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Vážení spoluobčané,

toto vydání zpravodaje vychází v době, kdy jsme nuceni dodržovat opatření a nařízení, která nás nutí sedět 
doma, nevycházet, nestýkat se se svými přáteli. Prakticky úplně skončil společenský a kulturní život. Vše je 
podřízeno jediné věci, nedopustit, aby se u nás rozšířil neviditelný nepřítel COVID-19. Je to zvláštní boj. Ve své 
podstatě se kolem nás nic neděje, a přece něco visí ve vzduchu. Nikdy by mě nenapadlo, že budeme mít obavu 
jeden z druhého, že své obličeje budeme zahalovat do roušek, držet si odstup a nebudeme moci vykonávat 
mnoho činností, které jsou pro nás v běžném životě každodenní samozřejmostí. Nikdy jsem neviděl tolik strachu 
a obav ve tvářích mnohých lidí, kterým jsme domů rozváželi dezinfekci.

Taková doba nastala. Vše se zastavilo a my očekáváme, co přijde. Máme strach o své blízké a velkou nejistotu. 
Jsem pevně přesvědčen, že všechna opatření pomohou zpomalit a nakonec i zastavit tuto epidemii. Na začátku 
jsem byl skeptický a nechápal jsem plánovaná opatření. Vždyť se ve své podstatě nic nedělo. Měl přijít jen další 
druh chřipkové epidemie, kterou přece umíme zvládat. S přibývajícím časem a zprávami o nové nemoci se ale 
i můj názor začal měnit. Dnes již vidíme situaci v mnoha zemích, kde přistupovali k epidemii tímto způsobem 
a následky jsou fatální. Jsem rád, že žijeme v České republice, kde je silně vyvinuto sociální cítění a vše se činí pro 
to, abychom nepřišli o své blízké, abychom neohrozili seniory a rizikové skupiny obyvatel.

Obec je v těchto případech jedním kolečkem ve složitém soukolí krizového řízení státu v nouzovém stavu. Po 
vyhlášení nouzového stavu byl svolán a ustanoven Krizový štáb obce Ratiboř, který zahájil svou činnost. Bylo 
nutné všechna opatření vyhlášená vládou implementovat do praktického života. Zásadní problém nastal 
v prodejnách potravin. Mnozí lidé měli potřebu se zásobit potravinami na delší čas. Jak fyzický, tak psychický 
nápor na prodavačky byl obrovský. Bylo nutné prodejnám okamžitě pomoci. S pomocí hasičů a obecních 
zaměstnanců byl nastaven systém vstupu do prodejen, který umožnil zaměstnancům uklidnit situaci, doplňovat 
plynule zboží a zajistit provoz prodejen. Dalším zásadním problémem v obci je budova obecního úřadu. Jsme 
spádovou obcí, která poskytuje lékařskou péči, poštu, lékárnu a matriku minimálně pro dvě obce. Denně 
projdou budovou OÚ stovky lidí. I zde bylo potřeba splnit požadavky lékařů, zajistit plynulý chod lékárny, pošty 
a ochránit zaměstnance úřadu, kteří jsou zároveň členy krizového štábu. Díky aktivnímu a zodpovědnému 
přístupu krizového štábu a radám lékárnice Mgr. Pavlíny Zubíčkové byl rychle nastaven systém fungování 
veřejného života v obci. Občané zareagovali velmi pružně a s respektem k nařízením. Vše se během pár dnů 
usadilo a systém opatření začal fungovat. Došlo také k uzavření MŠ a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je snaha 
zabránit šíření viru. Druhým důvodem byl ubývající počet dětí. Rodiče, kteří postupně zůstávali doma, děti ze 
školky odhlašovali. Před uzavřením školku navštěvovalo už jen 7 žáčků ...
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1.	 Od	pondělí	16.	3.	2020	se	uzavírá	Mateřská	
škola	Ratiboř,	která	je	zřízena	v	rámci	přís-
pěvkové	organizace	obce	Ratiboř,	okres	Vsetín.

2.	 Omezení	provozu	obecního	úřadu: 
		Nebudou	přijímány	platby	v	hotovosti. 
  Poplatky	splatné	v	roce	2020	budou	vybírány 
				do	30.	6.	2020. 
		Možnost	plateb	pouze	na	účet	č.: 
				1760659339/0800. 
		Obecní	úřad	bude	pro	veřejnost	uzavřen 
				–	osobní	jednání	budou	možná	pouze	po 
    předešlé	telefonické	nebo	emailové	dohodě.

3.	 Omezení	provozu	školní	kuchyně: 
		Jídla	pro	externí	strávníky	budou	vydávána 
				pouze	do	jednorázových	obalů. 
  Školní	kuchyně	zahájí	příjem	nových	strávníků 

   	– seniorů	po	dobu	trvání	nouzového	stavu.
  Výdej	obědů	bude	probíhat	pouze	rozvozem 
				do	domácností	a	bezkontaktním	předáním.

4.	 Po	dobu	trvání	NOUZOVÉHO	STAVU	na	území	
České	republiky	se	ruší	sobotní	a	nedělní	
bohoslužby.	Mohou	se	konat	pouze	pohřby	
bez	omezení.

5.	 Budou	uzavřeny	budovy	–	sokolovna,	obecní	
knihovna,	svazarm.

6.	 Nebudou	se	konat	návštěvy	seniorů	ze	strany	
obce	Ratiboř	u příležitosti	životního	jubilea.

7.	 Vítání	občánků	bude	odloženo	na	neurčito.

8.	 Vstup	na	půdu	prodejen	s	potravinami	
je	povolen	do	počtu	maximálně	10	osob	
s rozestupem	2	m.

9.	 Vstup	na	půdu	budovy	obecního	úřadu	
je	povolen	do	počtu	maximálně	5	osob	
s rozestupem	2	m.

10. Úřední	deska	se	zřizuje	na	zastávce	Kino	Ratiboř.

11.	Oficiální	informační	kanál	se	ustanovuje	
TV	infokanál	Ratiboř	(aktuální	informace	se 
zobrazují	v	modrém	proužku	ve	spodní	části	
obrazovky).	Veškeré	info	také	na	www.ratibor.cz

12. Koordinace	vstupu	osob	do	budov	bude	řízena	
zaměstnanci	obce	Ratiboř	a	SDH	Ratiboř.

Po	vyhlášení	prvních	opatření	bylo	jasné,	že	stát	není	schopen	
zajistit	dostatečné	množství	ochranných	pomůcek	a	nebylo	možné	
sehnat	ani	dezinfekci.

Rozběhla	se	tedy	výroba	látkových	roušek	a	snaha	zajistit	dezinfekci.	
Z	mateřské	školy	se	stala	malá	manufaktura,	zapojily	se	i	mnohé 
švadlenky	v	obci	a	velmi	nám	pomohla	firma	paní	Nepustilové.	
Rozběhla	se	sbírka	látek,	kdy	se	během	jednoho	dne	sesbíralo 
dostatečné	množství	na	výrobu.	Dále	místostarosta	zajistil	bavlněné	
plátno	ve	Valašských	Kloboukách.	Podařilo	se	sehnat	i	speciální	
netkanou	textilii,	která	slouží	jako	filtr.	Začali	jsme	pracovat	i	na	zajištění	
dezinfekce.	Společným	úsilím	obcí	HOKARA	(Hošťálková,	Kateřinice	
a	Ratiboř)	bylo	zajištěno	dostatečné	množství	denaturovaného	lihu,	
peroxidu,	glycerolu	a lahví,	aby	se	mohlo	namíchat	potřebné	množství	
dezinfekce	do	všech	domů	ve	třech	obcích.	Našim	cílem	bylo	do	
každého	čísla	popisného	(600	domů)	doručit	1	l	dezinfekce	a	plátěnou	
roušku	s filtry.	Pokud	by	byla	vyhlášena	karanténa	a	mohl	vycházet	
pouze	jeden	člověk	denně,	měl	by	zajištěnou	ochranu	dýchacích	
cest.	Po	třech	dnech	se	podařilo	našít	dostatečné	množství	roušek	
a ratibořští	a	kateřinští	hasiči	namíchali	dezinfekci,	takže	mohlo	být	vše	
doručeno	do	domácností.	Při	rozvozu	spousta	lidí	již	měla	roušky	ušité,	
takže	byla	možnost	dát	zbylé	na	zdravotní	středisko.

Díky	tomu	se	podařilo	doručit	více	jak	100	ks	roušek	a	dezinfekci	
do	Diakonie	a	pomoci	tak	třem	domovům	pro	seniory.	Na	začátku	
dubna	se	společným	úsilím	starostů	obcí	HOKARA	podařilo	zajistit	
nanoroušky	(300	ks)	s	účinností	respirátorů	FFP3	pro	všechny	
lékaře	v Ratiboři	a	Hošťálkové	i	pro	lékárnu.	Pracujeme	na	pořízení	
ochranných	obleků,	které	jsou	pro	zdravotníky	velmi	obtížně	k	sehnání.	

