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Vážení spoluobčané,

přiblížil se sváteční čas, který nám přináší možnost se zastavit, zhodnotit uplynulý rok, odpočinout si, 
setkat se se svými blízkými, nasbírat nové síly a nadechnout se do roku nastávajícího. 

Měl bych na tomto místě zhodnotit uplynulý rok 2019, ale neučiním tak. To hodnocení nechám na 
Vás. O všech akcích a projektech, které jsme v roce 2019 realizovali, se toho napsalo opravdu hodně 
a nechávám opravdu na Vás jejich hodnocení. Projděte se dědinou a vyhodnoťte, jak se mění jednotlivé 
ulice, centrum obce, veřejné prostranství a obecní budovy.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem obecním zaměstnancům za velký kus práce, který letos odvedli. 
Dále děkuji za spolupráci všem dodavatelským firmám, které v letošním roce realizovaly naše stavební 
i technické akce. Děkuji Vám, spoluobčanům, za zapojení se do společenského a kulturního života.
Martin Žabčík 
starosta

Obecní zastupitelstvo stálo před úkolem, jak použít finance získané 
v soutěži Vesnice roku 2019. Zadání bylo jasné, použít finanční 
prostředky tak, aby směřovaly přímo do obce. 

Největší částka 1 900 000 Kč z ministerstva pro místní rozvoj 
bude použita na rekonstrukci chodníků. V podmínkách čerpání 
této odměny je dofinancování z vlastních zdrojů. V praxi to tedy 
znamená, že tato částka je minimálně 80 % a obec musí přidat 
dalších 20 %. Rozhodli jsme se tedy připravit projekt za celkovou 
částku 2 500 000 Kč na chodníky od Jednoty po OÚ a na chodník 
na horním konci u autobusové zastávky. 

Finanční odměna 500 000 Kč od Zlínského kraje bude dle 
rozhodnutí zastupitelstva použita na vybudování nového 
dětského hřiště, které vznikne v zahradě u staré fary. Staršovstvo 
evangelického sboru tuto zahradu dá k dispozici a výstavbu hřiště 
umožní. Tato lokalita byla zvolena záměrně, protože již nyní je 
velmi využívaná maminkami s dětmi a je v centru obce.

60 000 Kč od Svazu měst a obcí a 20 000 Kč od Zlínského kraje na 
zachování lidových tradic bude použito na ušití obecních krojů pro 
další rozvoj a podporu valašské lidové kultury v obci.

Od 1. 1. 2020 dojde ke změně platby stočného v naší obci. Na 
základě kontroly z krajského úřadu jsme byli vyzváni ke změně 
platby stočného. Doposud se vybíralo stočné vždy rok dopředu 
a paušálně. To znamená, že byla částka stanovena na 400 Kč za 
osobu a rok. To však dle zákona není možné. Nemůžeme vybírat 
za poskytovanou službu dopředu. Vodu také počítáme až zpětně za 
spotřebované množství. Nově se bude vypočítávat stejně i stočné. 
Bude stanovena cena za m3 u domácností, které jsou napojeny 

na obecní vodovod. Výpočet pak bude jednoduchý. Kolik vody 
domácnost spotřebuje, tolik zaplatí na stočném. Domácnosti, které 
na obecní vodovod nejsou připojeny, pak budou dle zákona platit 
paušálně 35 m3 za osobu. V roce 2020 to znamená, že obecní úřad 
nebude vybírat stočné. První poplatek můžeme vybrat až v roce 
2021 za služby poskytnuté v roce 2020. Tuto změnu je vhodné 
učinit co nejdříve, dokud jsou dobré ekonomické podmínky a roční 
výpadek za výběr stočného neoslabí obecní rozpočet. 

V průběhu měsíce října jsme požádali ministerstvo pro místní 
rozvoj o podporu z mimořádně vyhlášeného programu Oprava 
obecního majetku po živelních pohromách v roce 2019. Byly 
vybrány tři lokality – Na Dvorca, Červené, U Sušírny. Tyto 
komunikace byly již v neutěšeném stavu a velkou měrou byly 

poničeny přívalovými vodami v květnu letošního roku. Oprava 
silnic vyjde dle plánovaného rozpočtu na 5 893 177 Kč včetně DPH. 
Projekt byl ministerstvem doporučen k financování. Na celou akci 
obdržíme dotaci 70 % z celkové částky. Realizace je naplánována na 
první polovinu roku 2020.

POUŽITÍ FINANČNÍCH ODMĚN ZE SOUTĚŽE VESNICE ROKU

ZMĚNA PLATBY STOČNÉHO OD ROKU 2020

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2020

Ratibořský zpravodaj - zima 20192



PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE RATIBOŘ 
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Pracovníci obecního úřadu budou postupovat podle Plánu zimní údržby obce 
Ratiboř následovně:

Zahájení odklízení sněhu při sněhové pokrývce 5 cm a více:
Pořadí důležitosti 
 I. Veřejně přístupné, dopravní a obslužné MK do 4.00 h 
 II. Účelové komunikace do 12.00 h 
 III. Ostatní MK a prostory do 20.00 h

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

Prioritní lokality: 
   Dostupnost autobusových zastávek 
   Místní komunikace 
   Parkoviště u MŠ a obchodního domu do 6.00 h 
   Centrum obce + okolí ZŠ do 7.00 h
Další postup v průběhu dne dle srážek.

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

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

Prosíme vás, neparkujte svá vozidla v době zvýšených sněhových srážek na 
místních komunikacích. Tato vozidla brání pracovníkům obce v provádění 
zimní údržby a zhoršují průjezdnost místních komunikací. Děkujeme.

Od října letošního roku se naplno rozjel nový systém třídění odpadů. Každá domácnost má 
možnost si vyzvednout zdarma pytle na tříděný odpad na OÚ a zapojit se do systému. Nyní 
máme zapojeno zhruba 40 % domácností, což je na systém, který funguje dva měsíce, poměrně 
dobrý výsledek. Předpokládáme, že se počet domácností bude navyšovat hlavně v průběhu 
prvního čtvrtletí roku 2020, kdy se platí poplatky a lidé přicházejí na OÚ častěji než jindy.

Chtěl bych odpovědět na několik stále se opakujících dotazů, které zaznívají:

Budou se rušit stávající sběrná místa v obci? 
NE, nebudou. Cílem je těmto místům odlehčit. Snížit četnost svozů kontejnerů a docílit 
utěšenějšího vzhledu v jejich okolí.

Proběhne nějaká beseda, na které se dozvíme, který odpad patří do jakého pytle a jak 
vlastně správně třídit? 
ANO, dne 15. ledna 2020 od 16 hodin proběhne přednáška v místním kině, kde se zájemci 
dozví, jak správně třídit.

Bydlím v domku sama a odpadu vyprodukuji opravdu málo. Nedosáhnu tak na odměnu 
jako ti, kteří mají odpadu víc? 
Systém je v tomto spravedlivý. Částka, ze které by se v budoucnu měla odečítat odměna, 
je dána na domácnost. Pokud tedy v domácnosti bydlí jedna osoba, počítá se částka 
z poplatku za jednoho člověka. Bydlí-li v domácnosti čtyři lidé, počítá se částka za čtyři lidi. 
Samozřejmě, že čtyři vyprodukují více odpadu než jeden, ale také více zaplatí. Odečítají si 
tedy z vyšší částky než domácnost s jedním člověkem.

Musím mít připravené pytle s odpadem při každém svozu? 
To také není potřeba, popelnici také necháváte vyvážet, teprve až když ji naplníte.

Otvírací doba sběrného dvora – zimní provoz: úterý a čtvrtek 8–11 h, 12–16 h / sobota 8–11 h

X – soboty, neděle, státní svátky

X – vyvážení popelnic

         – plasty a papír              – plasty, papír a kov

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ



V říjnu byla zahájena akce Stavební úpravy a přístavba základní 
školy. Tento projekt byl podpořen Ministerstvem financí ČR a jejich 
podíl (7 000 000 Kč) musel být profinancován do 6. prosince 
letošního roku. 30. listopadu proběhl kontrolní den, na kterém byly 
zhotovitelem stavby předány práce v hodnotě 7 600 000 Kč. Obratem 
jsme zaslali žádost o profinancování na ministerstvo financí. Podařilo 
se tedy splnit požadavek ministerstva a dostát našemu závazku. 
Momentálně je již stavba pod střechou, proběhlo i komplikované 
napojení střechy na starou budovu. V nové jídelně jsou již provedeny 
omítky a instalováno topení. Společně s vedoucí školní výdejny 
spolupracujeme na vybavení nové výdejny. Dostavěna byla i výtahová 
šachta. V průběhu následujících měsíců budou obloženy všechny 
prostory sociálních zařízení a výdejny. V prvním patře probíhají práce 
na úpravě nové odborné učebny – rozvody elektřiny a slaboproudu, 
přípravy na omítky a nové podlahy. V podkroví se připravují 
prostory pro strojovnu výtahu a následnou instalaci výtahové kabiny. 
O vánočních a jarních prázdninách pak budou probíhat práce na 
propojení nových prostor se stávající školou a výstavba rampy pro 
vozíčkáře u zadního vchodu do budovy.

Co přístavba škole přinese. V prvé řadě to bude nová učebna 
s kapacitou 30 žáků zaměřená na výuku informatiky, cizích jazyků 
a polytechnické obory. Dále výtah do všech tří pater s možností 
budoucího využití podkroví, které se tak zpřístupnilo. Modernizace 
výdejny obědů, kdy je dostavěno zázemí pro paní kuchařky. 
Ve stávající budově nebylo sociální zařízení pro personál, sklad 
ani šatna. Modernizací prošla také výdejna obědů, která bude 
vybavena všemi technologiemi potřebnými ke zjednodušení výdeje 
obědů a splnění všech hygienických požadavků. Byla dostavěna 
i úklidová komora, jejíž absenci hygiena neustále vytýkala. Nově bude 
mít učitelský sbor k dispozici i dva kabinety na uložení učebních 
pomůcek. A samozřejmě v neposlední řadě bude budova školy 
kompletně bezbariérová díky výstavbě rampy pro vozíčkáře, toaletě 
pro handicapované a zpřístupnění všech pater školy výtahem. 
Po dokončení rekonstrukce bude naše škola svým vybavením na 
velmi vysoké úrovni a věřím, že tyto úpravy přispějí ke zkvalitnění 
vzdělání našich dětí.

Martin Žabčík 
starosta

Areál mysliveckého výletiště postupně prochází změnami 
a modernizací. Po terénních úpravách a výsadbě stromů došlo 
na podzim k úpravě parkoviště před areálem a vybetonování 
základů pro nové pódium, které bude postaveno v průběhu 
zimních měsíců. V roce 2020 je pak plánována výstavba nových 
toalet, které jsou potřebné k dobrému fungování celého areálu.

Martin Žabčík 
starosta

V průběhu listopadu byla dokončena druhá etapa oprav místní 
komunikace na dolním konci od Žabčíků po hlavní silnici 
a celá ulice od mostu nad Stavebninama až po cyklostezku. 
V první letní etapě byly nově vyasfaltovány cesty od Sošťáků 
včetně ulic pod Skalkou. Zároveň jsme podmínili přebrání 
hotového díla opravou kanalizačních vpustí, které nebyly dobře 
provedeny. Jejich opravu zajistila firma Swietelsky. Celá akce 
vyšla na 5 122 711 Kč a 70 % částky hradilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Pokračujeme taky ve výstavbě chodníků. Do 
Vánoc bychom chtěli dokončit vydláždění nejvytíženějšího 
úseku ve středu obce od obchodu u Karolů po lávku. Následovat 
by mělo zatrubnění příkopy a uložení nového chodníku od 
autobusové zastávky na dolním konci směrem k centru obce. 

