dlouho nemluvíme o ničem jiném :)

Mládež soustředěna v rámci ZDZ se schází na zkouškách každý 
týden. Kromě toho v únoru proběhlo ve Velkém Slavkově na 
Slovensku soustředění ZDZ, Ostravských zvonků a Zvonkohry 
Košariská-Priepasné v rámci grantu Erasmus+ (získaného po 
4 letech úsilí). Z větších koncertů si dovolím zmínit (200. v pořadí) 
Velikonoční koncert v Kateřinicích (jehož fragmenty byly použity 
v televizním pořadu „Cesty víry“ pod názvem „Návrat do země 
otců“). V dubnu Zvonky hrály v katolickém kostele v Ostravě – 
Hrušov, v květnu v obci Věžky u Kroměříže (při akci FLORA), při 
příležitosti Noci kostelů v Kostelci na Hané i pro svatebčany na 
Soláni. Co nás však už dlouze těšilo, byl zájezd dvou skupin souboru 
s doprovodem do Spojených Států (6.–16. 6. 2019). Zájemcům 
o tuto událost doporučuji koupi nově vydané knihy „Zvonky dobré 
zprávy otevírají srdce Ameriky“, která je k dostání ve sborech 
v Ratiboři a Kateřinicích a také na obecních úřadech. Protože nám 
Nebesa letos poskytují opravdu hodně nadšení, těsně po návratu 
jsme se pustili do krajského kola soutěže o Vesnici roku (a jak 
zlatě dopadlo, všichni víme :). Neodpočinuli jsme si moc, přišla 
zpráva o té krásné zlaté stuze a s ní další zápas a chystání události 
spojené s předáváním cen všem oceněným dědinám, události, 
která probíhala na farské zahradě. Zanedlouho se v kostele konaly 
bohoslužby k 130. výročí SDH Ratiboř, následně tábor zvonkohry 
s galakoncertem, překrásná výstava gladiol a museli jsme se loučit 
s prázdninami. Den na to byly slavnostní bohoslužby k začátku 
školního roku se svátostmi křtu a Večeře Páně. A to neuvadlé 
nadšení nás neúnavně nese dál – všichni jsme se ladili na celostátní 
kolo soutěže o Vesnici roku. No i co? Je to tady! A… máme to!

Na závěr tohoto krátkého ohlédnutí patří poděkování všem, kdo 
se podílí na tom, aby naše obec, všechny spolky, každý dosud 
nezapojený občan a náš farní sbor žili tak bohatým životem. Bůh 
vám všem žehnej. 

Srdečně vás zdraví 
Vaše farářka
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Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz

Sborová sdělení a pozvánky
20. 10. – Neděle díkůvzdání za úrodu – bohoslužby se svátostí 
Večeře Páně.

22. 10. – zahájení dalšího cyklu biblických hodin s knihou Zjevení 
Janovo.

17. 11. – slavnostní bohoslužby k 30. výročí sametové revoluce 
a k době třiceti let života ve svobodě.

Advent letos začíná v první prosincovou neděli 1. 12. a v něm 
(kromě nedělních bohoslužeb) Vás zveme v úterý 3., 10. a 17. 12. 
od 17.00 hod na adventní večerní setkání. 

V neděli 8. 12. se uskuteční Adventní KONCERT v podání 
symfonického orchestru ZUŠ Morava. (Koncert je předběžně 
stanovený na 16.00 hod.) 

Na Štědrovečerní slavnost jste zváni do kostela 24. 12. v 16.00 hod. 
Ostatní sváteční bohoslužby se budou konat ve sborovém domě. 

V poslední pátek občanského roku 27. 12. v 17.00 se bude v kostele 
konat KONCERT Urbi et Orbi v podání Zvonků Dobré zprávy.

Za končící rok 2019 budeme společně Bohu děkovat při 
bohoslužbách v úterý 31. 12. v 16.00 hod.