Předseda –	Martin	Žabčík	/	starosta
Zástupce	–	Michal	Mrlina	/	místostarosta
Tajemník	–	Radek	Děckuláček	/	obecní	technik
Koordinátor	–	Karina	Machalová	/	matrikářka
Členové	–	Rostislav	Javořík	/	velitel	hasičů, 
Mgr.	Pavlína	Zubíčková	/	lékárnice,	 
Mgr.	Milada	Valová	/	ředitelka	ZŠ, 
Zdeňka	Březovjáková	/	ředitelka	MŠ, 
Petr	Stančík	/	SDH	Ratiboř,		Jan	Gerža	/	záchranář

V RATIBOŘI BYLA PŘIJATA 
NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ

ŠITÍ ROUŠEK, ZAJIŠTĚNÍ DEZINFEKCE 
A OCHRANNÝCH POMŮCEK

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE

... vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili a pomohli nám zvládnout nastalou 
situaci. Díky patří všem, kteří šili roušky, hasičům a obecním zaměstnancům, kteří se starají o vstup do budov, 
o přípravu a distribuci dezinfekce. Velké poděkování patří prodavačkám v potravinách, lékařům, lékárnicím, 
pošťačkám. Všichni vynaložili velké úsilí, aby bylo zajištěno zásobování potravinami a léky a aby byla stále 
dostupná zdravotní péče. Děkuji též Vám všem za dodržování a respektování nařízení a opatření. Naše 
soudržnost a pospolitost se projevila i v těžkých chvílích, které prožíváme.
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V	průběhu	jarních	prázdnin	byly	v	naší	mateřské	škole	nainstalovány 
již	dlouho	slibované	žaluzie.	Ze	strany	zahrady	byly	pořízeny	
venkovní	žaluzie	a	ze	strany	od	silnice	byly	namontovány	
vnitřní.	Byla	to	poslední	věc,	kterou	jsme	ještě	školce	dlužili.	
Nyní	už	nebude	dětem	při	denním	programu	nebo	při	
odpoledním	odpočinku	svítit	sluníčko	do	očí…

NOVÉ ŽALUZIE VE ŠKOLCE

Čeká nás pomalý návrat do běžného života, který bude poznamenaný ekonomickou recesí, nezaměstnaností 
a mnohými potížemi, které s sebou nouzový stav přinesl. Ekonomika v krizi se projeví samozřejmě i na obecním 
rozpočtu, jelikož rozpočtové určení daní nebude v následné době přinášet dostatečné množství financí. To nás 
však nesmí vystrašit. Snažíme se již nyní připravovat další a další žádosti o dotace, ze kterých má obec prakticky 
jedinou možnost získat finance na svůj rozvoj. Pokud budeme schopni nadále čerpat dotace, budeme tak 
realizovat stavební zakázky. Firmy, které budou pro obec pracovat, budou poskytovat pracovní příležitosti 
místním řemeslníkům, budou přivádět do obce dělníky a tím pádem budou podporovány i služby. Dělníci 
a řemeslníci se potřebují najíst, nakoupit si a tak dál. To bude úkolem obce. Je to jediný způsob, jak může obec 
pomoci rozvoji a podpoře služeb, firem a živnostníků. Bylo by velkou chybou zůstat stát na místě, plakat 
nad nedostatkem financí a čekat na to, co přijde. Naopak, musíme jít dál. Jsme v dobré finanční kondici, 
máme zajištěné finance na doplacení přístavby školy i na projekty naplánované v letošním roce.

V období nouzového stavu má zastupitelstvo obce možnost jednat jen o záležitostech spojených s COVID-19. 
Všechny žádosti občanů, majetkoprávní vypořádání, záležitosti spojené s územním plánem musí být odloženy 
a budou řešeny až po ukončení nouzového stavu. Proto žádám všechny, kteří mají jakoukoliv záležitost v řešení, 
jež podléhá jednání zastupitelstva obce, aby byli trpěliví. Postupně se vše projedná, i když se zpožděním. Budeme 
se snažit udržet naše zaměstnance a pokračovat v pracích a projektech podle strategického plánu obce Ratiboř, 
nebude to určitě jednoduché, ale společným úsilím to zvládneme.
Martin Žabčík	/	starosta

Obec Ratiboř zajišťuje ZÁSOBOVÁNÍ POTRAVINAMI A LÉKY

Senioři	nad	60	let,	invalidní	důchodci	a	občané	v	karanténě	
si	mohou	objednat	dovoz	potravin	na	telefonním	čísle	
571 423	987	a	736	775	477	v	době	7–15	h,	léky	lze	objednat	
na	telefonním	čísle	571	115	376	a	725	993	839	v	době	
8–14 h.	Distribuci	potravin	a	léků	zajišťuje	SDH	Ratiboř	
v	době	10–16	h.	Distribuce	se	nevztahuje	na	tabákové	
výrobky	a alkohol.	Platí	po	dobu	nouzového	stavu.

Mateřská škola Ratiboř zajišťuje ROZVOZ OBĚDŮ

Senioři	nad	60	let,	invalidní	důchodci	a	občané	v	karanténě	
si	mohou	nově	objednat	dovoz	obědů	po	dobu	nouzového	
stavu	na	telefonním	čísle	571	116	503.

TISK podkladů pro domácí přípravu dětí ze ZŠ

Vážení	rodiče,	potřebujete	pro	vaše	děti	vytisknout	domácí	
přípravu	či	úkoly,	ale	nemáte	doma	tiskárnu?	Pošlete	nám	
materiály	na	email	ukoly@ratibor.cz	a	my	je	na	obecním	
úřadě	ZDARMA	VYTISKNEME.	Až	bude	vše	v	obálce	
připraveno,	odpovíme	vám	na	email,	kdy	si	můžete	tisky	
vyzvednout.	Pokud	jste	v	karanténě,	úkoly	vám	doručíme	
domů	do	schránky.

PRÁVNÍ PORADNA obce Ratiboř

Právník	pan	Tomáš	Všetečka	bezplatně	poradí	a pomůže 
s případnými	problémy	a	životními	situacemi	způsobenými	
vyhlášením	nouzového	stavu	občanům	a	firmám	v Ratiboři 
například:	odklad	splátek	hypoték	a	leasingů,	problémy	
v zaměstnání,	Řřešení	situace	se	zaměstnanci	atd.	
Telefonní	kontakt	na	Tomáše	Všetečku	je	732	684	867.

BOHOSLUŽBY ŽIVĚ v obecním TV infokanálu

Bohoslužby	budou,	po	dobu	nouzového	stavu,	přenášeny	
živě	na	TV	infokanálu	obce	Ratiboř	každou	neděli	od	10	h.

ZRUŠENÉ A ODLOŽENÉ AKCE v Ratiboři

  3.–4.	4.	2020	–	Velikonoční	výstava	je	ZRUŠENA!
  4.	4.	2020	–	Pojďme	společně	uklidit	Ratiboř!	–	ZRUŠENO!
		8.	5.	2020	–	Varty	jsou	ZRUŠENY!
	10.	5.	2020	–	Vystoupení	dětí	ke	Dni	matek	je	ZRUŠENO!
	30.	5.	2020	–	Gulášový	král	a	jarní	výšlap	s večerní 
			zábavou,	vše	ZRUŠENO!
  Fotbalové	soutěže	jsou	až	do	odvolání	ODLOŽENY!

NABÍDKY A INFORMACE Z OÚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
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Přerušení	školního	roku	nám	částečně	pokazilo	radost	z dostavby	
budovy	základní	školy.	Děti	si	užily	dva	dny	v nové	školní	jídelně	
a	pak	se	musela	škola	zavřít.	Stavební	práce	však	nadále	
pokračovaly	podle	plánu.	Na	přístavbě	byla	natažena	nová	fasáda,	
v	počítačové	učebně	byla	dohotovena	podlaha	a do	Velikonoc	
byl	nainstalován	a zprovozněn	výtah.	Proběhlo	propojení	
staré	budovy	na	novou	a	část	školní	zahrady	byla	upravena	do	
původního	stavu.	Realizační	firma	TM	Stav	a projekční	kancelář	
MSS-Projekt	dostály	svým	závazkům	a dodržely	všechny	termíny,	
jež	byly	na	začátku	stanoveny	ve	smlouvě	o realizaci	stavby.	Tím	
byly	splněny	i	požadavky	Ministerstva	financí	České	republiky,	
které	poskytlo	na	přístavbu	školy	dotaci	ve	výši	7	mil.	korun.	Zbylo	
dostatek	času	na	úklid	a	vybavení	nových	prostor.	Radost	z	nové	
školy	si	užijeme	pravděpodobně	více	na	začátku	nového	školního	
roku,	kdy	připravíme	slavnostní	otevření	nové	školy	a	zároveň	si	
připomeneme	výročí	90	let	od	založení	Základní	školy	Ratiboř.