Michal Mrlina 
místostarosta

PROBÍHAJÍCÍ PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RATIBOŘ

VÝLETIŠTĚ V ČERVENÝCH

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ

Ratibořský zpravodaj - zima 20194



Předposlední akcí v tomto roce byla oblíbená 
obecní zabíjačka. Celý týden se v budově 
bývalého Svazarmu chystalo, škvařilo, zavařovalo 
a dochucovalo, aby si každá chuťová buňka 
přišla na své. K prodeji byly přichystány klasické 
zabijačkové speciality jako jsou jitrnice, jelita, 
tlačenka, ovary, škvarky, sádlo, paštika, lančmít 
a ovarová polévka. Samotný prodej se uskutečnil 
v sobotu 23. listopadu od 11.00 hodin. Během 
necelé hodiny a půl bylo vyprodáno. Pro 
vytvoření dokonalé atmosféry nechybělo ani 
tekuté občerstvení v podobě točeného piva nebo 
svařeného moštu a turbo moštu. K dobré sobotní 
náladě přispěla i cimbálová muzika Lukáše 
Kamase, která po celé dopoledne hrála lidové 
písně. Velký dík na téhle vydařené akci patří 
všem, kteří přišli přiložit ruku k dílu.

Michal Mrlina 
místostarosta

OBECNÍ ZABÍJAČKA

V sobotu 19. října proběhl v centru 
obce a na místní komunikaci za 
potokem Hodový jarmark, který 
doprovázelo krásné počasí. Davy 
proudících návštěvníků si měly 
možnost u stánků zakoupit různé 
zboží. Pro zahnání hladu spolek 
myslivců připravil výborný zvěřinový 
guláš, paní Machalová uvařila 
tradiční držkovou polévku a obecní 
úřad nachystal grilované a uzené 
speciality. Pro ty, kteří nemusí maso, 
byly nachystány bramboráky a sladké 
placky. K poslechu hrála celou 
dobu skupina Gympleři. Pro děti 
byly v areálu za hasičským domem 
přichystány pouťové atrakce.

Michal Mrlina 
místostarosta

V naší obci bylo firmou Empemont v období od 25. 11. 2019 – 2. 12. 2019 provedeno orientační sčítání dopravy a měření rychlosti skrytým radarem 
nad fotbalovým hřištěm. Přístroj měřil rychlost automobilů v obou směrech provozu. Za týden bylo detekováno 29 333 vozidel, z toho POUZE 
23 % řidičů dodrželo dovolenou rychlost. Nejvyšší naměřená rychlost směrem od Hošťálkové byla 120 km/h a v opačném směru byla naměřena 
rychlost přesahující 150 km/h. Na dalším postupu, jak zklidnit dopravní situaci v obci, se budeme radit s Městským úřadem Vsetín a policií.

Michal Mrlina 
místostarosta

Příjezd od Hošťálkové
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HODOVÝ JARMARK

STATISTIKA SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI RATIBOŘ

Statistika 
silničního 
provozu

Průjezdy 
celkem

Příjezd od 
Hošťálkové

Výjezd směr 
Hošťálková

počet % počet % počet %
do 50 km/h 6754  23  3746  26  3008  21 
50–60 km/h 16338  56  8087  55  8251  56 
60–70 km/h  4751  16  2180  15  2571  18 
70–80 km/h  1114  4  470  3  644  4 
80–90 km/h  273  1  110  1  163  1 
nad 90 km/h  103  39 64
vozidla celkem  29333  100  14632  100  14701  100 

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



Milí spoluobčané, čas plyne jako voda a mně nezbývá nic jiného, 
než zrekapitulovat letošní rok 2019, podělit se s Vámi o zážitky, jak 
z návštěv a setkání seniorů, tak z vítání občánků a vůbec ze všeho, 
co se týká sociální oblasti.

V letošním roce 2019 jsme navštívili celkem 98 spoluobčanů, 
z toho:    70 let oslavilo 24 spoluobčanů    75 let oslavilo 12 
spoluobčanů    80 let oslavilo 7 spoluobčanů    80–90 let oslavilo 
50 spoluobčanů    91 let oslaví koncem roku 1 seniorka    92 let 
oslavila 1 seniorka    94 let oslavila 1 seniorka, která je v domově 
s  pečovatelskou službou    95 let oslavila 1 seniorka    96 let 
oslavila 1 seniorka, která je také v domově s pečovatelskou službou.

Sociální komise navštívila jednu naši občanku v domově 
s pečovatelskou službou ve Vsetíně, která byla velmi ráda.

Zlatou svatbu, tj. 50 let společného života, oslavily dvě manželské 
dvojice a diamantovou svatbu, tj. 60 let společného života, oslavila 
1 manželská dvojice.

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

V letošním roce nezasedne k slavnostnímu vánočnímu stolu mezi 
své blízké, přátele a známé 20 spoluobčanů:    Šrámek Milan 
80 let    Kulhánek Antonín 66 let    Bartoník Antonín 84 let    
Děckuláček Josef 86 let    Mareček Bohuslav 78 let    Tomancová 
Zdenka 67 let    Hurtík Jiří 57 let    Bělíčková Alena 59 let    
Vala Jiří 55 let    Ministr Tomáš 72 let    Třetina Stanislav 69 let  

  Vaňková Josefa 70 let    Mareček Miroslav 77 let    Baletková 
Vlasta 78 let    Mrlina Josef 66 let    Zahradník Jiří 77 let    
Špaček Karel 67 let    Juráň Josef 80 let    Všetičková Božena 88 
let    Krajčík Jan 70 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poslední listopadovou sobotu se před obecním úřadem konala 
již tradičně oblíbená akce Rozsvícení vánočního stromu. Občané 
měli možnost zhlédnout vystoupení dětí z naší základní školy, 
ohňostroj z kopce u vysílače i ledosochání českého reprezentanta 
pana Martina Bořuty z Podkopné Lhoty. Čertovská družina 
měla pro hodné děti přichystanou sladkou odměnu, zastupitelé 
a zaměstnanci obce rozlévali na zahřátí svařené víno a čaj.

Michal Mrlina 
místostarosta

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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První listopadovou neděli (3. 11. 2019) jsme se sešli opět po roce k již 
tradičnímu setkání seniorů, které se letos uskutečnilo v naší krásné, 
nově opravené budově mateřské školy, v hojném počtu 89 účastníků. 
Všichni si zavzpomínali na doby, kdy vodili do této mateřinky své 
blízké, vnoučata nebo pravnoučata, užasli nad krásou a  barevností tříd, 
výzdobou a vstřícností všech zaměstnanců mateřské školy. Všechny 
přítomné přivítal pan starosta, místostarosta, paní ředitelka MŠ a paní 
farářka. Pan starosta měl připravenou prezentaci všech akcí v obci. 
Minutou ticha jsme zavzpomínali i na ty, kteří již nejsou mezi námi. 
V úvodu se svým programem vystoupily děti z mateřské školy, následně 

pak ochotnické divadlo a nechyběla ani harmonika a zpěv, které byly 
slyšet široko v okolí. Při společném focení jsme se opravdu nasmáli. 
Zaměstnanci mateřské školy se postarali o výborný oběd a občerstvení, 
zaměstnanci obecního úřadu o technické zabezpečení a všichni, kdo 
pomáhali, o zdárný chod této akce. Všem zúčastněným velmi děkuji.

Milí senioři, přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva 
obce krásné a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2020 hlavně zdraví.

Za sociální komisi Mgr. Tamara Juchelková

SETKÁNÍ SENIORŮ

Poděkování za příjemné posezení
Posedění s důchodci se skutečně vydařilo 
a v mateřské škole tuze dobře nám všem bylo.
Předsedkyně sociální komise všechny hosty mile přivítala, 
s velkým klidem, pohodou, úsměvy všem rozdávala.
Co se děje v naší obci, starosta nám vysvětlil, 
vždyť u všeho, co se dělo, i s místostarostou byl.
Jejich pílí a snahou mnoho peněz získali, 
dobří lidé v dědině s radostí jim pomáhali.
Paní ředitelka slovy ani trošku nešetřila, 
veškeré osazenstvo školky s velkou chutí pochválila.
I naše paní farářka přítomné srdečně pozdravila, 
páru slůvek ze žalmu jistě potěšila.
Celé zastupitelstvo se starostou v čele 
staralo se o důchodce a pomáhalo skvěle.

A kuchařky, všechna čest, salát bezva udělaly, 
řízečky všem přítomným pilně rozdávaly.
K tomu pivo točené, víno bílé, červené. 
i koláče s bílou kávou, výborně ochucené.
Malé děti z mateřinky zahrály a zazpívaly, 
potom všechněm přítomným hezké dárky rozdávaly.
Divadelní skupina, no to je parta veselá, 
vystoupení prima zvládla, slivovičkou zapila.
Jen tak dále milé holky, velmi vám to slušelo, 
byly jste moc bezvadné, chybičku to nemělo.
A co říci závěrem, všem se nám to líbilo, 
aby příští posezení, opět s harmonikou a zpěvem skončilo.
Za všechny přítomné napsala 
Marie Šedá

3. listopadu byl slavnostní den nejen pro seniory, ale i pro naše malé 
občánky, jejich rodiče a prarodiče. Sešli jsme se v obřadní síni a naše 
nejmladší děťátka jsme vítali jako naše malé občánky obce Ratiboř. 
Celkově jsme vítali 7 dětí (3 děvčátka a 4 chlapce). Po uvítání všech 
přítomných vystoupily děti z mateřské školy se svým pásmem písní 
a básní. Po představení rodin následoval projev pana starosty a slib 
rodičů, kteří stvrzovali svým podpisem do pamětní knihy, že budou 

své děti vychovávat v řádné, pracovité a poctivé občany, milující svůj 
rodný kraj. Rodiče obdrželi pro své děti finanční dar a maminky, 
jako poděkování za lásku a péči o své děťátko, kytičku. Mluvené slovo 
doprovázela klavírním doprovodem Radka Mrlinová.

Přeji našim malým občánkům život plný radosti a štěstí, aby ve zdraví 
a lásce vyrůstali k radosti nejen rodičů, ale nás všech.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



Barevný podzim v nás umocnil rozvíjení pozitivního citového 
vztahu k přírodě. Připravili jsme plno činností a aktivit 
s přírodninami pro všestranný rozvoj dětí. Estetické cítění jsme 
podporovali vytvářením nápaditých výtvarných celků a výrobků, 
které jsme využili k výzdobě školky.

ŘÍJEN
Zařadili jsme opět jednou týdně společnou vyučovací hodinu 
nejstarších dětí ze všech tříd, abychom mohli porovnat úroveň 
znalostí a dovedností. Pro ověření vědomostí je v závěru zařazení 
pracovního listu. Rodiče pak mohou lépe zjistit, v které oblasti 
jejich dítě pokulhává.

Dále jsme připravili tyto akce:

  Divadlo Rolničky s pohádkou Jak krtek zachránil les. Veselá 
pohádka s ponaučením a písničkami se dětem i nám velmi líbila, 
všichni povzbuzovali krtka.