Pane a Otče náš, děkujeme Ti za tvé veliké milosrdenství, které se projevuje i v tvém napomínaní nás. 
Vždyť kde bychom byli, kdybys nám skrze svědky víry neoznamoval, že se náš život neubírá správným 
směrem, že tak jak žijeme někdy před tvou tváří je jenom naše chtění a představa, ale ne tvoje vůle, 
tvoje cesta pro nás. Děkujeme, že ty se k nám přiznáváš ve všech těch, kteří potřebují naši pomoc a které 
my nepřehlédneme. Jak jsme někdy rychlí k tomu, abychom radili druhým nebo je i kritizovali, že něco 
dělají špatně, a přitom sami se raději vyhneme tomu, abychom pomohli, protože si myslíme, že pomoc 
potřebujeme my. Děkujeme, že smíme vědět o tvé pomoci pro nás, která přišla ve tvém synu Ježíši Kristu. 
Chceme se z toho radovat, z toho žít a mít naději, že nás pro oběť svého Syna nezavrhneš. Chceme se 
radovat a nenechat si tu radost pro sebe. Pomoz nám svým Duchem a buď s námi svým pokojem. Amen

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.



Ratibořský zpravodaj - podzim 201916

Léto je už za námi, bylo velmi sluníčkové, a tak jsme si ho všichni 
dostatečně užili. Třetí skupina seniorek BB se scházela jako vždy 
co 14 dnů, a to v menším počtu, v restauraci „U Ogarů“. Jako 
ostatní spolky jsme připravili ještě v červnu prezentaci Klubu 
seniorů pro letošní ročník Vesnice roku Zlínského kraje. Dopadlo 
to úspěšně a postoupili jsme do celostátního kola. Taky jsme 
se dále podílely ještě v září na prezentaci pro hodnotící komisi 
celostátního kola. V říjnu připravujeme opět zahájení cvičení jógy 
pro seniory a další aktivity.

Osm seniorů z Klubu se zúčastnili 13.června 2019 II. Krajských 
sportovních her seniorů ZK. Nastoupilo celkem 10 družstev. I když 
jsme se nedostali na první místo a nepostoupili do celostátních her, 
přesto jsme si sportovní den užili s úsměvem a pohodou.

Čtvrtá skupinka seniorek se schází každý čtvrtek a podniká 
turistické vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí Ratiboře. 
Chodí se téměř za každého počasí. Cestou je pořád o čem povídat, 
např. co dobrého uvařit, upéct, jaká knížka se dobře čte, který film 
se líbí nebo nelíbí, jak rychle rostou vnoučata a děti atd., takže cesta 
rychle ubíhá. Největší odměnou za námahu jsou překrásné výhledy 
nejenom na ratibořské kopečky a doliny ale i vzdálené vrcholky 
okolí. V letních měsících se uskutečnilo několik výletů na kolech 
směrem Valašské Meziříčí, Vsetín a Velké Karlovice.

Přejeme všem ve zdraví a v pohodě pěkné podzimní dny.

Za klub seniorů 
Věra Janíčková a Dana Barvíková

Letos jsme poprvé spustili letní kroužek Mladého zdravotníka 
pro děti 1. stupně základní školy. Do kroužku se přihlásilo celkem 
8 dětí, ale v průběhu kroužku přicházely i nové děti, aby se podívaly, 
jak celý kroužek probíhá. Celý kroužek vedla Jitka Pařenicová 
a asistovala Iva Slováčková. S dětmi jsme se scházeli každé úterý 
v odpoledních hodinách na hasičárně, někdy jsme zůstali i venku, 
když nám to počasí dovolilo. Celý kroužek jsme se snažili mít 
formou zábavy. Naši zdravotníci se v průběhu celých prázdnin 
naučili základy anatomie – části těla a kosti, poskytovat první 
pomoc, naučili se obvazovou techniku a správnou resuscitaci, ale 
taky jsme zabruslili do silničního provozu. Zopakovali jsme si 
dopravní značky a také povinnou výbavu kola a cyklisty. Znalosti 
silničního provozu jsme si vyzkoušeli v praxi a vyrazili na dopravní 
hřiště v Kroměříži, o které se stará Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Kroměříž, kde nás přivítali s otevřenou náručí 
a děti si odvezly nejen krásné zážitky, ale i malý dáreček. Celý 
kroužek jsme ukončili závěrečným testem a praktickou zkouškou. 
Test byl založený na všech informacích, které jsme dětem poskytli. 
Všechny děti uspěly na jedničku, a proto obdržely účastnický list. 
Náležitě jsme závěrečné testy i oslavili!

Pevně věříme, že se dětem kroužek líbil a že se nám podaří rozjet 
kroužek i příští rok.