V průběhu jara se rozběhnou práce na opravě místních 
komunikací Dvorca, Červené, Sušírna.

Tato	akce	byla	podpořena	Ministerstvem	pro	místní	rozvoj	
částkou	4	090	463	Kč,	což	je	70	%	z	celkové	částky.	Obec	
doplatí	vlastní	podíl	ve	výši	1	753	055	Kč.	Ve	výběrovém	
řízení	nabídla	nejnižší	cenu	firma	SWIETELSKY	stavební	
s.r.o.,	se	kterou	byla	následně	podepsána	smlouva.	Na	
již	zmíněných	komunikacích	budou	zpevněny	krajnice,	
doplněny	odtokové	žlaby,	reverda	a	budou	osazeny	nové	

betonové	vpusti	a mříže.	Následně	budou	komunikace	
opatřeny	novým	asfaltovým	povrchem.	Realizace	akce	
je	plánována	do	konce	října	letošního	roku.	V	Červených	
bude	komunikace	opravena	od	hlavní	silnice	do	Kateřinic	
až	po	bývalou	skládku	nad	rybníkem.	Komunikace	na	
Dvorca	bude	opravena	taktéž	od	hlavní	silnice	v	celém	
úseku,	který	je	doposud	penetrovaný.	U	Sušírny	musí	být	
vyřešena	drenáž	z	horní	strany	komunikace	a	následně	
bude	opravena	od	Žabčíků	až	po	napojení	na	hranici	obce	
Hošťálková.

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZŠ

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Rád bych ještě za všechny občany pogratuloval sestře farářce J. W. Jelinek k jejímu 
životnímu jubileu, které měla v únoru. Naše sestra farářka patří mezi těch málo 
šťastlivců narozených 29. února, kteří tak rychle nestárnou. Přeji jí tedy za nás 
všechny k jejím krásným 15. narozeninám pevné zdraví a mnoho sil v její 
práci pro ratibořský sbor i obec.

Martin Žabčík	/	starosta

Nová	jídelna

Nová	výdejna

Nová	počítačová	učebnaMontáž	výtahu
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Příjezd od Hošťálkové

Po
če

t v
oz

id
el

 

Rychlost (km/h) 

0 131 37447 1991 88109 3049 28 89 262 18464 5864 47131 1075 21 4 +10

Statistika 
silničního 
provozu

Průjezdy 
celkem

Příjezd od 
Hošťálkové

Výjezd směr 
Hošťálková

počet % počet % počet %
do 50 km/h 13 005  48  8 608  64  4 397  33 
50–60 km/h 11 033  41  4 124  31  6 909  51 
60–70 km/h  2 146  8  558  4  1 588  12 
70–80 km/h  594  3  135  1  459  3 
80–90 km/h  153    49 104
nad 90 km/h  66    22 44
vozidla celkem  26 997  100  13 496  100  13 501  100 

V	průběhu	února	vypukly	v	prostorách	mysliveckého	výletiště	v	Červených	stavební	práce.	Momentálně	se	pracuje	
na	stavbě	nového	sociálního	zařízení,	které	se	pomalu	blíží	do	své	finální	podoby.	Do	velikonočních	svátků	bychom 
chtěli	mít	hrubou	stavbu	pod	střechou.	Zároveň	s	touto	stavbou	probíhá	výstavba	celodřevěného	pódia,	jež	
by	mělo	být	v	jarních	měsících	dokončeno.	Myslivecký	areál	v	Červených	bude	po	znovuotevření	sloužit	hlavně	
Mysliveckému	sdružení	Ratiboř,	k	obecním,	spolkovým	a	také	soukromým	akcím.

Michal Mrlina	/	místostarosta

V	jarních	měsících	proběhne	montáž	dvou	posilovacích	
vodovodních	ATS	stanic	pro	oblasti	nad	vysílačem	a	Hološín.	
První	stanice,	která	se	bude	instalovat	pod	vysílačem,	je	
již	vyrobena	u	dodavatele.	Čeká	se	na	příhodné	počasí,	
aby	mohl	začít	výkop,	vybetonování	a	následné	osazení	na	
stávající	vodovod.	Výroba	druhé	stanice,	která	bude	fungovat	
pro	Hološín,	je	také	objednána	u	dodavatele.	Vyrobena	
a nachystána	k	montáži	by	měla	být	začátkem	května.

V	rámci	spolupráce	s	firmou	Empemont	pokračujeme	v	analýze	dopravy	na	území	obce,	o	které	jsme	Vás	informovali	již	v	minulém	
vydání	zpravodaje.	V	úseku	nad	fotbalovým	hřištěm	byl	nainstalován	kromě	skrytého	radaru	i	světelný	radar	ukazující	rychlost	
vozidel.	V	časovém	rozmezí	11.–18.	2.	2020	projelo	ve	směru	od	Hošťálkové	celkem	13	496	vozidel.	Ve	srovnání	s minulým	měřením 
došlo	v	dodržování	rychlosti	až	ke	40	%	zlepšení.	Radíme	se	o dalších	postupech,	které	pomohou	zklidnit	dopravní	situaci	v obci.	
Do	zastupitelstva	bude	připraven	návrh	na	pořízení	světelného	radaru	při	vjezdu	do	obce	od	Hošťálkové.

MYSLIVECKÝ AREÁL V ČERVENÝCH

POSILOVACÍ VODOVODNÍ ATS STANICE

STATISTIKA SILNIČNÍHO PROVOZU SE SVĚTELNÝM RADAREM
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Znovu	se	objevila	možnost	získat	finance	na	výstavbu	rozhledny	na	Křížovém.	
Existuje	program	na	rozvoj	cestovního	ruchu,	ze	kterého	by	se	daly	čerpat	
finance.	Zásadní	ale	je,	že	pozemek	na	vrcholu	Křížový	patří	městu	Vsetín. 
Oslovili	jsme	tedy	pana	starostu	Jiřího	Růžičku	a	nabídli	městu	Vsetín 
partnerství	v	tomto	projektu.	Město	naši	nabídku	přijalo	a	dohodli	jsme	se,	že	
projekt	pojmeme	jako	společnou	akci.	Město	Vsetín	poskytne	pozemek,	který	
je	na	ratibořském	katastru	a	bude	se	podílet	na	výstavbě	a	spolufinancování	
rozhledny	rovným	dílem.	Do	financování	stavby	rozhledny	se	bude	moci	
zapojit	i	veřejnost.	Plánujeme	dražbu	jednotlivých	schodů	a	předprodej	
vstupenek	na	slavnostní	otevření.	Vše	budeme	postupně	vyhlašovat.

S	akad.	arch.	Liborem	Sošťákem	jsme	zahájili	aktualizaci	stavební	studie.	
Projekt	je	ve	fázi	přípravy	na	žádost	o	stavební	povolení.	Město	Vsetín	
zároveň	připravuje	způsob	spolufinancování.	Všemu	musí	ještě	předcházet	
úprava	v	územním	plánu,	jelikož	parcela,	která	je	pro	rozhlednu	na	vrcholu	
Křížový	nyní	vymezena,	je	na	nevhodném	místě	se	špatným	výhledem.	
Je	tedy	nutné	její	posunutí	právě	na	parcelu	města.	S výstavbou	zároveň	
souhlasí	i	Baťovy	lesy,	které	vlastní	sousední	pozemek.

Více o historii projektu rozhledny popisuje akad. arch. Libor Sošťák:

Historie
V	historii	bylo	okolí	zamýšlené	stavby	rozhledny	na	Křížovém	vrchu	spojeno	
s	velkými	záměry	českého	krále	Václava	III.	Na	počátku	14.	století	uvažoval	
český	král	Václav	III.	o	založení	cisterciáckého	kláštera,	který	měl	být	
pojmenován	„Thronus	regis“	(Králův	trůn),	aby	posílil	královskou	moc	
a kolonizaci	v těchto	dosud	málo	obydlených	moravských	končinách.	Klášter	
měl	být	založen	na	soutoku	potoka	Ratibořky	a	řeky	Bečvy.	Roku	1306	však	
byl	král	Václav	III.	v	Olomouci	zavražděn	a	z	velkolepého	plánu	rychle	sešlo.