  Beseda s trenéry mladší hokejové přípravky VHK ROBE Vsetín. 
Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet hokejovou výstroj. Některé 
děti ledová plocha přilákala.

  Divadlo Bublanina s pohádkou Psí starosti. Blešky skákaly 
po celé školce. Děti smíchem nešetřily a potlesk byl bouřlivý.

  Fotografování dětí na vánoční kalendář. Všechny děti vypadaly 
jako malí andílci.

LISTOPAD
  Lampionáda – večerní procházka, zdobená nádhernými dýněmi 

a lucerničkami, měla ohlas v širokém okolí. Velký dík patří Klubu 
rodičů při MŠ a ZŠ, obecnímu úřadu a ratibořským hasičům.

  Vítání občánků – pod vedením paní učitelky Vladimíry Staňkové 
a Bc. Lucie Adámkové děti předvedly krátké pásmo básniček, 
písniček a tanečků.

  Setkání ratibořských seniorů v naší mateřské škole. Paní 
ředitelka Zdeňka Březovjáková všechny mile přivítala a provedla 
školkou. Děti pro dědečky a babičky vyrobily upomínkové dárečky. 
O zábavu se postaralo Ochotnické divadlo Ratiboř, děti  MŠ 
s paní učitelkami Barborou Machálkovou, Bc. Evou Vidlářovou 
a pan starosta Martin Žabčík s harmonikou. Dobré jídlo připravily 
holky z naší školky. Slavnostní odpoledne se velmi vydařilo.

  Přednáška pro rodiče s Mgr. Danou Matějovou z PPP na téma 
školní zralost.

  Divadlo Kašpárkův svět s pohádkou Kašpárek v pekle. Děti měly 
možnost zhlédnout pohádku s marionetami.

  Kolektiv zaměstnanců MŠ navštívil vystoupení skupiny 
Čechomor. Zazpívali jsme si společně s kapelou.

  Divadlo Olomouc s pohádkou Jak vodník vyzrál na čerta 
obohacenou o písničky, které děti doprovázely potleskem.

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

Mikuláši, přijď dnes k nám, 
písničku ti zazpívám. 
Přines, prosím, trochu dobrot, 
můžeš je dát třeba do bot. 
Dáváš dárky pro radost, 
pro každého jich máš dost.

  V pátek 6. prosince jsme netrpělivě očekávali příjezd divadla 
Maringotka s andělem, Mikulášem a čertem. Na čerta jsme si vzali 
valašku a malí Valaši zazpívali společně Pásli ovce valaši. Přednesli 
básničky a dostali nadílky od Klubu rodičů z potravin U Karolů.  
Všichni byli stateční.

  Pečení vánočního cukroví – linecké těsto krásně provonělo třídy 
a malí cukráři se pustili do vykrajování cukroví. Nejvíce se ovšem 
těšili na slepování marmeládou a olizování prstíků.

  V posledním týdnu před Vánocemi jsme si v každé třídě 
uspořádali Posezení u vánočního stromečku s básničkami 
a koledami. Pod stromečkem jsme našli i dárečky, které 
s Ježíškem domluvil Klub rodičů při MŠ.

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

Přejeme Vám pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně 
hodně zdraví, „tak sa to prý praví“.

Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, zaměstnancům MŠ, 
sponzorům, všem složkám v obci, kolektivu ZŠ Ratiboř a hlavně 
obětavým rodičům za perfektně připravené akce. Těšíme se na 
další plodnou spolupráci a podporu v roce 2020.

Za kolektiv MŠ šťastný nový rok 2020  
Pavlína Ferdicsová
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I ve ztížených podmínkách přístavby školy se nám ve spolupráci 
s rodiči, sponzory a Obcí Ratiboř podařilo zrealizovat mnoho 
akcí, z nichž některé byly velmi zdařilé a pro děti přínosné.

Za zmínku jistě stojí
  V září si děti zazpívaly s divadlem Slunečnice na hudebním 

pořadu Hurá do školy.

  Říjnové sluníčko nás vylákalo na turistickou vycházku, při níž 
jsme navštívili pietní místo Spívalovy doliny „Zapomenuté osudy“.

  Rovněž v říjnu proběhly ve všech třídách etické dílny s těmito 
tématy – Jak se stát dobrým kamarádem (1. třída), Jak předcházet 
nebezpečným situacím (2. třída), Jak vycházet se sourozenci 
(3. třída), Dobré vztahy s rodiči (4. třída) a Bezpečný internet 
a média (5. třída).

  V listopadu k nám zavítali profesionální hasiči z HZS Zlínského 
kraje, kteří dětem objasnili pojmy „oheň dobrý a zlý“, předvedli 
hasičskou výzbroj a připomněli dětem důležitá telefonní čísla.

  Prosinec byl ve znamení „Rozsvěcování vánočního stromu“, při 
němž naši malí umělci předvedli své nadání a talent.

  Ani letos na naše žáčky nezapomněl Mikuláš s čerty a andělem 
a jako dárek k Mikuláši dostaly děti filmové představení Sněžný 
kluk v kině Vatra ve Vsetíně.

  V prosinci zavítal do naší školy pan Drkula s ukázkou starých 
hudebních nástrojů.

V novém roce nás čeká hodně práce, protože v říjnu jsme získali 
dotaci téměř 360 000 Kč z operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. Projekt je zaměřen na 
společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT a osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů. S touto výzvou  bylo pro děti zakoupeno 
20 nových notebooků, s nimiž budou pracovat ve výuce. Těšíme se 
na práci s moderní technikou v nově vybudované třídě.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mistr Karel Gott zpívá v jedné své písni Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, tak zbývá 
nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám... a je to naprostá pravda. Ani jsme se nenadáli 
a nový rok téměř klepe na dveře.

LAMPIONÁDA
Již tradičně patří začátek listopadu LAMPIONÁDĚ. Letos tato 
krásná akce připadla na dušičkové období – pátek 1. listopadu 
2019. Sraz byl u mateřské školky, kde se sešlo plno dětí a jejich  
rodičů s rozsvěcenými lampiony. Všichni obdivovali úžasně 
vyřezané dýně, které byly rozesety všude kolem. 

Celý průvod se pak vydal osvědčenou trasou od školky kolem 
Javoříků přes cestu k Janíčkům. Malé překvapení pro zimomřivé 
rodiče přichystal u své stodoly pan Tonda Gabryš. Průvod dále 
pokračoval směrem na Kosiska, kde se na křižovatce u Gabryšů 
stočil ke hřbitovu, až na zahradu staré fary. Celá trasa byla krásně 

vyzdobena a osvětlena lucernami a vyřezanými dýněmi. Na závěr 
bylo na zahradě staré fary připraveno drobné občerstvení. Počasí 
se vydařilo a velmi nás těší, že kromě dětí a rodičů se na večerní 
lampionovou procházku přidávali i ostatní občané naší vesnice. 

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat ochotným rodičům 
za pomoc při organizaci a tvorbě luceren a dýní, SDH Ratiboř 
za pomoc při výzdobě trasy a Obci Ratiboř za podporu a skvělou 
spolupráci. 

Klub rodičů MŠ a ZŠ Ratiboř
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Dámy a pánové, rozebírat v úvodu dopodrobna současnou situaci 
v lesích je asi ztrátou času. Informace průběžně a hojně dodávají 
všechny sdělovací prostředky, takže všichni víte, co se děje.

V lesích v majetku naší obce se s kůrovcovou kalamitou potýkáme 
už pátým rokem. Veškerá snaha o zpomalení nebo zastavení kůrovců 
přichází vniveč. Lesy jsou natolik oslabené dlouhotrvajícím suchem, 
že jejich přirozené obranné mechanismy prakticky neexistují. 
Kůrovcem napadené stromy se dokáží bránit, pokud ovšem mají 
dostatek vláhy a mízy, a to tak, že brouky v kůře zalepí pryskyřicí. 
V loňském roce, když sucho gradovalo, bylo možné si sednout 
na čerstvý smrkový pařez, aniž byste si zašpinili kalhoty, protože 
pryskyřice v nich prakticky žádná nebyla… Technické prostředky 
k likvidaci kůrovců, jako třeba velmi často dotazovaný „nějaký 
postřik“, je možné použít pouze u pokáceného dříví, u stromů 
stojících je to nemožné jak technicky, tak legislativně. Na kůrovce 
u stojících stromů existuje jediný obranný prostředek – déšť.

Staré smrkové porosty, tedy spíše jejich zbytky, jsou už natolik 
prokousané, že když foukne silnější vítr z kteréhokoliv směru, máme 
zase o práci postaráno, a to při zpracování zlomů a vývratů. 

Proto jsme na počátku letošního roku na základě venkovního šetření, 
které provedl orgán státní správy a dal nám k tomu souhlasné 
vyjádření, přistoupili k razantním těžbám v těchto rozvrácených 
a kůrovci napadených porostech s jediným cílem: urvat broukům 
od kusadel co se dá a dříví udat na trhu v průběhu prvního čtvrtletí, 
protože na základě prognóz vývoje kůrovcové kalamity v rámci 
střední Evropy panoval předpoklad, že do pololetí dojde k nasycení 
trhu se dřívím. Tento krok nám vyšel. Obchod se dřívím se sice 
proti předpokladům nezhroutil, ale nemuseli jsme v letních měsících 
zažívat problémy s poklesem cen a kalamitou postupující rychleji, než 
jsme byli schopni zvládat.

Těžíme hodně a ještě v příštím roce těžit budeme. Nic jiného nám ani 
nezbývá. Během posledních dvou let máme vytěženo to, co bychom 
měli těžit let sedm. 

Vážnost situace v lesích si konečně v letošním roce uvědomili i na 
příslušných ministerstvech. Dočkali jsme se několika legislativních 
úprav, z nichž pro nás je momentálně nejdůležitější ta, že v měsíci 
dubnu byly v rámci republiky stanoveny tzv. kalamitní zóny, ve 
kterých došlo k podstatnému uvolnění způsobu hospodaření. 
Ratibořský katastr byl do kalamitní zóny začleněn v průběhu 
měsíce srpna, do té doby jsme asi z pohledu státu problém neměli 
a předcházela tomu intervence starosty na Ministerstvu zemědělství. 
Tím, že byl ratibořský katastr zařazen do kalamitní oblasti, získávají 

všichni majitelé lesů v katastru možnost provést zalesňování do pěti let 
od vzniku holiny namísto stávajících dvou let, na tzv. zajištění kultur se 
posouvá hranice na deset let a do 31. 12. 2022 lze použít u melioračních 
a zpevňujících dřevin sadební materiál jakéhokoliv původu 
a z jakéhokoliv vegetačního stupně v rámci ČR. Pozor, neplatí to pro 
sadební materiál dovezený ze zahraničí! Na konci článku uvádím pro 
případné zájemce nejen z řad vlastníků lesů odkazy, na kterých se dá 
dohledat plné znění těchto „Opatření obecné povahy“.  Další z úlev, 
které tato legislativní změna přináší, je možnost ponechávat uprostřed 
kalamitních holin o velikosti nad 2 ha nezalesněné pruhy, stejně tak 
na rozhraní lesa a zemědělské půdy ponechávat pruhy bez zalesnění 
pro vznik tzv. porostních plášťů, ale to nehodláme v obecních lesích 
praktikovat.