Všechny plánované akce a fotky také naleznete na našem 
Facebooku: MS ČČK Ratiboř

Jitka Pařenicová, DiS. 
předsedkyně MS ČČK Ratiboř

KLUB SENIORŮ

KROUŽEK MLADÉHO 
ZDRAVOTNÍKA
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Výstava květin ve dnech 17.–18. 8. 2019 byla doplněná aranžemi, obrazy Aleny Vaculíkové 
a panenkami, které zapůjčila Naďa Hejcmanová. Aranže v ratibořské sokolovně připravila 
Michaela Jakubíková a v kostele Martina Valůšková z Kateřinic. I když s přibývajícím 
věkem přibývají problémy zdravotní i jiné, byla tato výstava velmi zdařilá. Mečíky vykvetly 
velké a krásné. Je třeba pochválit začínající mečíkářky, i jejich mečíky byly krásné. Velké 
poděkování patří všem, kteří pomáhali při přípravě výstavy a také všem, kteří ze všech sil 
pomáhali během výstavy. Také je třeba poděkovat Dobře Zajíčkové, která po oba výstavní 
dny vítala přicházející návštěvníky, neúnavně všem vysvětlovala jak vyplnit hlasovací lístek 
v anketě o nejhezčí mečík a odpovídala na dotazy. 

726 návštěvníků  výstavy / 161 vystavených váz mečíků

1. místo a absolutní vítěz v soutěži o nejhezčí mečík – Procyn exotic 
2. místo – Jiří Václavík 
3. místo – Šokoládnica

Za zahrádkářky 
Jarka Zbranková

KVĚTINOVÁ VÝSTAVA
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V sobotu 21. září dopoledne se sluncem zalitá Spívalova dolina na 
pomezí Ratiboře a Hošťálkové stala svědky důstojného pietního 
aktu, který připomněl tragédii posledních dnů 2. světové války. 
V těchto místech popravilo ustupující německé vojsko čtyři rukojmí 
z Vařákových pasek.

První impuls k připomenutí této události a umístění pamětního 
kamene vzešel od nadšenců historie a díky porozumění starostů 
obcí Ratiboře a Hošťálkové pak vyústil ve vzájemnou spolupráci na 
zpřístupnění tohoto téměř zapomenutého místa. 

Samotné okolí a místo události bylo za několik desítek let od války 
zarostlé keři a stromy tak, že nebylo téměř dostupné. Proto bylo 
nutné pomocí desítek dobrovolných brigádníků a pracovníků OÚ 
Ratiboř prostor upravit – vymýtit vzrostlé dřeviny, přivézt pamětní 
kámen, instalovat informační panel. Bylo nutné zpřístupnit 
místa, kde byly oběti popraveny, zakopány a po válce následně 
exhumovány, umístit v lese symbolické čtyři kříže, osadit dřevěné 
zábradlí, připravit scénář pietního aktu, plakáty a pozvánky.

Sobotní pietu zahájil starosta obce Martin Žabčík. Účastníci 
shromáždění pak spontánně zazpívali státní hymnu, při níž 
salutovala u pamětního kamene čestná stráž příslušníků 
AČR praporčíka Petra Vacka a desátníka Milana Vacka spolu 
s ratibořskými skauty.

Následovaly projevy starostů obcí, Martina Žabčíka z Ratiboře, 
Petra Laštovici z Hošťálkové, Oldřicha Pechala z Lačnova, 
Jaroslava Sláčika z Pozděchova, místostarosty Jana Kozubíka 
z Valašské Polanky, paní Ing. Blanky Andělové z ČSBS Vsetín. 

Proslovy byly velmi emotivní, ovlivněné celkovou náladou, která 
zasáhla všechny přítomné.

Mezi hosty byli také přítomni i předseda ČSBS z Valašského 
Meziříčí Ing. Alois Martínek, předseda ČSBS z Opavy, místostarosta 
Lačnova Ing. Rostislav Zvonek a zástupci tisku. 

Po projevech následovala píseň mužského pěveckého sboru Kosáci 
a odhalení pamětního kamene. Zástupci obcí položili věnce 
a kytice nejen k pamětnímu kameni, ale i k místům, kde byly oběti 
popraveny a pohřbeny. 

V závěru promluvil Mgr. Zdeněk Pomkla z OA Vsetín o posledních 
dnech okupace za 2. světové války v naší oblasti. Zdůraznil zejména 
nesmírnou obětavost, statečnost a odvahu mnoha našich občanů, 
kteří se zapojili na Valašsku do odbojového hnutí.