Vsetínsko a templáři
O	možném	strážním	bodu	templářů	na	vrchu	Křížový	v	historických	pramenech 
žádná	zmínka	není,	dochovaly	se	totiž	jen	dvě	templářské	listiny	vztahující	
se	k	našemu	kraji.	První	z	nich	je	listina	z	roku	1297,	kde	je	zaznamenáno,	
že	jistý	Protiva	z	Doubravice	daroval	templářskému	mistru	Ekkovi	blíže	
neurčené	statky,	ležící	po	obou	březích	řeky	Bečvy	(„Beyc“),	které	získal	
od	krále.	Z	druhé	listiny	víme,	že	templářskému	řádu	krátce	patřil	i	Vsetín	
s	okolní	krajinou,	kterou	řád	začal	kolonizovat,	a	vystavěl	si	nedaleko	
jednoduchý	hrad	Freundsberg.	Rozvaliny	hradu	jsou	na	vrchu	zvaném	
Zámčisko	na	hřbetu	Klenov.	Tento	hrad	převzal	od	templářského	mistra	
Ekka	do	nájmu	roku	1308	Vok	I.	z	Kravař,	majitel	vsetínského	panství.	
Z	praktického	hlediska	mohl	Křížový	sloužit	jako	strážní	pozorovatelna	
pro	templáře.	Ačkoli	je	odvození	názvu	vrchu	od	templářského	rovno-
ramenného	kříže	pouhou	spekulací	a	legendou,	je	právě	tato	legenda	
hlavním	impulsem	a	inspirací	pro	vytvoření	formy	kamenné	rozhledny	
připomínající	věž	domnělého	strážního	hradu	na	tomto	tajemném	místě.

Martin Žabčík	/	starosta, 
akad. arch. Libor Sošťák / autor	projektu

PROJEKT 
ROZHLEDNY 

NA KŘÍŽOVÉM 
OPĚT OŽÍVÁ

7



Více fotografií a video naleznete 
na obecním webu – www.ratibor.cz

Tak	jako	každoročně,	i	letos	se	v	polovině	února	konal	obecní	ples.	I	když	
termín	vyšel	přímo	na	Valentýna,	rozhodly	se	paní	učitelky	z	mateřské	školky	
nepodlehnout	a	připravily	výzdobu	sálu	v	duchu	vesnice	roku	v	obecních	barvách	
se	zlatými	doplňky.	Už	několik	let	zveme	skupinu	Kosovci.	Ti	jsou	obrovskou	
jistotou,	že	bude	o	dobrou	zábavu	postaráno.	Ani	letos	nezklamali.	V	devět	
hodin	večer	byl	sál	na	ZD	plný	až	po	střechu.	Po	slavnostním	zahájení	předvedla	
taneční	skupina	Starlight	ze	Zlína	několik	klasických	i latinskoamerických	tanců.	
Pak	už	se	zábava	rozproudila	naplno.	Dobré	jídlo	zajistila	firma	Sodexo	a	za	
barem	se	o	hosty	postarali	zastupitelé	společně	s	aktivisty	z	kulturní	komise.	Od	
půl	desáté	vypukl	prodej	tomboly,	ve	které	byly	zajímavé	a	hodnotné	ceny	jako	
například	divočák,	víkendový	pobyt	s	degustací	vína	a	pálenek	nebo	vyvážečka	
dřeva.	Všichni	se	dobře	bavili	a	někteří	až	tak,	že	je	vystřídala	ranní	směna	
obecních	pracovníků,	kteří	přišli	v sobotu	ráno	uklízet...	:-)

Díky	všem,	kteří	jste	k	dobrému	průběhu	plesu	přispěli!

Martin Žabčík	/	starosta

OBECNÍ PLES
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Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy, 
co napsat v této skutečně složité situaci?
Nikdo	z	nás	na	tak	těžké	a	náročné	chvíle	nebyl	připraven,	nechtěl	
je	a	na	nás	všechny	teď	dýchá	strach.	Lidstvo	dostalo	takovou	
nemoc,	na	kterou	není	připraveno.	Při	přání	k narozeninám,	
či	svátku	téměř	vždycky	říkáme	„hodně	zdraví“	a dnes	si	
uvědomujeme,	že	to	není	jenom	fráze,	že	na	tom	nejvíc	záleží.

Učitelé	a	rodiče,	v	tomto	náročném	období	pro	obě	strany	by	
měli	držet	při	sobě,	podporovat	se	a	pomáhat	si.	Náš	učitelský	
sbor	se	bude	snažit	o	přiměřenost	zadávaných	úkolů,	aby	je	
děti	v	co	největší	míře	zvládly	samy.	V kontaktu	budeme	přes	
e-maily	či	vyučování	on-line.	Kdo	bude	mít	potřebu	pomoci,	
rady,	neváhejte	nás	kontaktovat	na	našich	e-mailech,	popř.	
telefonicky.

Pojďme	vstříc	pochopení,	souznění	a	naději.	Kéž	nás	Vesmír	
ochraňuje	a	všechno	zvládneme	s	láskou	a	úctou	k	němu.

Všem	přeji	hodně	zdraví	a	pohody. 
Mgr. Milada Valová	/	ředitelka	ZŠ	Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JARO
Příroda se ozývá, snížek už tu není 
fialenky vykukují a překrásně voní.

U potoka blatouchy, oznamují světu 
lidičky přec radujte se, krásné jaro je tu.

Petrklíče, sasanky, na svět hledí vesele 
také plícník léčivý, radostně se usměje.

Jistě znáte mnoho květů, které krásně voní 
modrý zvonek vysoký, do všech stran už zvoní.

I včeličky se vzbudily, poletují kolem květů 
už je jaro, oznamují, celičkému světu.

Kopretina, bílá kráska, také orsej žlutavá 
všem lidičkám s radostí svoji vůni rozdává.

Mochna husí maličká, září jako sluníčko 
rozhlíží se do všech stran, povyrůst chce maličko.

Je to malá květinka v přírodě své místo má 
i když je tak maličká, všechněm lidem radost dá.

Na louce vše záhy kvete, vše se vůkol zelená 
jetelinka s pampeliškou, pyl včeličkám ihned dá.

Staří lidé ze sluníčka, velkou radost mají 
posadí se na lavičky a hold slunci vzdají.

Vše je kolem nádherné, každý se hned usmívá 
neduhů a bolestí, všem lidičkám ubývá.

K žití ještě příroda, moc vodičky potřebuje 
bez vodičky na světe, nikdo nepřežije.

Kolem krása nesmírná, to se bude hezky žít 
a tak by to na tom světě, vždycky mělo být.

Marie Šedá	/	v	Ratiboři	4.	března	2020

Zbrankova stráň

Občané	mají	nově	možnost	od	1.	ledna 2020	vyvážet	
do	sběrného	dvora	rostlinné	oleje,	které	byly	použity	
k fritování	nebo	smažení,	a	také	vyjeté	motorové	oleje.

Otevírací doba sběrného dvora po dobu nouzového stavu:

Úterý: 8–11	h	/	12–17	h    Sobota: 8–12	h
Vjezd	do	prostor	sběrného	dvora	je	povolen	pouze	pro	
jedno	vozidlo.	Prosíme	občany,	aby	dodržovali	pokyny	
obsluhy.	Děkujeme.

SBĚRNÝ DVŮR

Návštěva	hasičů	s	Hasíkem	ve	2.	třídě

Pololetní	vysvědčení
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V	sobotu	22.	února	2020	se	sál	ZD	Ratiboř	proměnil	na	jedno	
velké	království,	protože	se	zde	konal	tradiční	dětský	karneval,	
který	se	letos	nesl	v	duchu	KRÁLOVSKÉHO	BÁLU.	Děti	u	vstupu	
vítaly	kulisy	princezny,	prince	a	draka	a	hlavní	sál	se	proměnil	
v	královský	hrad	–	místnosti	zdobily	louče,	erby	a	všude	byly	
princezny,	princové	nebo	rytíři.	Děti	na	parketu	přivítal	král	
s královnou	a	princeznou,	kteří	byli	hlavními	průvodci	královským	
karnevalem.	Program	byl	nabitý	tancem	a	soutěžemi	jak	pro	děti,	
tak	i	rodiče	–	jízda	na	koni,	složení	erbu	na	čas,	házení	obručí	na	
kord,	boj	s	drakem	a další.	Jako	zpestření	programu	proběhla	
ukázka	historického	šermu	vsetínské	skupiny	Rebellius,	která	
všem	návštěvníkům	ukázala,	jak	se	dříve	na	hradech	a	zámcích	
bavilo.	Proběhla	také	tradiční	promenáda	masek,	kde	se	každá	
maska	představila	a	ukázala	v	celé	své	kráse.	Součástí	karnevalu	
byla	bohatá	tombola,	kde	nikdo	neodešel	s	prázdnou.

Rádi	bychom	touto	cestou	poděkovali	rodičům	a také	sponzorům	
za	věcné	i	finanční	dary,	obci	Ratiboř	za	pomoc	a záštitu,	ZD	Ratiboř 
za	pronájem	prostor	a	skupině	historického	šermu	Rebellius	ze	
Vsetína	za	vystoupení.	Děkujeme	také	za	skvělou	moderaci	
Honzovi	Rohlíkovi	a	jeho	asistentkám.