Plně souhlasím s názorem starosty, který prohlásil: 
„Převzali jsme lesy a také lesy předáme.“

Nebude to ale jednoduché. Napříč republikou je najednou plno 
odborníků na lesnictví, hlavně za klávesnicemi počítačů, kteří 
všichni vědí, že je třeba nahradit smrkové porosty něčím jiným, 
ale co sázet, to neví nikdo. Není to totiž tak jednoduché, jak to 
vypadá. Hitem je teď buk a jedle. Jenže ouha. Zalesňovat těmito 
dřevinami rozsáhlé kalamitní holiny je problém, protože v mládí 
potřebují zástin a rozpálené a vysušené volné plochy jim nesvědčí. 
Na holinách, které jsme u obce takto zalesnili, se s tímto už potýkáme. 
Ujímavost bukových sazenic na takovýchto plochách je špatná, 
přírůstky téměř žádné. Máme to štěstí, že na řadě lokalit nám docela 
dobře roste dub. Je už u nás sice coby teplomilná dřevina na horní 
hranici svého přirozeného rozšíření, ale roste. Snáší dobře zmiňované 
podmínky na velkých holinách, ale má jiný problém. Pokud se 
u smrku bavíme o třech hlavních kalamitních škůdcích, tak u dubu je 
jejich seznam podstatně delší. A další generace lesníků by se z nás pak 
jednou za jeho masovou výsadbu mohla chytat za hlavu.

Také nikdo neví, co to počasí do budoucna vyvede. Experimenty 
s cizokrajnými dřevinami proto provádět nehodláme.

Takže… Sázíme samozřejmě co nejvíce listnatých dřevin. Důvody 
jsou dva: změna druhové skladby budoucího lesa a dotace. Smrkových 
porostů všech věkových tříd ale i přesto máme pořád asi dvě třetiny. 
Na listnaté výsadby čerpáme v současné době dotace v takové výši, 
že nám pokrývají téměř veškeré náklady s výsadbou spojené. Podíl 
ploch zalesněných listnáči a jedlí v rámci letošního zalesňování je 
dvoutřetinový, zbytek připadá na borovici a smrk. Ano, sázíme i smrk. 
Jeho plošnou výsadbu stále udržujeme někde kolem dvaceti procent. 
Asi si někteří z Vás teď klepou na čelo, protože smrk je dneska téměř 
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sprosté slovo. Jedním z důvodů, proč tak činíme je to, že holiny 
zalesněné smrkem oproti jiným dřevinám velmi rychle odrostou. 
Ale i smrkového dřeva bude velmi brzo nedostatek, ať si říká kdo 
chce co chce, momentálně je pro hospodářství nepostradatelné 
a v budoucnu se bude vyvažovat zlatem. 

Vypěstování nových porostů na kalamitních holinách je momentálně 
naprostou prioritou. Pokud by se současné smrkové výsadby 
v budoucnu ukázaly jako nevhodné, bude mít další generace možnost 
je nahradit jinými dřevinami a hmotu ze smrkových mlazin použít 
třeba na vánoční stromky nebo na energetickou štěpku.

Zmiňoval jsem výsadbu borovice. Je to trochu experiment. Nebyla 
v Ratiboři v posledním období plošně příliš rozšířená. Možná je ale 
pravda, že i za názvem naší obce se skrývá borový les, protože nové 
výsadby v lokalitě Dvorca rostou nad očekávání dobře, jako by tu byly 
doma. Většího plošného rozšíření se od borovice ale v dohledné době 
nedočkáme. Volných lokalit pro ni vhodných momentálně už moc není.

Při zalesňování se snažíme o vytváření větších ploch osázených 
jednou dřevinou. Vypadá to sice  jako tvorba monokultur, ale není 
tomu tak. Plochy různých dřevin střídáme. Větší plochy volíme 
proto, že v budoucnu zcela jistě vzroste podíl mechanizace při těžbě 
a směsi dřevin nebo porosty o malé výměře by její nasazení hodně 
komplikovaly.

Na jaře letošního roku jsme začali na vlastní náklady budovat 
oplocenky k ochraně listnatých výsadeb a výsadeb jedle proti zvěři. 
Náklady na nátěry kultur proti okusu se totiž začínají šplhat do 
statisícových částek a pracovních sil na jejich provádění také není 
nazbyt. Záhy jsme od toho upustili, protože se objevil příslib dotací na 
oplocení kultur ze SZIF. Tento dotační titul skutečně vyšel na podzim 
letošního roku a máme přislíbenou dotaci na více jak čtyři kilometry 
oplocenek. Jejich stavbu zahájíme na jaře příštího roku. Pokud se 
tyto dotace objeví i v dalších letech, opět se jich budeme snažit využít. 
Velké oplocenky sice budou představovat značné omezení v pohybu 
po obecních lesích, ale není lepšího řešení. Ušetří nám totiž obrovské 
náklady na chemickou ochranu kultur proti zvěři a rychlejším 
odrůstáním trávě i náklady na vyžínání.

A peníze budou do budoucna to, o co půjde na prvním místě. Bez 
dotací se určitě neobejdeme. Už nyní se snažíme využívat maximum 
z dotací určených pro lesní hospodářství. Jedná se o dotační tituly na 
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD), dotace 
na vylepšování MZD, přibližování dříví koňmi a vyvážecí soupravou, 
na rekonstrukce porostů, prořezávky a probírky, dotace na přirozenou 
obnovu a rádi bychom dosáhli i na dotace na tzv. zajištění kultur 
MZD. Jedná se o poměrně tučnou dotaci, poskytovanou jednorázově 
v okamžiku, kdy stromky odrostou trávě a zvěři, pokud se tak stane

v termínu stanoveném zákonem. A tato „prémie“ na závěr je pro nás 
momentálně silnou motivací k řádné péči o zalesněné plochy.

V listopadu tohoto roku byl spuštěn dotační titul „Zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích“. Pod všeobecným názvem se skrývá 
vyplácení kompenzací majitelům lesa za ztráty na vytěženém 
dříví způsobené jeho napadením a znehodnocením kůrovcem 
a propadem cen v době jeho uvádění na trh. O tuto dotaci jsme 
požádali a v případě, že nám bude poskytnuta, bude to pro obecní 
rozpočet velmi slušným přínosem. Podmínkou pro poskytnutí 
dotace je ale závazek zalesnit a zajistit holiny vzniklé kalamitou 
v termínu stanoveném legislativou. Vzhledem k objemu vyplácených 
peněz se dá očekávat, že stát bude důsledně kontrolovat plnění této 
podmínky. Nemůžeme si proto dovolit cokoli v péči o zalesněné 
plochy opomenout. Bylo by totiž katastrofou, byť jen poměrnou část 
této dotace vracet.

Další z dotací, která nám byla potvrzena na příští rok, je dotace 
na opravy lesních komunikací. Pro cesty byla kůrovcová kalamita 
pohromou a obec se snaží i některé úseky lesních cest, zejména 
v lokalitách, kde těžba na pár let utichla, opravovat vlastními silami. 

I přesto, že má obec spoustu práce a starostí se stávajícím lesním 
majetkem, je snahou nakoupit další, jakékoliv lesní pozemky, byť  by 
se jednalo o neuklizené a nezalesněné holiny. Během letošního roku 
obec již několik pozemků zakoupila.

V září letošního roku jsme ve spolupráci se vsetínskou firmou Foresta 
SG nechali provést letecké snímkování lesních porostů v majetku 
obce. Financování této nákladné akce bude provedeno z dotačního 
titulu Ministerstva zemědělství. Nejednalo se o klasické letecké 
snímkování, ale o snímkování v infračerveném spektru. Výstupem 
jsou letecké snímky ve velmi vysokém rozlišení, na kterých je vidět 
životaschopnost jednotlivých stromů podle stavu chlorofylu. No celá 
věda… Určitě se mezi Vámi najde někdo, kdo ví lépe než já, o čem 
je řeč. Z těch snímků je ale i laikovi dobře patrné, jak to s lesními 
porosty po zdravotní stránce vypadá, protože zdravé stromy mají 
jinou barvu než suché a jinou než ty na pokraji života a smrti. Po jejich 
zhlédnutí jsem si přestal dělat jakékoliv iluze o starých smrkových 
porostech. Ty už nevypadají příliš dobře, potěšující ale je, že mladé 
porosty zhruba do padesáti let věku jsou – samozřejmě s lokálními 
výjimkami – v poměrně dobré kondici. Možná jim k tomu pomohlo 
letošní, poněkud deštivější, počasí.

Odkazy na zmiňované vyhlášky
http://eagri.cz/public/web/file/620548/_18918_2019_MZE_16212.pdf 
http://eagri.cz/public/web/file/631584/_41508_2019_MZE_16212.pdf 

Libor Mořkovský 
obecní hajný
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Rok 2019 hodnotím jako velice vydařený, hlavně co se týká našeho 
mužského soutěžního družstva, ale také připravených kulturních 
akcí. Poslední byl říjnový hodový jarmark a obecní zabijačka, na 
které jsme pomáhali. 
Letos se chlapci umístili na prvních příčkách asi 40krát. K tomu se 
opět stali vicemistry Valašské hasičské ligy. Jejich cílem do dalších 
let je dostat se do Extraligy České republiky v požárním sportu. 
Úspěchy jsou také zásluhou sponzorů Kayaku Safety Systems a.s., 
HAJDIK a.s., Obec Ratiboř, INVISTA Craft s.r.o., JC-Metal s.r.o., 
Dewalt-Morava, ale velký vliv na tyto zdary má i morální podpora 
vás, spoluobčanů. Pro představu, jak se družstvu dařilo, se můžete 
podívat na youtube (SDH Ratiboř 2019) nebo na Facebooku (SDH 
Ratiboř).

Výjezdová jednotka byla letos vyslána 
k 11 událostem

  17. 03. 2019 – Požár louky u Penzionu HORA 
  31. 03. 2019 – Uhašení ohnisek po pálení klestí 
  30. 04. 2019 – Technická pomoc (vytopený sklep) 
  12. 05. 2019 – Pátrání po osobě ve Vesníku 
  22. 05. 2019 – Technická pomoc (čerpání vody) 
  01. 07. 2019 – Technická pomoc (strom na chalupě) 
  24. 07. 2019 – Odstranění vosího hnízda 
  23. 08. 2019 – Odstranění vosího hnízda 
  29. 08. 2019 – Odstranění vosího hnízda 
  05. 09. 2019 – Odstranění vosího hnízda 
  30. 09. 2019 – Odstranění spadlého stromu na komunikaci

Tímto zvu všechny členy sboru dobrovolných hasičů Ratiboř 
na Výroční valnou hromadu, která se bude konat v hasičské 
zbrojnici dne 11. ledna 2020.

Přejeme Vám všem příjemné prožití svátků vánočních 
v kruhu svých blízkých a do nového roku zdraví a hlavně 
žádné požáry! 

Tereza Staňková 
jednatelka SDH Ratiboř

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

Začátkem roku jsme zažádali o založení 
místní skupiny Českého červeného kříže 
v Ratiboři a naše žádost nám byla schválena. 
Tato organizace působila v naší obci již dříve 
a my ji teď opět přivádíme k životu. 