Poděkování za úpravu místa se dostalo zástupcům obcí Ratiboře 
a Hošťálkové od přímých pozůstalých, kteří se piety účastnili. 
Milým překvapením byla velká účast našich spoluobčanů. 

Spívalova dolina se zařadila jako další z možných zastávek 
budované naučné stezky „Zapomenuté osudy“. 

Starostové z Pozděchova a Lačnova pozvali zájemce o historii 
osudu Vařákových pasek k návštěvě tohoto místa. Naučná stezka 
Vařákovy paseky začíná u vlakového nádraží v Horní Lidči, míří 
do vsi Lačnov, odtud vede kolem lačnovských skal až na hřeben 
Vizovických vrchů, pak pokračuje na Vařákovy paseky.

PaedDr.et Mgr. Stanislav Haša

PIETA VE SPÍVALOVĚ DOLINĚ
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Letošní prázdniny soubor Kosiska stejně, jako mnohé občany a členy 
spolků „poznamenalo“ vítězství naší obce v krajském kolem soutěže 
Vesnice roku. Poslední červencovou neděli slavila celá obec, sousedé, 
kamarádi i rodiny. Svou trochou pak mohl přispět i celý náš soubor 
a ukázat se v plné kráse při slavnostním oceňování jednotlivých 
obcí. Úspěšné pásmo Stavíme mája předvedli Kosáčci i ve stísněných 
prostorech pódia v nových krojích, chlapi Kosáci zazpívali to nejlepší 
ze svého repertoáru. Pak jsme se společně všichni radovali a slavili. 

V srpnu jsme si všichni dopřáli odpočinek, abychom se hned na 
začátku září zase sešli a prezentovali se na celostátním kole Vesnice 
roku. Kosáčci a Kosáci dali jeden „kus“ v krásném prostředí Borčí 

na pasekách u Vacků a valašskou hymnou jsme pak zakončili 
čtyřhodinovou prezentaci celé obce na zahradě mateřské školky.

V letošním školním roce změníme prostory pro pravidelné středeční 
zkoušky. Přesuneme se do budovy Svazarmu (Hasičské zbrojnice), 
č. p. 435, Ratiboř.

Zkoušky probíhají každou středu
  děti předškolního věku 16.00–16.45 
  děti školního věku 17.00–18.00

Rádi přivítáme i nové děti, které si rády zazpívají a zatančí.

V rámci grantového programu, financovaného 
z Fondu na podporu fungování neziskových organizací 
a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko, 
bylo pro folklórní soubor Kosiska pořízeno 10 párů 
krpců. Celková investice na pořízení krpců byla 
22 800 Kč z čehož dotace z MAS Střední Vsetínsko 
pokryla 10 370 Kč. Děkujeme !!!
Za soubor Kosiska 
Lucie Žabčíková

NOVÉ KRPCE

Léto v knihově začalo jako ta předchozí – prázdninami v knihovně. 
V letošním roce byla plánovaná revize, nákup nových knih a vymalování 
knihovny. Zisk titulu Vesnice roku 2019 ve Zlínském kraji a postup do 
národního kola soutěže však změnil malé plány na poněkud větší, protože 
knihovna potřebovala úpravy jako sůl a „kdy už, když ne teď“. A pod 
tímto heslem se začaly dít věci. Knihovna dostala novou fasádu, byla 
vymalována, vyčištěny byly koberce, do knihovny byl zakoupen nový 
nábytek a regály, nové rolety, nový nátěr dostaly venkovní plechy, do 
pergoly bylo zhotoveno nové posezení, nad vchod byla instalována nová 
stříška, dřevěný přístavek dostal nový kabátek a okna a dveře byly přetřeny.
Když dorazila do knihovny komise hodnotící národní kolo soutěže, 
myslím že ti její členové, kteří knihovnu viděli v krajském kole, nevěřili 
vlastním očím. Knihovna byla jako nová, vlastně nebyla – ona je! 
Pomáhal kdo měl ruce i nohy a já moc děkuji všem, kteří se na jejím 
zvelebení podíleli. A tímto zvu do knihovny všechny čtenáře i nečtenáře 
na návštěvu.

Otevírací doba knihovny – pondělí a středa v době 16.00–18.30 h.