Největší	díky	pak	patří	těm	rodičům,	kteří	svůj	volný	čas	věnovali	
přípravě	a	organizaci	karnevalu.	Věříme,	že	nejen	děti,	ale	i	rodiče	
si	letošní	královský	karneval	užili.

Klub rodičů MŠ a ZŠ

DĚTSKÝ KARNEVAL JSME SI LETOS UŽILI PŘÍMO KRÁLOVSKY

Více fotografií a video naleznete 
na obecním webu – www.ratibor.cz
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Leden
Já jsem malý koledníček, 
přicházím k vám vinšovat. 
Chcete-li mne něčím poctít, 
koledu mi račte dát.

Do	měsíce	ledna	jsme	vkročili	s	podtématem	Splněný	
vánoční	sen.	Vyprávěli	jsme	si	a	kreslili	vánoční	dárky.	
Vyráběli	jsme	koruny	Tří	králů	a	koledovali	po	celé	školce.

Navštívily	nás	redaktorky	z	novin	Jalovec,	kde	jsme	
odpovídali	na	otázky	Jalovečkovy	ankety.	Společně	byly	
vyfoceny	třídy	Berušek,	Medvídků	a	Koťátek.

Divadlo	Leonka	s	pohádkou	Jak	víla	hledala	kouzelnou	
vločku	nám	vhodně	uvedlo	podtéma	Kouzelná	vločka.	
Opravdické	vločky	se	nám	ale	přivolat	nepodařilo.

Podtéma	Zimní	radovánky	jsme	navodili	vyprávěním	
o lyžařském	výcviku	Filípka,	Tomáška,	Vilíka,	Štěpánka,	
Kubíčka,	Barunky	a	Bertičky.

Návštěva	divadla	Bublanina	s	pohádkou	Popletená	slepice	
v	nás	vyvolalo	radostný	smích	a	bouřlivý	potlesk.

Únor
Na saních se sáňkujeme, 
na bobech se bobujeme. 
Kuličkami koulujeme, 
na lyžích se lyžujeme.

Hrajeme si, dovádíme, 
sněhuláka postavíme, 
že je zima, to my víme. 
Pozor, ať se neztratíme!

Letošní	zima	vůbec	nepřála	zimnímu	dovádění	na	školní	
zahradě.	Využili	jsme	tedy	prožitků	dětí	z	lyžařského	
výcviku,	školičky	bruslení	a	hokejové	přípravky.	Velmi	
pěkné	povídání	s	ukázkou	hokejové	výstroje	nám	připravil	
Oliver	Adámek	z	Medvídků.

Divadlo	V	batohu	nás	poučilo	pohádkou	O	líném	Kubovi.	
Zjistili	jsme,	že	bez	práce	nejsou	koláče	a	pečení	holubi	
nikomu	nelítají	do	„huby“.

Předání	znalostí	a	vědomostí	o	ptáčcích	a	lesních	zvířátkách	
a	o	jejich	péči	v	zimním	období	nám	vhodně	zakončil	
svojí	přednáškou,	soutěžemi,	rozhovory,	ukázkou	trofejí	
a	vábením	myslivec	pan	Josef	Zemánek,	Dis.	Děti	mu	
poděkovaly	velkým	potleskem.

Hola děti, pojďte dál, dneska máme karneval...
Už	je	to	tady!	Vyhlášený	ratibořský	karneval!	22.	2.	začal	
v	budově	ZD	Ratiboř	I.	KRÁLOVSKÝ	PLES	s	moderátorem	
králem	Rohlíkem	I.,	který	se	staral	o	královskou	hudbu	
a soutěže.	Krásně	vyzdobený	královský	sál	přivítal	nádherné	
masky,	které	si	zatančily,	zasoutěžily,	občerstvily	a vyhrály	
ceny	v	bohaté	tombole.	Velké	poděkování	patří	obětavým	
rodičům	z	Klubu	rodičů	MŠ	a	ZŠ,	OÚ	Ratiboř,	firmě	TM	Stav 
s.r.o.,	sponzorům	a	přátelům	MŠ	a	ZŠ	za	příjemné	odpoledne.

Po	velmi	zdařilém	královském	plesu	následoval	i	v	naší	
mateřské	škole	Rej	masek.	Nejdříve	jsme	se	zaměřili	na	
výzdobu	tříd,	chodeb	a	vestibulu.	Konečně	nadešel	dlouho	
očekávaný	den.	Krásné	masky	přivítaly	paní	učitelky	jako 
Muchomůrky.	Následovalo	slavnostní	představování	masek,	
královské	soutěže,	tanec,	párek	v	rohlíku,	zákusek,	ovocné	
mísy	a	slavnostní	oběd.	Vše	dopadlo	na	jedničku!	Všichni	se	
účastnili	soutěží,	a	proto	si	zasloužili	malý	dárek	jako	odměnu.

V	pondělí	24.	2.	začal	nejstarším	dětem	Předplavecký	výcvik	
v	Krytém	bazénu	Valašské	Meziříčí.

Koncem	února	zasáhla	mateřskou	školu	vlna	neštovic.	Tečky	
měly	děti	nejen	ze	třídy	Berušek,	ale	i	Medvídků	a Koťátek.

Březen
Když se březen vydaří, 
je to krásné předjaří. 
Když se projdeš trochu venku,  
hned narazíš na sněženku. 
Ptáci si už zpívají, 
příchod jara vítají.

Během	jarních	prázdnin	proběhla	ve	školce	instalace	
venkovních	a	vnitřních	žaluzií.	Děkujeme	Vikymu	Žabčíkovi,	
že	tatínkovi	neustále	připomínal,	že	nám	ve	školce	svítí	do	očí. 

Zhlédli	jsme	divadelní	představení	Medvídek	Pú,	tato	
pohádka	obohatila	náš	výchovně-vzdělávací	program.

S	jarem	jsme	otevřeli	podtémata	Čistotné	sluníčko,	
Probouzející	se	květinka	a	Na	dvorku.

Radost	z	jarních	kytiček	na	vašich	zahrádkách	přeje 
Pavlína Ferdicsová
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům 
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Evangelium podle Matouše 6,25-34
Ježíš	Kristus	dobře	věděl,	že	svět	kolem	není	idylický.	Byl	to	On,	kdo	řekl:	každý	den	má	dost	svého	vlastního	trápení.	A co	
děláme	my?	My	mu	jich	svými	starostmi	ještě	přidáváme…	Ježíš	věděl,	že	ne	každé	semínko	vykvete	a	mnohý	ptáček	
uhyne	nebo	ho	chytí	do	sítí	(a	přece	jsou	louky	na	jaře	plné	květů	a	v	povětří	stále	létají	hejna	ptáků).	Ježíš	neříká,	že	Pán	
Bůh	zachrání	každého	ptáčka	a	kytičku.	Ale	chce	nás	povzbudit.	„Pohleďte	na	obyčejné	vrabečky.	Na	trhu	je	prodávají	
za	pár	korun,	a	přece	se	i	o	ně	Pán	Bůh	stará.	Tím	spíš	se	postará	o	vás!	Vy	jste	přece	pro	Boha	nesrovnatelně	cennější!“

Ježíš	nás	tímto	uklidňuje:	Smysl a cíl vašeho života je pevně v rukou Božích, a proto se nemáte čeho bát.	Nikdo	na	
světě	není	tak	dobrý	jako	Bůh.	Jestliže	se	i	o	ty	nejmenší	vrabečky	stará	tak,	že	většina	z	nich	si	najde	potravu	a	vyvede	svá	
mláďata	–	tím	spíš	se	postará,	aby	ani	náš	život	nebyl	marný	a	zbytečný	a	abychom	si	ani	my	nemuseli	dělat	starosti.

Naše	nejistota	a	stres	z	neznámé	a	nové	situace,	náš	strach	z	každého,	kdo	kýchá	a	kašle,	naše	nejistota	a	stres	před	koro-
navirem,	naše	žaludeční	a	střevní	potíže	z	toho,	co	ještě	může	přijít	–	to	vše	je	zbytečné...	O	našem	životě	se	nerozhoduje	
v odběrně	vzorků,	ani	v	lékařské	ordinaci	(a	ani	na	pracovním	úřadě	nebo	ve	spořitelně).	Náš	život	je	tak	cenný	a	jedinečný,	
že	s	každým	má	Bůh	svůj	zvláštní	plán,	který	se	postupně	naplňuje.	Co	je	hlavním	cílem	lidského	života?	–	mít důvěru k Bohu…

Člověk	zkouší	postupně	věřit	ledakomu.	Jako	malý	věří	rodičům,	pak	věří	svým	učitelům	a	starším	kamarádům,	někdo	věří	
politikům,	jiný	svému	partnerovi,	další	jen	sám	sobě.	–	Ale	taková	víra	se	dříve	nebo	později	zhroutí.	Nakonec	to	dopadne	
tak,	že	člověk	nevěří	nikomu	a	ničemu.	Ale	bez	víry	jsme	jako	přeludy	a	každá	drobná	nesnáz	nás	zlomí	jako	stéblo	trávy.