Naše činnost se zabývá především šířením osvěty první pomoci 
a také prezentováním Českého červeného kříže, ale snažíme se 
působit i jinak a jinde. Naši současnou místní skupinu tvoří celkem 
6 členek, z toho 3 zdravotnice mají rekvalifikační kurz Zdravotníka 
zotavovacích akcí. V letošním roce jsme zdravotnicky dozorovali 
4 kulturní akce pořádané obcí, kde jsme ošetřili 5 pacientů. Jsme 
rádi, že všichni naši pacienti ve zdraví přežili! Také jsme šířili osvětu 
první pomoci se skauty a bojovým oddílem jiu-jitsu. Velký úspěch 
měl i letní kroužek Mladého zdravotníka, který chceme spustit 
i v roce 2020.

Při hodovém jarmarku proběhl nábor do registru dárců kostní 
dřeně, kde se nám podařilo zapsat 6 nových dárců, kterým ještě 
jednou moc děkujeme! A naše plány do nového roku? To je velmi 
jednoduché… V naší činnosti budeme pokračovat! Momentálně 
pracujeme na hledání informací o našich bývalých členech 
Červeného kříže v Ratiboři a rádi bychom uspořádali společné 
odpoledne nad šálkem kávy a hromadou vzpomínek. Pro naše 
nastávající mladé zdravotníky uspořádáme sbírku obvazového 
materiálu, který spoluobčané již nevyužijí a který naopak využijeme 
my, při výuce první pomoci. Osvětu bychom rádi rozšířili i do 
mateřské školky a základní školy. Také máme v plánu udělat 

„Krvebraní“, kdy půjdeme společně darovat krev. V každém případě 
budeme přijímat nové členy, kteří mají chuť a energii s námi sdílet 
naše nadšení!

Spoluobčané, známí a kamarádi, pokud máte jakékoliv dotazy, 
připomínky nebo snad pro nás nové informace ohledně našich 
bývalých členů ČČK, neváhejte a obraťte se na telefonní číslo 
776 875 322 nebo na email: parenicova.jitka@seznam.cz

A za naši místní skupinu ČČK přeji všem našim občanům 
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2020 
hlavně to zdraví!

Jitka Pařenicová, DiS. předsedkyně MS ČČK Ratiboř

ČČK RATIBOŘ – PRVNÍ ROK NA DĚDINĚ
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Sborová sdělení a pozvánky
24. 12. se ke Štědrovečerní slavnosti sejdeme v 16.30 hodin v kostele. 

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

Poslední pátek letošního roku 27. 12. v 17.00 hodin se bude 
v kostele konat koncert Zvonků Dobré zprávy Urbi et Orbi 
(s dobrým přáním pro obec a svět).  

31. 12. bohoslužby na závěr kalendářního roku začínají v 16.00 
hodin.

V úterý 1. 1. 2020 bohoslužby s Večeří Páně od 10.00 hodin

V rámci Aliančního týdne modliteb ekumenická shromáždění se 
budou konat v úterý 7. 1. v 17.00 hod (poslouží kněz Jerzy Szwarc 
z římskokatolické farnosti Hošťálková) i ve středu 8. 1. v 17.00 
s kázáním kazatele Hynka Dony z Církve adventistů sedmého 
dne ze Vsetína. 

V těchto zimních měsících bude vyhlášená výtvarná soutěž 
k 350. výročí úmrtí učitele národů Jana Ámose Komenského. 
K účasti zveme žáky I. a II. stupně ZŠ. 

V prvním pololetí 2020 se budete moct přihlásit k účasti na dvou 
zájezdech po stopách Jana Ámose Komenského (1. – Uherský 
Brod, Brno, Strážnice a 2. – Nivnice, Přerov, Fulnek) pro 
konfirmandy a ostatní zájemce. 

V první Neděli Postní 1. 3. se bohoslužby budou konat se slavností 
Večeře Páně. 

V neděli 8. 3. bohoslužby k Světovému dni modliteb povede 
skupina žen. 

Velký týden začne 5. 4. Květnou nedělí. V průběhu bohoslužeb 
se bude číst Pašijní příběh. 

V průběhu bohoslužeb na Velký pátek 10. 4. budeme pokračovat 
v rozjímání Pašijního příběhu a konat se bude slavnost Večeře 
Páně.

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

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

Přejeme vám všem hojnost pokoje a radosti, světla, dobra a krásy ve vašich rodinách a domovech. Do nového roku 2020 vyprošujeme Boží 
požehnání pro naši obec a pro celé Boží stvoření. Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli na pokrytí třetí (z pěti) splátky dluhu, jenž vznikl při 
opravě kostela.

Kdo by chtěl ještě finančně pomoci, je k tomu srdečně zván. Finanční sbírka kvůli účelovému zadlužení probíhá nepřetržitě, číslo 
sborového účtu: 187315570/0300 – Poštovní spořitelna) a dar sdružení Zvonky Dobré zprávy, z.s. (číslo účtu 2400874232/2010 
– FIO-Bank) je možné odečíst ze základu daně.

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

Víte, že Betlémská hvězda září všem?
Na této Zemi nežije nikdo, koho by Bůh nemiloval. On touží po 
tom, aby každý člověk přijal pro sebe radostnou vánoční zvěst.

Ano, tato zpráva je určena i pro vás. Radujte se! Pán Bůh vás miluje 
a ve své lásce poslal na svět Ježíše Krista, aby se stal také vaším 
Spasitelem.

Pán Ježíš Kristus – ta jediná veliká hvězda, která všechny ostatní 
zastiňuje svým jasem, svítí i pro vás a chce prozářit také váš život. 
Otevřete se jeho jasu! 

Řekněte mu všechno, co vás tíží, vyznejte mu své hříchy, povězte 
mu o své prázdnotě i o své touze po naplnění. On vaše volání uslyší 
a zároveň vás naplní radostí a pokojem. Už nebudete sami, na cestě 
životem vás bude nyní provázet Ježíš Kristus.

„Na celém světě je skutečně jen jediné místo, kde není ani stopa 
temnoty. Je to osobnost Ježíše Krista. V něm se před nás postavil 
Bůh nejzřetelněji,“ řekl Albert Einstein.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za to, že smíme slavit Tvé narození. Prosíme Tě, daruj nám svůj pokoj a ochotu ke smíření 
s Tebou i se svými bližními. Amen

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Bible, Janovo evangelium 12, 46



Již po dobu 20 let aktivně působí v naší obci senior klub, který 
je evidován pod hlavičkou Rady seniorů ČR. Potěšující je, že 
zakládající členky se i přes svůj vyšší věk stále aktivně zapojují 
do klubového dění. Činnost klubu je rozdělena do 4 zájmových 
skupin. 1., 2. a 3. skupina se pravidelně schází v prostorách staré 
fary. 3. skupina od podzimu zorganizovala pro všechny skupiny 
dvě besedy s promítáním destinací, které navštívila místní 
cestovatelka. Moc se to všem líbilo. 4. skupina se zaměřuje na 
poznávání krás naší přírody. I když máme různé zájmy, rádi se 
scházíme ke společným aktivitám. Dlouhodobě spolupracujeme 

s obcí při pořádání různých akcí např. prezentace v soutěži 
Vesnice roku apod. Společně se zúčastňujeme přednášek, výstav 
a besed se zajímavými lidmi. Taktéž byly pořádány společné 
relaxační pobyty a výlety. Některé z nás navštěvují Univerzitu 
3. věku. Naše členky se pravidelně účastní krajských akcí 
pořádaných Radou seniorů ve Zlíně. Dvě členky se zúčastnily 
a aktivně se zapojily do diskuze na mezinárodní konferenci 
v Praze na téma zapojení seniorů do veřejné správy v zemích 
Evropské unie. Velkému zájmu se těší cvičení jógy. V uplynulých 
letech se sportovní družstvo senior klubu zúčastnilo krajských 
i mezinárodních sportovních her seniorů, kde se podařilo 
vybojovat řadu medailí. Dvě naše členky se staly šampionkami 
těchto mezinárodních her. V letošním roce jsme se zájmem 
sledovaly celostátní soutěž Babička roku, škoda, že žádná z nás 
neměla dost odvahy k účasti v této soutěži. Snad v příštích 
letech budeme mít i v této soutěži naši favoritku. Taktéž je 
připravována soutěž Dědeček roku 2020, čímž vyzýváme naše 
seniory, aby se do této soutěže přihlásili a zapojili  se do činnosti 
senior klubu v Ratiboři.

V závěru roku přejeme všem krásné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020.

Za klub seniorů Bc. Jiřina Sklenská 

Ve středu 16 října 2019 navštívily naše členky 
zahrádkářů z Ratiboře Diakonii ve Vsetíně. Mečíky 
už byly dávno odkvetené, tak jsme vzaly fotografie 
z našich výstav a povídaly si s babičkami a dědečky 
o pěstování mečíků. Vyslechly jsme jejich vzpomínky 
na dobu, kdy i oni se věnovali pěstování květin a práci 
na zahrádkách. Bylo vidět, jak nadšeně povídali 
o svém pěstování, kolik druhů květin měli  a čemu 
všemu se věnovali. Rozcházeli jsme se slibem, že v létě 
příštího roku uspořádáme malou výstavku mečíků 
přímo v Diakonii.

Za zahrádkáře a Gladiol club  
Anna Gerlíková a Jiřina Zubíková

Přejeme Vám za všechny 
malé i velké volejbalisty 
do roku 2020 všechno 
dobré, ať Vám život přihraje 
pohodu, zdraví i lásku 
a všechny pozitivní 
nahrávky ať využijete 
v úspěšnou životní smeč. 
Za volišáky děkujeme obci 
za podporu a těšíme se na 
další sportovní rok.

Za všechny volejbaláky/
volišáky/volejbalisty  
Láďa Válek

KLUB SENIORŮ

ZAHRÁDKÁŘI – ZE SETKÁNÍ VE STACIONÁŘI ZAHRADA DIAKONIE VSETÍN
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Ratibořští myslivci měli první letošní hon 1. prosince. Účastnili 
se skoro všichni domácí, spousta hostů, tradiční zkušení honci, 
hodně psů, zkrátka sestava, jak má být.

Jenom zvěř, která by se nechala lovit, chyběla. V první leči někdo 
zvířata předem varoval, tak se všechna odstěhovala na klidnější 
místa. Pro společnost lovců, honců a psů to byla pěkná nedělní 
procházka za krásného počasí, jen ty zbytečné f linty trochu 
zavazely. Ve druhé leči se zase divočáci rozhodli, že si s myslivci 
užijí legraci. Dvanáct prasátek se dobře bavilo, některé vyskočilo 
a rychle se schovalo, než myslivci stačili zamířit, další zase 
klidně pochodovala mezi střelci, kteří kvůli vlastní bezpečnosti 
nemohli vystřelit. Jiní divočáci předváděli slalom mezi stromy, 
takže na přesnou střelbu to nebylo a riziko zranění pro zvířata 
tak bylo minimální. Všichni se dobře bavili, rozdovádění 
divočáci i lovci, kteří stříleli, jako kdyby salvami slavili 
narozeniny císaře pána. Nakonec to odnesl jen jeden neopatrný 
pomalejší divočák. Aspoň, že se podařilo jen tak mimochodem 
ulovit tři lišky. Naštěstí každý hon končí poslední lečí, ta byla 
v Ponorce a vydařila se.

Bylo to pěkné, už se všichni těšíme na Svatoštěpánský hon.

Ratibořští myslivci přejí všem občanům Ratiboře vše nejlepší 
do roku 2020.