Vaše knihovnice Ester Miniariková

KNIHOVNA

PRÁZDNINOVÝ 
ČAS SOUBORU
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Vážení sportovní přátelé,

V létě došlo v ratibořském fotbalu k zásadním změnám, se kterými 
bych vás rád seznámil a vysvětlil důvody, proč výkonný výbor TJ 
tyto změny uskutečnil.

V uplynulé sezóně se našim ogarům z A – týmu podařilo, po 
zkažené podzimní části, skvělé jaro a  oproti loňské sezoně si 
dokonce polepšili o jedno místo v celkovém konečném umístění, 
a tím zachránili pro další sezónu 1.B třídu Krajské soutěže 
Zlínského kraje.  Obrovské poděkování nás všech patří zejména 
trenérovi Jarynovi Kulhajovi, který svým zapálením a vírou ve 
vítězství v posledních záspech dokázal ogary vyburcovat ke skvělým 
výkonům. Jak důležitá byla záchrana 1.B třídy, se ukázalo později.

Ogaři z B – mužstva, kteří v loni postoupili do III. třídy okresní 
soutěže, bohužel tak úspěšní nebyli, a i když statečně bojovali, 
skončili na posledním místě a sestoupili zpět do IV. třídy.

Po skončení sezóny jsme se na poradě výboru rozhodovali, jakou 
cestou se dále vydat. Hrát dál převážně se svými, zejména mladými 
odchovanci, z nichž mnozí v loňské sezóně s různých důvodů 
ukončili či přerušili svou fotbalovou kariéru, spojit A a B mužstva, 
hrát pořád o spodní část tabulky v 1.B třídě, nebo začít znovu se 
spojeným družstvem v Okresním přeboru?  Nechtěli jsem zarmoutit 
naše fanoušky a rozhodli jsme se hledat spíše pozitivní možnosti pro 
pokračování v kvalitnější soutěži a zachování obou mužstev. Jednou 
z takových možností bylo i opětovné kontaktování sousedního 
klubu FC Semetín za účelem navázání vzájemné spolupráce, které 
sice bylo na jaře neúspěšné, ale po sezóně se ukázalo jako aktuální 
– naštěstí i v Semetíně si uvědomili, že v době celkového úbytku 
hráčů fotbalu v celé republice není ani silný sponzor zárukou 
dostatečného počtu kvalitních hráčů. Proto zásluhou dobrých 
kontaktů Jury Mynaříka v Semetíně jsme začátkem července 
vstoupili s FC Semetím v jednání (zde se ukázalo, jak důležitá 
byla pro nás záchrana v 1.NB ) a výsledkem bylo uzavření dohody 
(zatím na jednu sezónu) o vzájemné spolupráci obou klubů s těmito 
konkrétními výstupy:

1. – Spojení obou A mužstev a přihlášení spojeného družstva 
do 1.B třídy pod názvem Ratiboř (k dohodě došlo až po 
rozlosování soutěže, takže jiný postup než odhlášení jednoho 

z mužstev ze soutěže i za cenu sankce nebylo technicky 
možné). Trenéry A mužstva se stali semetínští Víťa Sacher 
a Mira Kamas. Domácí hřiště v Ratiboři.

2. – Založení rezervy A mužstva pod hlavičkou Semetín/Ratiboř 
sdružené družstvo s domácím hřištěm v Semetíně a jeho 
přihlášení do IV. třídy. Trenérem je Mira Kamas.

3. – V rámci prohloubení spolupráce se oba kluby dohodly, 
že vždy po jednom utkání na podzim a na jaře odehraje 
A mužstvo v Semetíně a B mužstvo v Ratiboři.

Obě strany si samozřejmě uvědomují i úskalí a rizika spolupráce. 
Pracujeme společně na obroušení různých třecích ploch, které 
vznikají v důsledku historicky jiných zvyklostí v obou klubech, 
a věříme, že tento projekt bude úspěšný a přežije více než jednu 
fotbalovou sezónu. Podle nás je to jediná cesta, jak v obou vesnicích 
udržet kvalitní fotbal.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem fanouškům a sponzorům za 
dosavadní přízeň, a to zejména Obci Ratiboř, společnosti TM Stav, 
dnes už fakticky místního podnikatele pana Tlaška (hlavní sponzor 
mužů) a společnosti Říha Group místního podnikatele pana Říhy 
(hlavní sponzor mládeže) a věříme, že nám svou přízeň sponzoři 
zachovají i nadále, což doufám naši ogaři podpoří kvalitními 
výsledky na hřišti.