Evangelium	nám	nabízí	víru,	která	vydrží.	Víru	v	Ježíše	Krista.	Nikdo	jiný	nedokáže	nešťastného	člověka	zdvihnout	z postele,	
tak	jako	On.	Nikdo	jiný	není	tak	laskavý	a	dobrý,	aby	z	nás	sejmul	strach	a	úzkost.	Sice	snadno	uvěříme	kdejaké	hlouposti	
a falešnému	slibu,	ale	brzy	se	také	zklameme.	Víra v Ježíše Krista (i když se zakymácí, zachvěje) obstojí v krizi.

Víra	v	Ježíše	Krista	je	úžasná	v	tom,	že	o	tuto	víru	můžeme	prosit,	i	když	ji	skoro	nemáme.	„Věřím, pomoz nedověře...“ 
(Markovo	evangelium	9,24).

Ježíš	nepotřebuje,	abychom	si	na	něco	hráli.	Nepotřebuje	od	nás	slyšet	silná	slova	ani	velké	sliby.	On	dává	víru	a	sílu	i těm,	
kteří	žádnou	víru	nemají.	–	I	kdyby	tvá	víra	byla	doslova	na	nule,	i	kdyby	nebyla	větší	než	to	nejmenší	semínko,	Ježíši	Kristu	
to	stačí,	aby	tvou	nicotnou	víru	vzkřísil	a	pomohl	ti	vstát.	A	dá	ti	takovou	víru,	se	kterou	se	dá	v	klidu	a	míru	nejen	žít,	ale	
dokonce	i	v	klidu	a	míru	zemřít.	Je	to	víra,	která	díky	Ježíšovu	vzkříšení	vidí	naději	i	za	horizontem	času	a	lidských	možností.

Milí	čtenáři	Zpravodaje,	ať	i	nás	toto	vyznání	vede	k	jistotě,	že	vzkříšený	Ježíš	Kristus	je	Pánem	ve	všech	situacích,	
kterými	procházíme	a	ještě	budeme	procházet.

Nedělní	bohoslužby	se	konají	v	10.00	hod	a	můžete	se	jich	zúčastnit	v	průběhu	živého	přenosu	na	ratibořském	infokanále.	
Veškeré	odkazy	na	bohoslužby	online	i	texty	pro	osobní/rodinné	meditace	naleznete	na	www.e-cirkev.cz.	O	tom,	jak	budou	
probíhat	další	pravidelné	akce	ve	sboru,	rozhodneme	na	základě	dalšího	vývoje	situace	a	budeme	vás	včas	informovat.

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Žalm 91,1

Pane Bože Všemohoucí, prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé 
planety. Nevíme, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. 
Avšak právě v čase nouzového stavu v naší zemi, kdy se nescházíme k bohoslužbám, zjišťujeme, že nám 
chybí a budou nám velice chybět. A přece, čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Tebe, Bože Otče. 
Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí 
ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus. Dej nám dnes 
zaslechnout a poslechnout Tvůj hlas. Amen.
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Nikdo není jako ON!
Mnozí	velikáni	světových	dějin	vyjadřovali	svůj	obdiv,	
úžas	a víru	v	Ježíše	Krista.	Zde	je	několik	myšlenek	
Izáka	Newtona,	jednoho	z	největších	badatelů	ve	fyzice	
a matematice.	Jeho	svědectví	ukazuje,	že	víra	v	Ježíše	Krista	
není	v	rozporu	s	vědou:

  Ač	byl	Pánem	vesmíru,	sestoupil	z	nebe	na	tuto	zem.	
Svůj	královský	šat	vyměnil	za	roucho	pozemšťana.	Oděl	se	
v člověčenství,	abychom	se	my	mohli	stát	syny	Božími.

  Narodil	se	proti	přírodním	zákonům.	Stal	se	nejchudším	
na	zemi	a	neměl,	kde	by	hlavu	sklonil.	Spal	v	cizích	jeslích,	jel	
po	moři	na	cizí	loďce,	vezl	se	na	cizím	oslátku	a	byl	pohřben	
v	cizím	hrobě.

  Když	byl	dítětem,	zneklidnil	krále,	když	byl	chlapcem,	
udivil	doktory,	když	byl	mužem,	otřásl	celým	národem	
i samými	základy	římské	říše.

  Ovládal	přírodní	zákony,	chodil	po	mořských	vlnách,	tišil	bouři,	
nasytil	z	mála	tisícové	zástupy,	uzdravoval	bez	léků,	křísil	mrtvé.

  Nenapsal	jedinou	knihu,	ale	do	největší	knihovny	by	se	
nevešly	knihy,	které	byly	napsány	o	Něm.	

  Nesložil	žádnou	píseň,	ale	svou	odpouštějící	láskou	
rozezvučel	k	písním	chval	více	srdcí,	než	všichni	básníci	světa.

  Nezaložil	žádnou	náboženskou	školu,	vědecký	ústav	ani	
seminář,	ale	žádná	škola	se	nemůže	pochlubit	tolika	žáky	jako	On. 

  Nezřídil	žádnou	lékařskou	ordinaci,	ale	uzdravil	více	
chorých	duší	než	tisíce	lékařů	nemocných	těl.

  Nevelel	žádné	armádě	a	neodpíral	zlu	násilím,	nedobyl	
železem	ani	píď	země,	a	přece	žádný	vojevůdce	neměl	
nikdy	tolik	dobrovolníků	jako	On.	

  Mocí	své	lásky	a	poselstvím	evangelia	přetvořil	celý	
svět.	Všichni	lidé	zhřešili,	On	jediný	zůstal	svatý,	věčný,	
nejkrásnější	mezi	lidskými	syny.

  Nepřátelé	Jej	nemohli	přemoci,	satan	svést,	smrt	zničit	
a hrob	zadržet.	

  Jeho	slovo	přetrvalo	největší	útoky	temnoty,	zloby	
i lidské	nevěry.	Trvá	dosud	a	je	světlem	i	pokrmem	jeho	
následovníků.

  Velicí	mužové	přišli	a	odešli.	On	však	žije	a	přijde	zas.	
Bude	mít	poslední	slovo	k	dějinám	lidstva	a	rozhodne	
o věčnosti	každého	z	nás.

  A	právě	tento	Ježíš	je	Spasitel	světa,	můj	Spasitel	a	dárce	
věčného	života,	přímluvce	u	Boha.	

Jestliže	chceš,	bude	i	tvůj.	Pokoř	se	před	ním,	provolej	ho	
Králem	svého	srdce	i	života.	Vyvol	si	Ježíše	Nikdo	není	jako	On!

Pane Ježíši Kriste, Vzkříšený a Živý, prosíme 
Tě, pomoz nám spokojit se s důvěrou, že naše 
budoucnost a sláva je zajištěna Tvým slibem 
a věrností. Dej, abychom statečně nesli svůj kříž 
a svědčili o Tobě svou každodenní pokorou, 
tichostí a sebezapřením. Amen.

Sborové ohlášky 
Vám	všem,	kteří	na	splátku	dluhu,	jenž	vznikl	vynucenou	
generální	opravou	kostela,	a	na	chod	i	službu	sboru	
přispíváte	finančně	i	brigádnickou	pomocí,	patří	srdečný	
dík.	Prosíme	Vás	přitom,	abyste	podle	svých	možností	
pamatovali	na	sborové	sbírky,	které	se	nyní	nekonají	
z důvodu	současné	nouzové	situace.	Tyto	sbírky	při	
delším	trvání	karantény	budou	chybět.	Prosíme	Vás,	
abyste	podle	svých	možností	přispěli	ať	už	formou	
bankovního	převodu	nebo	poté,	až	se	budeme	znovu	
scházet,	i	v	hotovosti.	Jménem	staršovstva	Jan	Jurášek,	
kurátor	a Dušan	Zápalka,	účetní.