Myslivci Ratiboř 

Ten vánoční čas, dočkali sme zas... 
I v našem ratibořském souboru Kosiska.

Chlapi Kosáci vystupovali během programu Rozsvícení 
vánočního stromu ve Slavičíně společně s cimbálovou muzikou 
Aldamáš. Adventní náladu před slavičínskou radnicí i na Horním 
náměstí dotvářela celá řada stánků s rukodělnou výrobou, 
výtečný punč a mimo zabijačkové dobroty i tříkilogramový chleba 
namazaný škvarkovou pomazánkou. Kosáci předvedli to nejlepší 
a s vydatnou podporou svých blízkých přispěli ke krásné vánoční 
atmosféře.

„Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maměnka u stolu jablůčko 
rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, co byla schovaná 
v červeném jablůčku.“

Takto naši Kosáčci zakončují vánoční pásmo, které v průběhu 
adventu zhlédli nejen senioři v Diakonii Vsetín, ale také rodiče, 
sourozenci a prarodiče na vánoční besídce souboru.

Podzimní příprava více než šedesáti Kosáčků i Kosáků tak byla 
odměněna potleskem a milým úsměvem. Během adventu bude 
jistě více příležitostí ke zpěvu a tanci, 27. 12. 2019 pak bude chodit 
celý soubor po dědině a „šťastikovat“ – chodit po koledě.

Vinšujem vám dobrý deň, výš vodičku než oheň.

Za celý soubor Kosiska  
Lucka Žabčíková

MYSLIVCI
Už je to zase tady, sezona honů začala.

Skvělí honci a dobří psi jsou základem úspěšného honu.

Nádherná procházka.

Hon, to je dnes hlavně o scházení se.
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Starší přípravka – zhodnocení podzimní části
Přípravy na podzimní část začaly již v červenci několika 
dobrovolnými tréninky za horkého i deštivého počasí a na 
začátku srpna jsme se začali všichni připravovat na novou sezónu 
2019/2020. Novou sezónu jsme zahájili v druhé polovině srpna 
s 9 hráči, protože nám 4 hráči odešli do mladších žáků a žádní 
noví hráči se k nám nepřidali. Sestavu týmů tvořili tito hráči: 

brankáři: Marián Holý, Honza Cmérek, obrana: Lukáš Černý, 
Lukáš Kaňák, Vojta Halmazňa, Daniel Herman, útok: Šimon 
Herián, Adam Žabčík, Michael Vrážel.  

Podzimní sezóna měla hladký průběh a výsledky mistrovských 
zápasů jsou následující:

Ratiboř – Vsetín 23 : 2 (8 : 1) 
Jablůnka – Ratiboř 0 : 31 (0 : 14) 
Ratiboř – Kateřinice 26 : 1 (11 : 0)  
Leskovec – Ratiboř 1 : 23 (0 : 16) 
Ústí-A – Ratiboř  4 : 26 (0 : 12) 
Ratiboř – Liptál  31 : 1 (17 : 0   
Ústí-B – Ratiboř  1 : 40 (1 : 19) 
Liptál – Ratiboř  1 : 32 (1 : 14) 
Ratiboř – Ústí-B  30 : 1  (16 : 0) 
Ratiboř – Ústí-A  20 : 3 (12 : 2)

Celkové skóre po podzimní části: 282 : 15

Střelci branek: Šimon Herián – 82, Adam Žabčík – 45, Daniel 
Herman – 19, Michael Vrážel – 20, Honza Cmérek – 10, Lukáš 
Kaňák – 41, Marián Holý – 21, Vojtěch Halmazňa – 11, Lukáš 
Černý – 33.

Od 10. 12. 2019 máme zimní přestávku, která bude do 7. 1. 2020, 
a po této přestávce se začneme připravovat na zimní turnaje, které 
nás čekají 2. 2. 2020 v Bystřici pod Hostýnem a 22. 2. 2020 na 
Hovězí. 

Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří bojovali za TJ Sokol 
Ratiboř, za jejich velké nasazení do každého zápasu a za velmi 
kladný přístup k tréninkům, na kterých jsme se scházeli vždy ve 
velkém počtu, což jistě mělo velký vliv na výsledky v podzimní 
sezóně.

Přeji všem krásné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v roce 2020.

Radek Herián 
trenér starší přípravky

Muži – vyhodnocení fotbalového podzimu
Vážení sportovní přátelé,

poprvé můžeme společně vyhodnotit průběh a výsledky v létě 
uzavřeného partnerství se sousedním klubem FC Semetín 
v mužském fotbale. Co se týká organizačních a finančních 
záležitostí, můžeme konstatovat, že jsme z naší strany splnili 
veškeré uzavřené dohody včetně odehrání jednoho soutěžního 
zápasu „A“ mužstva na hřišti v Semetíně. Po sportovní stránce jsme 
toho názoru, že do „A“ mužstva se nám v celku bezproblémově 
podařilo začlenit hráče Semetína a trenérská dvojice Víťa Sacher 
a Mira Kamas výrazně zlepšila herní projev mužstva, což se 
odrazilo i v dosažených výsledcích v soutěžních utkáních. I když 
po úspěšném a kvalitním odehrání letních přípravných zápasů 
byla asi očekávání našich fanoušků větší, je potřeba si uvědomit, že 
soutěžní utkání mají jiný charakter a ne vždy na oko hezký herní 
projev zajistí kýžené body. Svou roli sehrála i absence klíčových 
hráčů v některých utkáních, dále i přes sloučení se Semetínem 
stále nedostatečně široký kádr mužstva a někdy i střelecká smůla. 

Výsledkem je průběžné 6. místo ve velmi nezvykle vyrovnané 
tabulce I.B třídy KS Zlínského kraje se ziskem 22 bodů a ztrátou 
4 bodů na 1. příčku. 

Naopak bez problémů se neobešlo začlenění hráčů ratibořské 
rezervy do sdruženého „B“ mužstva, které bylo přihlášeno do 
nejnižší soutěže – IV. třídy s ambicí postupu do III. třídy hned 
v této sezóně. Problémy vznikly zejména rozdílnými pohledy na 
budování, skladbu a krátkodobé cíle mužstva zástupců obou klubů. 
Vliv měl jistě i nedostatek času na potřebné sehrání a  vytvoření 
kostry mužstva a velký počet nasazených a vyzkoušených hráčů 
během celého podzimu. Kvalitu mužstva výrazně ovlivnil 
častý nedostatek hráčů v „A“ mužstvu, tím pádem malý počet 
náhradníků, kteří mohli nastoupit za rezervu. Vše vyvrcholilo 
v posledním podzimním utkání, ke kterému se ze začátku 
nastoupilo pouze v 10 hráčích. Sumářem všeho výše uvedeného 
je průběžné neuspokojivé 5. umístění v tabulce soutěže se ziskem 
16 bodů a se ztrátou 11 bodů na 1. místo.  S tímto stavem nejsme 
spokojeni nikdo, ani Ratibořané, natož pak fanoušci a činovníci 
Semetína, kde rezerva hraje svá utkání. Tento stav se nemohl 
neodrazit i na společném setkání zástupců výborů obou klubů po 
skončení podzimní části sezóny, kde bylo, po vzájemné výměně 
velmi upřímných a kritických názorů a pohledů na podzimní 
společné fungování, dohodnuto, že je potřeba personálně 
stabilizovat „A“ – mužstvo a na společném plánovaném dalším 
setkání určit kostru „B“ – mužstva, na které se bude stavět 
s výhledem na případný postup do III. třídy ze 2. místa v tabulce.

Po ekonomické stránce mohu konstatovat, že je náš klub 
stabilizovaný, a to zejména díky podpoře Obce Ratiboř, hlavních 
sponzorů mládeže (Říha Group) a mužů (TM Stav) a dalších 
sponzorů a taktéž z důvodu získání dotací z programu Můj klub 
MŠMT a Mikroregionu obcí. K naší úplné spokojenosti stále chybí 
zázemí nových moderních šaten, jejichž stavební povolení by 
mělo být vydáno v nejbližší době a následně se na jejich výstavbu 
pokusíme společně s Obecním úřadem získat dotace z vhodných 
vypsaných dotačních titulů. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim fanouškům za 
trpělivost a přízeň, trenérům mládeže, členům výboru a dalším 
dobrovolníkům za svůj čas věnovaný našemu sportu, vedení Obce 
a sponzorům za podporu a všem občanům naší krásné obce Ratiboř 
za její skvělou reprezentaci v soutěži Vesnice roku a zároveň nám 
všem přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků a všechno 
nejlepší v roce 2020.

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

TJ SOKOL RATIBOŘ – ODDÍL KOPANÉ
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Kalendář akcí 2020 v Ratiboři
7. 1. Alianční večer 
8. 1. Alianční večer

10.–11. 1. Tříkrálová sbírka
15.1. Beseda o třídění odpadu v Kinosále
14. 2. Obecní ples – KOSOVCI
22. 2. Dětský karneval

únor Vyhlášení výtvarné soutěže k 350. výročí 
úmrtí Jana Amose Komenského pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

8. 3. Světový Den Modliteb 
21. 4. Zápis do první třídy
25. 4. Sběr železa – Chasa
duben Vítání občánků
duben Velikonoční výstava
duben Jilemnického Jarná 25-ka (44.ročník)

8. 5. Vatry
10. 5. Den matek
30. 5. Gulášový král a jarní výšlap, večer zábava KOSOVCI

14. 6. Přednáška dr. Jany Grollové o situaci spojené s Bitvou 
na Bílé Hoře k jejímu 400. výročí 

červen Cesta pohádkovým lesem a Soptíkův den
červen Zábava SDH

25. 6. Předání ocenění v rámci Výtvarné soutěže k 350. výročí 
úmrtí Jana Amose Komenského

17. 7. Potáborový koncert zvonkohry s hosty z USA 
31. 7. Zábava sportovci REFLEXY
srpen Zábava SDH
13. 9. Slavnost Jana Maniše (Kobelné)

23. 9. Ukázková hodina náboženství pro děti ze ZŠ a jejich 
rodiče i prarodiče

17. 10. Hodový Jarmark
6. 11. Lampionáda
21. 11. Obecní zabíjačka
28. 11. Rozsvícení vánočního strmu
1. 12. Adventní večer
6. 12. Adventní koncert 
8.12. Adventní večer

15.12. Adventní večer
24.12. Štědrovečerní slavnost 
30.12. Zvonkový Koncert Urbi et Orbi   

OBECNÍ 
PLES

14. února 2020

KOSOVCI

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

Předprodej vstupenek od 27. ledna 
2020 v průmyslovce paní Sušňové.

Po loňské velmi příjemné zkušenosti a dobrém pocitu, že i během 
můžeme podpořit dobrou věc, jsme se i letos vypravili na tento 
závod 7. 12. 2019. Moc mě potěšilo, že se nám poprvé podařilo 
naplnit celé auto. Jeli jsme ve složení – Veronika Benschová, Míša 
Malučká, Dan Krejčíř a já. Škoda jen, že jsme neoslovili víc běžců 
a že náš kamarád Peťa Mynařík musel nakonec přehodnotit priority 
a zůstat doma. Každopádně i on svým startovným přispěl na 
dobrou věc, což bylo hlavní myšlenkou naší běžecké výpravy.