Za výkonný výbor TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s. 
předseda Vlastimil Adámek

V rámci grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování 
neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko 
bylo pro fotbalový tým TJ Sokol Ratiboř pořízeno šest nových hracích míčů. 
Celková investice na pořízení míčů byla 14 100 Kč, z čehož dotace s MAS 
pokryla 9 732 Kč. Děkujeme!

Michal Mrlina  
místopředseda TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s. 

NOVINKY V RATIBOŘSKÉM FOTBALU

NOVÉ MÍČE PRO FOTBALOVÝ KLUB
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Počátkem roku 2017
byla pro ratibořské sportovní nadšence výjimečná zima. Teploty 
klesly hluboko pod bod mrazu a nás kluky, kteří se od dětství 
pravidelně scházíme na místním hřišti a hrajeme hokejbal, to znovu 
táhlo také k místnímu rybníku v Červených. Tam jsme v 90. letech 
trávili většinu zimních dnů, zběsile se naháněli za pukem a snažili 
se napodobit vsetínské hokejisty v době jejich největší slávy. Všem se 
vybavily ty společné dny strávené hokejem, a tak jsme se po dlouhých 
letech potkali a znovu si zahráli. Nejprve jsme však museli část 
zasněženého rybníku odklidit a vytvořit si tak dostatečně velké hřiště. 
Každý z nás si naštěstí přivezl i lopatu a přidal ruku k dílu. Díky tomu 
jsme byli brzy hotovi. Zbývalo už jen rozhodit hokejky na dvě strany 
a z největších bot vytvořit branky. Puk padá mezi hokejky a my znovu 
bojujeme jako před 20 lety.

V prosinci roku 2017
dostal ratibořský rodák Stanislav Strbačka úžasný nápad a pronajal 
nám ledovou plochu na zimním stadionu Na Lapači. Tam jsme se 
po roce opět setkali a hráli jako tehdy na rybníce, bez výstroje. Akce 
měla velký úspěch, všichni se skvěle bavili. Díky tomu jsme začali hrát 
pravidelně a někdy i několikrát týdně.

Únor 2018
v této době byl stadion Na Lapači mimořádně vytížen a my jsme byli 
nuceni přesunout se do nedalekého Valašského Meziříčí. Tam jsme 
hrávali každou neděli, vždy ráno v 6.00 hod. Po ukončení sezóny 
a po rozpuštění ledu na valašských stationech jsme sehráli ještě tři 
přátelská utkání v Kroměříži s amatérským klubem ze Zlína. To 

bylo poprvé, kdy jsme změřili síly s někým jiným, než se sousedem 
nebo kamarádem z dětství. Byl to krutý návrat do reality a všichni 
jsme věděli, že je co zlepšovat. Ukončení sezóny  2017/2018 proběhlo 
v Kateřinicích v místní hospodě Na Hřišti. Během nekonečných 
diskuzí o sportovních výkonech došla řeč také na jednotné dresy, ve 
kterých jsme se chtěli v dalším roce prezentovat. 

Letní příprava byla zahájena v červnu 2018
a to dvěma mezinárodními utkáními ve slovenském Trenčíně 
s místními hokejovými nadšenci. Oba dva zápasy jsme vyhráli. 
Srpen byl ve znamení velkých změn. Se Vsetínskou sportovní 
a.s. jsme se domluvili na spolupráci a podepsali smlouvu na 
celoroční pronájmu ledové plochy. Smlouva nám zajišťovala 
rezervaci ledu, a to vždy na neděli, od září 2018 do dubna 2019. 
Během tohoto období jsme absolvovali několik tréninků pod vedením 
Tomáše Žabčíka, bývalého hráče VHK Vsetín, který zdokonalil 
naše dovednosti. Ukončení sezóny 2018/2019 proběhlo v hospodě 
U Pilčíka, kde bylo jednoznačně odhlasováno přihlášení do AHL 
(Amatérská hokejová liga) ve Valašském Meziříčí. Pro tuto příležitost 
byla vyrobena i druhá sada dresů s krycím názvem AHL.