Modlitba 
Pane Ježíši Kriste, od Tebe se můžeme učit a od 
Tebe můžeme čekat posilu, když poznáváme, 
že na břemeno a jho, které přijmeme od Tebe, 
nejsme sami. To nás těší. A povzbuzuje nás, že 
Ty slyšíš i tiché a nepřehlížíš pokorné, právě 
naopak – že tichosti a pokoře, ohledu na 
druhé, slibuješ budoucnost. Na druhé teď před 
Tebou myslíme a za ně Tě prosíme. Prosíme za 
ty, které máme rádi a s nimiž se teď nemůžeme 
setkávat… za ty, kdo jsou v karanténě… za 
nemocné, nejen virem… zvlášť za postižené 
v Itálii, Španělsku, Německu a ve Francii a na 
dalších místech zeměkoule… za zdravotníky, 
policisty, vojáky, hasiče, prodavače, učitele, 
dobrovolníky… za všechny, kdo se starají 
o to, aby fungovalo, co je potřeba… za vědce, 
kteří vyvíjejí léky… vládu, hejtmany, starosty, 
hygieniky… a další, na nichž leží břemeno 
rozhodování a organizování… za manžele 
a rodiny s dětmi, kteří se najednou ocitli 
v domácím uzavření… za ty, kdo ve strachu 
panikaří… za ty, kdo jednají lehkomyslně… 
Pane, smiluj se. Amen. 

VELIKONOCE 2020
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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Požehnání 
Požehnán	buď	Panovník,	den	ze	dne	za	nás	nosí	břímě.	Bůh	
je	naše	spása.	Bůh	je	Bohem,	jenž	nás	zachraňuje.	Je	to	On,	
Panovník	Hospodin,	kdo	vyvádí	z	tenat	smrti.	Ž	68,	20–21	
Milost	Pána	Ježíše	Krista,	láska	Boží	a	přítomnost	Ducha	
svatého	se	všemi	vámi.	Amen.

Sborová oznámení 
Po	237	letech	nás	v	Ratiboři	potkalo	to,	že	se	v	našem	sboru	
nekonají	bohoslužebná	shromáždění.	Z	důvodu	epidemie	
koronaviru	až	do	odvolání	jsou	z	nařízení	vlády	zrušena	
všechna	veřejná	shromáždění,	také	bohoslužby	a	jiná	
setkání	v	týdnu.	Výjimku	mají	pohřby.

Výroční	sborové	shromáždění,	slavnost	konfirmace	a	výlet	
po	stopách	Jana	Ámose	Komenského	jsou	odloženy	na	
neurčito.	O	tom,	jak	budou	probíhat	další	pravidelné	akce	
ve	sboru	rozhodneme	na	základě	dalšího	vývoje	situace	
a budeme	vás	včas	informovat.	

Naše nedělní bohoslužby se konají v neděli v 10.00 
hod a můžete se jich zúčastnit v průběhu živého 
přenosu na ratibořském infokanále. Jak na Velký 
Pátek, tak i na Velikonoční Hod budou bohoslužby 
spojeny s vyznáním hříchů a slovem milosti. Slavení 
svátostí odkládáme na dobu, kdy bude opět možné 
slavit je řádným způsobem. 

Kromě	toho	se	všichni	můžeme	spojit	v	jedno	velké	
společenství,	buď	skrze	bohoslužby	připravené	v	několika	
sborech	a	vysílané	po	internetu,	nebo	prostřednictvím	
připravených	domácích	pobožností	a	ve	společných	
modlitbách.	Veškeré	odkazy	na	bohoslužby	online	i	texty	
pro	osobní/rodinné	meditace	naleznete	na	www.e-cirkev.cz

Doporučujeme	podívat	se	na	tento	nový	odkaz	Diakonie	
ČCE:	jsmesvami.diakonie.cz.	Na	interaktivní	mapě	najdete	
pohromadě	všechny	nabídky	pomoci,	o	nichž	se	ví.	Na	
bezplatné	lince	800	567	567	nabízí	útěchu	v	náročné	situaci	
všem,	kteří	v	souvislosti	s	aktuální	krizí	prožívají	strach,	
úzkost	nebo	obavy.	Funguje	denně	od	9.00	do	20.00	hodin,	
její	provoz	zajišťují	odborníci	z	oblasti	krizové	intervence	
SOS	centra	Diakonie.	Můžete	se	tam	také	registrovat	jako	
dobrovolníci.

Mnoho	z	Vás	nabízí	křesťanskou	službu	–	dobrovolnickou	
pomoc	ve	svém	okolí.	Šijete	roušky,	pomáháte	s	nákupy,	
distribucí	potravin	a	léků,	hlídáním	dětí	nebo	třeba	
s venčením	domácích	mazlíčků.	Je	to	důležité	a	moc	vám	
za	to	děkujeme.	V	těchto	dnech	vznikla	skvělá	otevřená	
platforma	www.sousedskapomoc.cz,	která	dobře	
propojuje	pomáhající	na	lokální	úrovni.	Snadno	se	tak	
můžete	stát	pečovatelem,	kurýrem	nebo	koordinátorem	
a nabídnout	své	volné	kapacity.

Vždycky se můžete obrátit na svou farářku
Nabízím	pastorační	rozhovory	po	telefonu	(739	244	848),	
nebo	prostřednictvím	e-mailu	(wiera.jelinek@evangnet.cz).

Neostýchejte	se	požádat	o	pomoc.

Naplňme každý den nadějí i pokorou, 
vždyť život po současné krizi bude jiný 
– skromnější – ale proto nemusí být horší.

Z kufru křesťanských vtipů
  Na	konci	bohoslužby	kazatel	ohlásil:	„Příští	neděli	bude	
kázání	o	lži.	Abyste	se	dobře	připravili,	přečtěte	si	předtím	
17.	kapitolu	evangelia	podle	Marka.“	Po	týdnu	na	začátku	
kázání:	„Tak	co,	kdo	si	přečetl	17.	kapitolu	evangelia	podle	
Marka?“	Všechny	ruce	v	kostele	se	ochotně	hlásily...	„Tak	
právě	s	vámi	bych	si	rád	pohovořil	o	lži.	V	evangeliu	svatého	
Marka	není	žádná	17.	kapitola.“

  Nedělní	kázání	se	nekonečně	vleklo.	Kazatel	dramaticky	
pravil:	„Co	ještě	mohu	říci?“	A	z	jedné	lavice	se	ozval	jasný	
hlas:	„Amen?“

Kontakty a dary
FS	Českobratrské	církve	evangelické	v	Ratiboři 
u	Vsetína;	756	21	Ratiboř	č.	221 
http://ratibor.webnode.cz 
kurátor	737	085	326;	jurasek131@seznam.cz 
kazatelka	739	244	848;	wiera.jelinek@evangnet.cz

číslo	sborového	účtu:	187315570/0300	

Na	všechny	příspěvky	a	dary	pro	sbor	vám	na	požádání	
rádi	vystavíme	potvrzení	o	daru	–	můžete	si	tak	uplatnit	
odpočet	od	základu	daně	z	příjmu.

-------

J. Wiera Jelinek /	farářka

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

Moc	děkujeme	všem,	kteří	jste	přispěli	na	pokrytí	třetí	(z	pěti)	splátky	dluhu,	jenž	vznikl	při	opravě	kostela.	Kdo	by	chtěl	ještě	finančně	
pomoci,	je	k	tomu	srdečně	zván.	Finanční	sbírka	kvůli	účelovému	zadlužení	probíhá	nepřetržitě,	číslo	sborového	účtu:	187315570/0300	
(Poštovní	spořitelna)	a	dar	sdružení	Zvonky	Dobré	zprávy,	z.s.	(číslo	účtu	2400874232/2010	–	FIO-Bank)	je	možné	odečíst	ze	základu	daně.

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

Požehnané Velikonoce
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V	sobotu	7.	března	2020	jsme	se	rozloučili	s	naším	rodákem,	evangelickým	farářem	Miroslavem	Frydrychem	zesnulým	ve	věku	
nedožitých	92	let.	Naplněný	evangelický	kostel	byl	důkazem,	že	br.	farář	Frydrych	po	sobě	zanechal	pozitivní	stopu	v srdcích	
mnoha	lidí.	Nejenom	ve	své	milované	Ratiboři…	

Znali	jsme	se	už	dlouhá	leta	před	tím,	než	jsme	se	přistěhovali	do	Ratiboře.	Potkávali	jsme	se	na	farářských	lednových	kurzech	
už	od	roku	1991.	Na	zprávu	o	našem	stěhování	na	Valašsko	pro	nás	téměř	prorocky	pronesl	„vivat!“.	Rozesmátý	a šťastný	dal	
nám	tehdy	malilinkatý	ratibořský	kalendářík	a	pronesl:	„Vy	se	budete	velice	hodit	do	Ratiboře.	Jsem	šťastný,	že	jste	se	tam	
rozhodli	jít.“	Mirek	Frydrych.	Pozitivní,	otevřený,	vzdělaný,	sečtělý,	kultivovaný	milovník	dějin	a	lidstva	a chodící	encyklopedie	
historie.	Radostný	dobrodruh.	Když	předloni	v	Ratiboři	na	faře	slavil	90.	narozeniny,	oblékl	se	do	valašského	kroje	(půjčeného	
od	Michala	Děckuláčka),	Martin	hrál	na	harmoniku,	Mirek	zpíval,	tančil	a	zářil.	Vždy	byl	šťastný,	když	se	mohl	znovu	do	Ratiboře	
podívat.	Rád	svůj	čas	věnoval	lidem	jak	ve	sboru,	tak	i	v	obci.	Nezapomněl	nikdy	navštívit	sestru	Vlastu	Dančákovou.	
Byli	spolužáci.	