I přes nepříjemné počasí jsme všichni závod dokončili ve zdraví 
a v cíli nás čekala medaile, horký čaj a výborná polévka.

Mikulášský běh s Cyrilem pro Krtka ve Zlíně dokončil rekordní počet 
342 běžců a 68 dětí. Závod už po třicáté druhé organizoval běžecký 
spolek Běhy Zlín a letos se na spolupořádání podruhé podílel výrobce 
Cyrilových brambůrek, rodinná firma Krajči plus ze Slavičína. A díky 
její štědrosti, díky velké účasti běžců a díky partnerům závodu, 
dostane Nadační fond dětské onkologie Krtek v Brně 200 000 Kč! 
Byť nepatrnou částkou se na daru podíleli i tři běžci z Ratiboře, jeden 
z Kateřinic a jedna běžkyně z Halenkova.

Věřím, že příští rok se nás najde ještě víc,  abychom touto akcí 
pomohli těm, kteří to potřebují :-)

Vloni jsme za časných ranních hodin založili tradici 
silvestrovského běhu z Trojáku. Pokud by se chtěl někdo přidat 
a proběhnout se s čelovkou na Silvestra z Trojáku do Ratiboře, 
tak se může přidat. Vloni jsme byli tři, bude nás letos víc? :-)

Petr Zubíček

MIKULÁŠSKÝ BĚH S CYRILEM PRO KRTKA VE ZLÍNĚ
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Změny ve veřejné dopravě od 15. 12. 2019
Vážení cestující, přinášíme vám přehled nejčastěji se 
opakujících dotazů, které se týkají změn ve veřejné do-
pravě Zlínského kraje od 15. prosince 2019.

Kde najdu nové jízdní řády a informace k novému tarifu?
Nové jízdní řády jsou zveřejněny na webu www.id-zk.cz, případně 
na www.idos.cz. Přepravní podmínky, včetně ceníku jízdného a do-
vozného, najdete rovněž na webu www.id-zk.cz.

Kde si můžu koupit jízdenku na vlak, když na nádraží není po-
kladna?
V případě, že na nádraží není možné zakoupit si jízdenku, můžete 
tak učinit přímo ve vlaku u průvodčího, a to bez přirážky.

Je možné zakoupit jízdenky na cestu vlakem v tarifu Zlínského 
kraje přes internet?
I když jsme se v tomto snažili vyjít cestujícím maximálně vstříc, 
systém dopravců nám to bohužel technicky neumožňuje. Nicméně 
na řešení neustále pracujeme. Po spuštění integrované dopravy ve 
Zlínském kraji bude umožněn i prodej jízdních dokladů prostřed-
nictvím e-shopu a mobilní aplikace.

Budou platit slevové IN karty po zavedení nového tarifu? Jak 
to bude fungovat při cestě osobním nebo spěšným vlakem, kdy 
počátek cesty je ve Zlínském kraji a konec cesty v Olomouckém 
kraji?
Po 15. prosinci 2019 nebudou na vnitrokrajských linkách platit karty 
IN 25 a IN 50, tyto karty budou platit jen na mezikrajských linkách, 
tedy když pojedete ze Zlínského kraje třeba do Olomouckého či dal-
ších krajů. Mezikrajskou jízdenku si u Českých drah můžete koupit 
i on-line.
Na vnitrokrajských linkách nebudete kartu IN 25 potřebovat, neboť 
základní jízdné v tarifu Zlínského kraje bude o 25 % levnější oproti 
současnému tarifu Českých drah. Dosáhnete tedy na stejnou cenu 
jako nyní. Pokud karty IN 25 a IN 50 nevyužijete na mezikrajských 
linkách, můžete je od 16. prosince 2019 vrátit na přepážce Českých 
drah, kde vám bude vrácena poměrná část ceny.

Bude krajský tarif platit také při cestě rychlíkem uvnitř Zlínského 
kraje?
Ano, bude, a dále také ve Valašském expresu Praha – Vsetín – Žilina.

Budete i nadále uznávat tarif Českých drah TR10, nebo budete 
uznávat čistě tarif krajský?
Ve Zlínském kraji bude platit tarif Zlínského kraje, při cestách mimo 
kraj bude platit tarif Českých drah, tedy tarif TR10.

Pokud mi nevyhovuje tarif Zlínského kraje, bude se i na trati Ot-
rokovice – Zlín uznávat tarif Českých drah?
Tarif Českých drah se na této trase nebude uznávat, protože zde bude 
platit tarif Zlínského kraje. V úseku Otrokovice – Zlín bude jedna 
jízda stát 20 korun, pro pravidelné cestování pak bude možno využít 
7denní nebo 30denní časové jízdné.

Budou současné kombinované jízdenky použitelné na vlak i tro-
lejbus za 20 korun platit i po 15. prosinci 2019?
Ano, budou platit ve stejném rozsahu.

Jak to bude s platností tzv. elektronických peněženek v autobu-
sech?
U všech dopravců kromě Arrivy zůstanou v platnosti stávající 
čipové karty – elektronické peněženky. Společnost Arriva, která 
bude obsluhovat oblast Valašskokloboucka, bude mít své vlastní 
čipové karty, které budou akceptovány pouze u tohoto doprav-
ce. Výdejní místa těchto čipových karet budou nejpozději od 
15. 12. 2019 zřízena v Městském informačním centru ve Slavičí-
ně a na vlakovém nádraží v Luhačovicích (na pokladně dopravce 
Arriva). Aktuálně se také projednává možnost výdejního místa 
ve Valašských Kloboukách. Čipové karty dopravce Arriva bude 
možné dobíjet na kontaktních místech, v každém autobusu Arri-
vy, případně přes e-shop.

Co pravidelní cestující, kteří využívají časové jízdenky? Jaká bude 
situace pro ně?
Nový tarif Zlínského kraje umožňuje zakoupit si buď 7denní, nebo 
30denní časovou jízdenku pro cestování vlakem. Časová jízdenka na 
delší časové období (např. tři měsíce) bude zavedena se spuštěním 
plného integrovaného systému. Více na webu www.id-zk.cz.

Ve kterých vlacích bude možnost připojení k WI-FI?
Ve všech vlacích dopravce Arriva, tj. na linkách Valašské Meziříčí – 
Bylnice, Velké Karlovice – Vsetín, Staré Město – Bylnice, Újezdec – 
Luhačovice a Staré Město – Veselí nad Moravou. České dráhy WI-FI 
připojení nabídnou na linkách Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov 
pod Radhoštěm (soupravy „RegioShark“) a Břeclav – Přerov.

Jsem z Brna, ale jezdím vlakem i do Zlínského kraje. Cesta Brno – 
Vyškov – Kojetín – Přerov – Hranice na Moravě bude pokrytá do-
pravcem RegioJet, ale úsek Hranice na Moravě – Valašské Meziří-
čí budu muset jet na váš tarif. Existuje nějaká karta, kde bych si 
mohl nahrát peníze a pak čerpat jízdné, aniž bych musel pokaždé 
chodit na pokladnu? Mám průkazku ZTP, a tak i tato skutečnost 
mě trochu omezuje.
Jízdní doklad zakoupíte přímo ve vlaku, a to bez přirážky, pouze 
se prokážete jízdním dokladem z předchozího spoje (nevyhazujte 
proto jízdní doklad). Ve vlacích Arriva budete moci platit i platební 
kartou.

 Jednotka Lint dopravce Arriva

Stačí na slevu pro důchodce občanský průkaz, nebo si musím vy-
řídit nějakou průkazku – případně kde?
Seniorům nad 65 let postačí, tak jako doposud, pro uznání slevy ob-
čanský průkaz.

Bude platit v novém tarifu sleva ZTP?
Ano, tak jako doposud bude sleva pro držitele karty ZTP platit i v ta-
rifu Zlínského kraje.

Když budu chtít cestovat vlakem z Huslenek do Brna, kolik budu 
potřebovat jízdenek?
Stačí dvě. První si koupíte ve vlaku Arriva přímo u průvodčího a do-
jedete s ní do Vsetína. Pro druhou část cesty až do Brna si zakoupíte 
jízdenku u Českých drah. Jelikož jde o mezikrajskou trasu, pojedete 
za tarif Českých drah a jízdenku si můžete koupit on-line.

Bude společnost Arriva zajišťovat dopravu i na Kroměřížsku, 
a pokud ano, v jakém rozsahu a jakými prostředky? Počítá se 
s úpravou cen jízdenek v autobusech?
Společnost Arriva bude zabezpečovat dopravu v oblasti Valašskoklo-
boucka. Do Kroměříže bude tato společnost zajíždět pouze na dál-
kové lince Valašské Klobouky – Brno (více na www.id-zk.cz). Co se 
týká jízdného, v průměru se počítá se zlevněním základního jízd-
ného.

Nelíbí se mi, že společnost BusLine bez vašeho souhlasu nastoupí 
na autobusové linky. Tohle není férové vůči našemu kraji. (Pozn.: 
Společnost BusLine, která napadla letos na jaře velkou soutěž na pro-
voz autobusů ve Zlínském kraji, začne od prosince v kraji jezdit jako 
subdodavatel společnosti ČSAD Vsetín).
To, že dopravce BusLine bude subdodavatelem ČSAD Vsetín, je 
dáno zákonnými možnostmi jednacího řízení bez uveřejnění pro 
linkovou dopravu 2019–2021. I když se nám to nemusí líbit, nemů-
žeme s tím nic dělat.

Autobusoví a vlakoví 
dopravci od 15. 12. 2019
Autobusoví dopravci
Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště
Oblast Kroměříž – KRODOS BUS
Oblast Zlín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Klobouky – Arriva Morava
Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín

Vlakoví dopravci
České dráhy
Linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Kro-
měříž – Zborovice, Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Rad-
hoštěm, Přerov – Břeclav
Arriva vlaky
Linky Valašské Meziříčí – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, 
Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uher-
ský Brod/Újezdec – Luhačovice, Staré Město u Uherského Hradiště – 
Veselí nad Moravou
Linky Olomouc/Přerov – Vsetín a Brno – Uherské Hradiště (Staré 
Město u Uherského Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy pro-
vozovány dopravcem České dráhy a objednávány Olomouckým nebo 
Jihomoravským krajem.

V případě, že jste zde nenašli dotaz, který vás zajímá, 
můžete se s ním obrátit na společnost Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje, kontakty najdete 
na www.id-zk.cz. Dotazy je možno posílat také na 
e-mailovou adresu info@koved.cz.

Jednotka RegioShark dopravce České dráhy

Stačí na slevu pro důchodce občanský průkaz, nebo si musím vy-
řídit nějakou průkazku – případně kde?
Seniorům nad 65 let postačí, tak jako doposud, pro uznání slevy ob-
čanský průkaz.

Bude platit v novém tarifu sleva ZTP?
Ano, tak jako doposud bude sleva pro držitele karty ZTP platit i v ta-
rifu Zlínského kraje.

Když budu chtít cestovat vlakem z Huslenek do Brna, kolik budu 
potřebovat jízdenek?
Stačí dvě. První si koupíte ve vlaku Arriva přímo u průvodčího a do-
jedete s ní do Vsetína. Pro druhou část cesty až do Brna si zakoupíte 
jízdenku u Českých drah. Jelikož jde o mezikrajskou trasu, pojedete 
za tarif Českých drah a jízdenku si můžete koupit on-line.