Nové klubové barvy byly následně pokřtěny dalším vítězným zápasem 
v Trenčíně, který byl součástí letní přípravy na sezónu 2019/2020. 
V té době jsme byli na ledě už 2× týdně a trénovali jsme i mimo led. 
Připravovali jsme také registraci spolku a od září 2019 jsme oficiálně 
vedeni jako HC Ratiboř z.s. Nyní hrajeme 3. amatérskou hokejovou 
ligu ve Valašském Meziříčí, kde jsme aktuálně na 4. příčce z 15 týmů 
s bilancí 3 výhry, 1 prohra  a 1 prohra na samostatné nájezdy.

Za HC Ratiboř, z.s. David Štěpánek

HISTORIE HC RATIBOŘ
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Jako již tradičně jsme se 3. srpna zúčastnili westernové soutěže 
v Rýmařově. Do soutěže jsme přihlásili náš rodinný klan, Marcel, 
Michal a Marek Regmundovi. Nejmladší Míša byl v kategorii dětí 
do 6 let, Marek v kategorii dětí 7 – 10 let a Marcel se přihlásil do 
hlavní soutěže „O mistra biče“. Soutěž je zaměřena na trefování cílů, 
od loveckých patron, špaget, kelímků až po zhasínání plamínku 
svíčky v samostatné části soutěže nazvané „Zorro“. Druhá část je 
technika a styl práskání – dovednost ovládání biče. Hodnotí se 
základní prásky, kombinace i návaznost. V první části  - trefování, 
Míšovi sem tam něco uteklo, ale ve druhé části zabojoval, předvedl 
vše, co už se naučil a získal své první zlato ve westernové soutěži. 
Brácha Marek měl ve starší kategori několik ostřílených soupeřů 
a navíc se snažil obhájit titul z loňského i předloňského roku. 
Naštěstí ho brzy opustila nervozita, a tak se mu díky jeho přesným 
zásahům a dobrému ovládání biče, podařilo získat zlato i letos. 
Hlavním vítězem v kategorii dospělých a „Mistrem biče“ se stal 
Marcel Regmund.

Jana Regmundová

O víkendu 10. – 11. srpna se v Halenkově konal běžecký víkend, 
kterého se zúčastnilo 12 běžců z Ratiboře, Kateřinic, Hošťálkové 
a okolí. Technickou část víkendu zajišťoval Dan Krejčíř z Kateřinic 
a Petr Zubíček z Ratiboře. Hlavní výukovou část zajišťovala paní 
fyzioterapeutka Mgr. Veronika Benschová. Sobota byla věnována 
výhradně běhu, a to od úplného začátku jako je posílení středu těla, 
správného dýchání a celkového držení těla při běhu a při chůzi. 
Sobotní odpoledne bylo věnováno běžecké abecedě a různým 
formám tréninku. Ve všem se prolínala teorie s praktickým 
vyzkoušením. Neděli jsme zahájili zajímavou rozcvičkou na 
uvolnění celého těla a vrhli se na téma Nordic walking. Po krátké 
teorii a seznámení s tímto sportem jsme vyrazili na praktické 
ukázky a samotnou chůzi s holemi. Po obědě následovalo téma 
tejpování a stravování při tréninku či závodě. Na závěr jsme 
účastníkům předali účastnické medaile a rozjeli se domů odpočívat.

Rád bych za organizátory poděkoval panu Karlu Hlavicovi z běžecké 
speciálky Vivat sport, který naši akci podpořil drobnými dárky pro 
účastníky a zapůjčením párty stanů, a skautskému oddílu Šestka 
Kateřinice, která nám půjčila 2 várnice na zajištění pitného režimu.

Tato akce byla naším prvním pokusem o hlubší seznámení s běžeckou 
tematikou a průřezově představila celou oblast. Myslím, že každé 
téma samostatně by si zasloužilo mnohem více času, což v jednom 
víkendu nebylo možné.

Myšlenkou bylo, je a bude ukázat lidem, které běhání baví, že to 
jde i lépe, lehce a bez zranění.

Petr Zubíček 
účastník krzu

WESTERNOVÁ SOUTĚŽ – VELKÁ CENA INDIANA 2019

BĚŽECKÝ VÍKEND HALENKOV
Běh s lehkostí - od základů k přirozenému běhu. 
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I v průběhu letních prázdnin probíhaly 
tréninky sebeobrany. 16. srpna jsme 
po domluvě se Zbyňkem Kovářem, 
uskutečnili Střelecký minikurz, který 
se konal na střelnici na Bystřičce.

Náplní a  cílem kurzu bylo seznámení se 
střelnou zbraní. Na začátku jsme dostali 
instruktáž o bezpečnosti a dále pak 
spoustu zajímavých informací z oblasti 
teorie i praxe. Kurz měl velký přínos 
v ohledu vnímání zbraně v sebeobraně jak 
z pozice obránce, tak i útočníka. Děkujeme 
Zbyňkovi Kovářovi za skvěle připravený 
kurz.

Na začátku září jsme uspořádali 
soustředění v Dinoticích. Čas soustředění 
byl vyplněn nejen cvičením sebeobrany, 
ale i náročnou „finskou stezkou“, střelbou 
z luku, práskáním s bičem a jinými 
aktivitami.

Zveme děti i dospělé na naše tréninky 
a to ve středu od 15.30 do 16.30 hod, 
v pátek od 19.00 do 21.00 hod a v sobotu 
od 18.00 do 20.00 hod.

Trenér 
Marcel Regmund

Chtěla bych využít této příležitosti a všem upřímně poděkovat za zájem a vyjádření 
obrovské podpory mé rodině. Nevěřila bych, že se tolika lidí dotkne náš příběh. 
Na Peťu vzpomínáme s dětmi denně a stále se snažíme vyrovnat s tím, že odešel 
z našeho života. Bez podpory rodiny, přátel a dobrých lidí kolem nás by to šlo 
mnohem hůř, protože bychom byli na vše sami. 

To, že mám kolem sebe hodné lidi, kteří jsou ochotni nám pomoct, mi dává 
velkou sílu.  Ať už se jedná o výpomoc s drobnými pracemi kolem našeho domu, 
s hlídáním dětí, o finanční pomoc v podobě sbírky našich skvělých sousedů či 
benefice, kterou s velkou vervou zorganizovalo vedení naší obce, to vše je známka 
toho, že mou rodinu obklopuje spousta lidí s dobrým srdcem!

Všem patří MÉ VELKÉ DÍKY A UZNÁNÍ!!! 
Lenka Ondruchová s dětmi

Výsledky 16. ročníku turnaje pořádaného 
Klubem ve spolupráci s Obecním úřadem 
O pohár starosty obce Ratiboř dne 5. září 
2019. Na prvních místech se umístili 
bývalí i současní závodní hráči:

1. místo – Karola Josef, nar. 1949 
2. místo – Horság Radomír, nar. 2001 
3. místo – Čevela Martin, nar. 1968 
4. místo – Plšek Vlastimil, nar. 1958 
5. místo – Orság Miroslav, nar. 1964 
6. místo – Vaculík Jiří, nar. 1955 
7. místo – Barvík Petr, nar. 1953 
8. místo – Zubík Gustav, nar. 1946 
9. místo – Gottfried Antonín, nar. 1945 
10. místo – Hurta Nicolas, nar. 2006

Další ročník se bude konat vždy koncem 
roku nebo na Nový rok. Pohár i ceny 
budou určeny jen pro místní nebo 
původem z Ratiboře.

Klub stolního tenisu Ratiboř, o. s. se 
sídlem čp. 21 (Sokolovna) oznamuje 
konání pravidelných tréninků vitality ve 
dnech úterý a čtvrtek v čase 18.00–21.00 
hod v malém sálu Sokolovny. Zváni jsou 
všichni chlapi, včetně dětí, děvčat a žen.

Jiří Vaculík 
předseda a zakladatel klubu 

SEBEOBRANA

PODĚKOVÁNÍ

PING–PONGOVÝ TURNAJ



Dny Dacia 17. 9. – 31. 10.

 Dacia Duster
s novými turbomotory

již od 264 900 Kč
Nabídka platí od 17. 9. do 31. 10. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Duster: spotřeba 5,1–7,6 (l/100 km), emise CO2 135–173 (g/km). Uvedené 
spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Vyhrajte vůz Dacia Duster
Více na soutez.dacia.cz

www.ramachauto.czRAMACH-AUTO s.r.o., Bobrky 380, Vsetín, TEL.: +420 731 494 951

350 Kč
místa prodeje: 

Sbor ČCE Kateřinice, 
Sbor ČCE Ratiboř,

OÚ Kateřinice 
OÚ Ratiboř

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

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

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

inzerce

Můžete podpořit 
Zvonky Dobré zprávy
nákupem této knížky zachycující 
putování Zvonků za velkou louži – historie, 
soušasnost a turné 2019. Děkujeme za podporu. 