Bude společnost Arriva zajišťovat dopravu i na Kroměřížsku, 
a pokud ano, v jakém rozsahu a jakými prostředky? Počítá se 
s úpravou cen jízdenek v autobusech?
Společnost Arriva bude zabezpečovat dopravu v oblasti Valašskoklo-
boucka. Do Kroměříže bude tato společnost zajíždět pouze na dál-
kové lince Valašské Klobouky – Brno (více na www.id-zk.cz). Co se 
týká jízdného, v průměru se počítá se zlevněním základního jízd-
ného.

Nelíbí se mi, že společnost BusLine bez vašeho souhlasu nastoupí 
na autobusové linky. Tohle není férové vůči našemu kraji. (Pozn.: 
Společnost BusLine, která napadla letos na jaře velkou soutěž na pro-
voz autobusů ve Zlínském kraji, začne od prosince v kraji jezdit jako 
subdodavatel společnosti ČSAD Vsetín).
To, že dopravce BusLine bude subdodavatelem ČSAD Vsetín, je 
dáno zákonnými možnostmi jednacího řízení bez uveřejnění pro 
linkovou dopravu 2019–2021. I když se nám to nemusí líbit, nemů-
žeme s tím nic dělat.

Autobusoví a vlakoví 
dopravci od 15. 12. 2019
Autobusoví dopravci
Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště
Oblast Kroměříž – KRODOS BUS
Oblast Zlín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Klobouky – Arriva Morava
Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín

Vlakoví dopravci
České dráhy
Linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Kro-
měříž – Zborovice, Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Rad-
hoštěm, Přerov – Břeclav
Arriva vlaky
Linky Valašské Meziříčí – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, 
Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uher-
ský Brod/Újezdec – Luhačovice, Staré Město u Uherského Hradiště – 
Veselí nad Moravou
Linky Olomouc/Přerov – Vsetín a Brno – Uherské Hradiště (Staré 
Město u Uherského Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy pro-
vozovány dopravcem České dráhy a objednávány Olomouckým nebo 
Jihomoravským krajem.

V případě, že jste zde nenašli dotaz, který vás zajímá, 
můžete se s ním obrátit na společnost Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje, kontakty najdete 
na www.id-zk.cz. Dotazy je možno posílat také na 
e-mailovou adresu info@koved.cz.

Jednotka RegioShark dopravce České dráhy
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Stačí na slevu pro důchodce občanský průkaz, nebo si musím vy-
řídit nějakou průkazku – případně kde?
Seniorům nad 65 let postačí, tak jako doposud, pro uznání slevy ob-
čanský průkaz.

Bude platit v novém tarifu sleva ZTP?
Ano, tak jako doposud bude sleva pro držitele karty ZTP platit i v ta-
rifu Zlínského kraje.

Když budu chtít cestovat vlakem z Huslenek do Brna, kolik budu 
potřebovat jízdenek?
Stačí dvě. První si koupíte ve vlaku Arriva přímo u průvodčího a do-
jedete s ní do Vsetína. Pro druhou část cesty až do Brna si zakoupíte 
jízdenku u Českých drah. Jelikož jde o mezikrajskou trasu, pojedete 
za tarif Českých drah a jízdenku si můžete koupit on-line.

Bude společnost Arriva zajišťovat dopravu i na Kroměřížsku, 
a pokud ano, v jakém rozsahu a jakými prostředky? Počítá se 
s úpravou cen jízdenek v autobusech?
Společnost Arriva bude zabezpečovat dopravu v oblasti Valašskoklo-
boucka. Do Kroměříže bude tato společnost zajíždět pouze na dál-
kové lince Valašské Klobouky – Brno (více na www.id-zk.cz). Co se 
týká jízdného, v průměru se počítá se zlevněním základního jízd-
ného.

Nelíbí se mi, že společnost BusLine bez vašeho souhlasu nastoupí 
na autobusové linky. Tohle není férové vůči našemu kraji. (Pozn.: 
Společnost BusLine, která napadla letos na jaře velkou soutěž na pro-
voz autobusů ve Zlínském kraji, začne od prosince v kraji jezdit jako 
subdodavatel společnosti ČSAD Vsetín).
To, že dopravce BusLine bude subdodavatelem ČSAD Vsetín, je 
dáno zákonnými možnostmi jednacího řízení bez uveřejnění pro 
linkovou dopravu 2019–2021. I když se nám to nemusí líbit, nemů-
žeme s tím nic dělat.

Autobusoví a vlakoví 
dopravci od 15. 12. 2019
Autobusoví dopravci
Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště
Oblast Kroměříž – KRODOS BUS
Oblast Zlín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Klobouky – Arriva Morava
Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín

Vlakoví dopravci
České dráhy
Linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Kro-
měříž – Zborovice, Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Rad-
hoštěm, Přerov – Břeclav
Arriva vlaky
Linky Valašské Meziříčí – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, 
Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uher-
ský Brod/Újezdec – Luhačovice, Staré Město u Uherského Hradiště – 
Veselí nad Moravou
Linky Olomouc/Přerov – Vsetín a Brno – Uherské Hradiště (Staré 
Město u Uherského Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy pro-
vozovány dopravcem České dráhy a objednávány Olomouckým nebo 
Jihomoravským krajem.

V případě, že jste zde nenašli dotaz, který vás zajímá, 
můžete se s ním obrátit na společnost Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje, kontakty najdete 
na www.id-zk.cz. Dotazy je možno posílat také na 
e-mailovou adresu info@koved.cz.

Jednotka RegioShark dopravce České dráhy

Stačí na slevu pro důchodce občanský průkaz, nebo si musím vy-
řídit nějakou průkazku – případně kde?
Seniorům nad 65 let postačí, tak jako doposud, pro uznání slevy ob-
čanský průkaz.

Bude platit v novém tarifu sleva ZTP?
Ano, tak jako doposud bude sleva pro držitele karty ZTP platit i v ta-
rifu Zlínského kraje.

Když budu chtít cestovat vlakem z Huslenek do Brna, kolik budu 
potřebovat jízdenek?
Stačí dvě. První si koupíte ve vlaku Arriva přímo u průvodčího a do-
jedete s ní do Vsetína. Pro druhou část cesty až do Brna si zakoupíte 
jízdenku u Českých drah. Jelikož jde o mezikrajskou trasu, pojedete 
za tarif Českých drah a jízdenku si můžete koupit on-line.

Bude společnost Arriva zajišťovat dopravu i na Kroměřížsku, 
a pokud ano, v jakém rozsahu a jakými prostředky? Počítá se 
s úpravou cen jízdenek v autobusech?
Společnost Arriva bude zabezpečovat dopravu v oblasti Valašskoklo-
boucka. Do Kroměříže bude tato společnost zajíždět pouze na dál-
kové lince Valašské Klobouky – Brno (více na www.id-zk.cz). Co se 
týká jízdného, v průměru se počítá se zlevněním základního jízd-
ného.

Nelíbí se mi, že společnost BusLine bez vašeho souhlasu nastoupí 
na autobusové linky. Tohle není férové vůči našemu kraji. (Pozn.: 
Společnost BusLine, která napadla letos na jaře velkou soutěž na pro-
voz autobusů ve Zlínském kraji, začne od prosince v kraji jezdit jako 
subdodavatel společnosti ČSAD Vsetín).
To, že dopravce BusLine bude subdodavatelem ČSAD Vsetín, je 
dáno zákonnými možnostmi jednacího řízení bez uveřejnění pro 
linkovou dopravu 2019–2021. I když se nám to nemusí líbit, nemů-
žeme s tím nic dělat.

Autobusoví a vlakoví 
dopravci od 15. 12. 2019
Autobusoví dopravci
Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště
Oblast Kroměříž – KRODOS BUS
Oblast Zlín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Klobouky – Arriva Morava
Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín
Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín

Vlakoví dopravci
České dráhy
Linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Kro-
měříž – Zborovice, Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Rad-
hoštěm, Přerov – Břeclav
Arriva vlaky
Linky Valašské Meziříčí – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, 
Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uher-
ský Brod/Újezdec – Luhačovice, Staré Město u Uherského Hradiště – 
Veselí nad Moravou
Linky Olomouc/Přerov – Vsetín a Brno – Uherské Hradiště (Staré 
Město u Uherského Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy pro-
vozovány dopravcem České dráhy a objednávány Olomouckým nebo 
Jihomoravským krajem.

V případě, že jste zde nenašli dotaz, který vás zajímá, 
můžete se s ním obrátit na společnost Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje, kontakty najdete 
na www.id-zk.cz. Dotazy je možno posílat také na 
e-mailovou adresu info@koved.cz.

Jednotka RegioShark dopravce České dráhy
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ODJEZDY AUTOBUSŮ platí od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020

19 – jede od 23.12.2019 do 3.1.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020 / 20 – nejede od 23.12.2019 do 3.1.2020, 31.1.2020, od 2.3.2020 do 6.3.2020, 9.4.2020, 
od 1.7.2020 do 31.8.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020 / 24 – nejede 24.12.2018 / 29 – nejede od 23.12.2019 do 3.1.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020 
31 – nejede 31.12.2018 / 55 – jede jen 24.12.2019 a 31.12.2019 / 83 – jede od 23.12.2019 do 30.12.2019, od 02.1.2020 do 3.1.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020 
*) – jede jen do Jablůnky  ×) – na rozcestí Ratiboř navazuje spoj do Rožnova pod Radhoštěm  /  )̂ – navazuje spoj v zastávce Držková do Zlín aut. nádraží

Vážení a milí spoluobčané,

s přicházejícími svátečními dny Vám přejeme společně se zastupiteli 
a zaměstnanci obecního úřadu pokojné a požehnané Vánoce, klid 
a vánoční pohodu s vašimi nejbližšími a přáteli. V novém roce 2020 
pak přejeme pevné zdraví, spoustu sil do další práce a spokojený 
život v naší vesnici.
Za Obecní úřad a všechny zaměstnance 
Martin Žabčík a Michal MrlinaPf 2020

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

5:30 12:40 29 5:35 5:35
5:45 13:20 6:20 6:20
5:50 20 14:35 55 8:40 8:30
6:20 14:37 9:40 9:40
6:30 29 14:40 12:25 12:25
6:45 14:50 31 14:35 24 14:35 24
8:20 15:55 15:45 15:45
9:15 16:40 17:35 24 16:30 24
9:40 17:30 18:25 24 17:35 24

10:30 18:30 19:45 18:25 24
11:10 29 20:20 31 20:20 24 20:20 24
11:30 19 21:35 31
11:50 29 22:25 29, 83
12:30

Ratiboř KINO → směr ValMez
pracovní dny

5:00 13:12    
  5:25* 29 13:41*   29
6:28 20 15:38 31
6:30 29 16:48×
7:23

ValMez AN → směr Ratiboř
pracovní dny

14:25
16:20 31

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

4:59 29 11:05 5:00 4:59 24
5:00 13:12   19 5:23 5:00
5:31 13:19 7:15 7:15
6:27 29 13:22 29 8:03 8:03
6:28 14:25 9:38 10:19
7:06 15:20 11:07 11:07
7:15 29 15:37 13:03 13:03       
7:18 16:48 13:49 13:49
8:01 17:26 31 16:35 24 16:35 24
9:18 18:57 31 16:48 24 16:48 24
9:46 21:12 29 18:57 24 18:57 24
10:19 21:25 83

22:05 31

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

6:38 6:38 6:38
12:44
14:55

 17:00^

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

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