Mnohokrát	mi	vyzvídavě	volal,	aby	zjistil,	zda	ve	sboru	není	nějaká	ta	„volná“	neděle,	kdy	farářka	je	pryč	a	potřebuje	zástup.	Rád	
i	ve	svých	90	letech	kázal	a	kdo	ho	znal,	může	dosvědčit,	že	jeho	kázání	bylo	plné	historických	zajímavostí	a perliček.	Naposledy	
v	našem	sborovém	sále	–	v	místě,	kde	přišel	na	svět	–	kázal	na	první	Adventní	neděli.	Přičemž	už	měsíc	dopředu	si	u	pěveckého	
sboru	objednal	jednu,	nám	zatím	neznámou	píseň	(EZ	277),	protože	ji	chtěl	použít	coby	bodový	zápis	pro	své	kázání.	Jako	hlavní	
text	volil	tehdy	závažná	slova	„Víte	přece,	co	znamená	tento	čas:	už	nastala	hodina,	abyste	procitli	ze	spánku;	vždyť	nyní	je	nám	
spása	blíže,	než	byla	tenkrát,	když	jsme	uvěřili.“	(List	Římanům	13,11)

Miroslav	Frydrych	se	narodil	v	Ratiboři	na	faře.	Byl	synem	Boženy	a	Josefa	Frydrychových.	Otec	působil	dlouhá	léta	jako	
řídící	učitel	v	ratibořské	škole,	kde	rodina	také	bydlela.	Vystudoval	Evangelickou	bohosloveckou	fakultu	v	Praze	a	stal	se	
evangelickým	farářem.	Je	zajímavostí,	že	začínal	svoji	kazatelskou	službu	v	po	válce	obnoveném	kostele	ve	Fulneku,	kde	byl	
před	tím	posledním	kazatelem	Jan	Amos	Komenský.	Farářem	byl	naposledy	v	Kolíně,	předtím	v	Bohuslavicích	nad	Metují 
a Odrách.	Vykonával	funkci	seniora	Poděbradského	seniorátu.	Patřil	mezi	významné	osobnosti	města	Kolín,	kde	ho	znali	jako	
devadesátiletého	pána	řítícího	se	na	kole	s	energií	dvacetiletého	mladíka.	Zemřel	v	Kolíně	ve	věku	nedožitých	92	let	2. 3.	2020.	

Pan	Josef	Ptáček,	který	byl	jeho	blízký	spolupracovník	v	Kostnické	jednotě,	při	smutečním	rozloučení	mimo	jiné	řekl:

„Znali jsme se celou dobu, co zde působíme – 40 let a velice jsme si ho vážili. Dělal čest svému 
povolání a opravdu byl poslán od Pána Boha sloužit svým bližním podle obdarování, 
které od něho obdržel. Právě v neděli 8. března měl mít bratr Miroslav přednášku 
o T. G. Masarykovi. Už nám ji nepřednese, alespoň ne zde v časnosti. Bratr Miroslav 
Frydrych, hluboce věřící pastor – po celou dobu pro nás i ostatní, blízké či vzdálené 
– byl vždy laskavý, velice skromný, pokorný a moudrý, pracovitý, srdečný, upřímný, 
obětavý a vzácný člověk se smyslem pro humor. Vzpomínám, jak při promítání 
filmu o Jeronýmu Pražském jsme mu blahopřáli k nastávajícímu jubileu – smál se, 
že je to až v květnu - ale určitě ho to potěšilo. Tehdy se mu blížila 90. Bratr Miroslav kladl 
velký důraz na pravé ekumenické vztahy. Měl radost, když se lidé měli rádi a pomáhali 
si navzájem.“

Před	Vánoci,	kdy	mimo	jiné	vzpomínali	na	společné	setkání	na	faře	v	Ratiboři	
u	příležitosti	jeho	90.	narozenin,	mu	s blahopřáním	předala	paní	Svata	
Rožnovjáková		drobný	dárek	s	tím,	že	je	to	jen	polovina.	Druhou	polovinu	
mu	odevzdala	později.	Album	s	obrázky	jako	připomínku	této	významné	
události.	Očividně	ho	to	potěšilo.	Listovali	a	popisovali	jednotlivé	snímky.	
Jeden	se	mu	líbil	obzvlášť.	Jak	ho	nazvat?	Napsala	jsem	
tam:	„Valašský	ogar	z	Ratiboře.“	Říká	jí:	„Víš,	že	já	se	tak	
i cítím?“	Objednal	si	další	album,	až	bude	slavit	100	let.	
Tuto	objednávku	už	mu,	ke	své	lítosti,	nesplní.	Pan	Miroslav	
Frydrych	odešel.

Měli	jsme	ho	všichni	fakt	upřímně	rádi,	byl	nám	velmi	blízký.	
A	tak	se	v	člověku	promítá	smutek	i	radost.	Žal	nad	ztrátou	
dobrého	člověka,	který	věrně	sloužil	Pánu	Bohu	a	svým	
bližním	a	zároveň	nás	těší	víra	v	život	věčný	a	věčnou	slávu	
u Pána,	kam	nás	již	náš	spolubratr	předešel.

Citát	Miroslava	Frydrycha	z	knihy	Ratiboř	–	valašská	dědina:

„Co bylo, už nebude. Čím jsem starší, tím víc si na Ratiboř vzpomínám. Především 
vzpomínám na lidi, které jsem potkával a měl rád.Nezapomínejme na ně, na 
ty, kdo nás předešli, kdo leží na našem hřbitově. Patří k nám a my patříme 
k nim.“

J. Wiera Jelinek /	farářka

VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA FRYDRYCHA
Ze smutečního oznámení: „Odešel domů a připojen jest k manželce své a k lidu svému.“
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Letošní	rok	jsme	započali	výroční	valnou	hromadou.	
Konala	se	11.	ledna	2020	pod	vedením	starostky	SDH	
Miroslavy	Slováčkové.	Sešlo	se	29	členů	SDH	Ratiboř.	Mezi	
hosty	jsme	přivítali	bratry	z	Považské	Teplé,	zástupce	za	
OSH	pana	Polanského	a	za	obecní	úřad	starostu	Martina	
Žabčíka.

V	únoru	nás	čekala	výroční	valná	hromada	okrsku,	která	
se	letos	konala	v	Jablůnce	a	přítomno	bylo	kolem	30	členů.	

Ve	třetím	měsíci	se	dva	naši	členové	zúčastnili	valné	
hromady	v	Považské	Teplé.

Soutěžní	tým	podstupuje	zimní	přípravu,	jelikož	je	čekají	
opět	náročné	soutěže	a	jejich	cíle	jsou	vysoké	–	Extraliga	
České	republiky	v	požárním	útoku,	Podhostýnská	
hasičská	liga,	Olomoucká	noční	liga	a	Valašská	hasičská	
liga.	Děkujeme	sponzorům,	bez	kterých	by	si	družstvo	do	
letošní	sezóny	nemohlo	dát	takový	záměr.

		HAJDIK	a.s. 
		Kayaku	Safety	Systems	Europe	a.s. 
		INVISTA	Craft,	s.r.o. 
		Obec	Ratiboř 
		CAPEXUS	s.r.o. 
		JC-Metal	s.r.o.

V	roce	2020	budeme	pořádat	společenské	akce,	o	kterých	
budete	včas	informováni	a	na	které	Vás	srdečně	zveme.	

Výjezdová jednotka
		23.	2.	2020	v	23.33	hodin	–	technická	pomoc 
(úklid	vozovky,	popadané	tašky	na	silnici)

	16.	3.	2020	v	12.00	hodin	–	požár	rubisek

Přejeme	Vám	pevné	zdraví	a	v	případě	potřeby	můžete	
očekávat	naši	pomoc.

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

V	pondělí	16.	3.	2020	byl	naší	jednotce	vyhlášen	požár	rubisek	po	pálení,	na	místo	jsme	dorazili	jako	první	a	začali	hasební	
práce.	Po	chvíli	dorazilo	dalších	11	jednotek	a	díky	čtyřkolkám	byla	zjištěna	plocha	1	km²	(100	Ha),	na	kterou	se	požár	
rozšířil	díky	silnému	větru	a	suché	krajině.	Asi	po	6	hodinách	se	nám	oheň	podařilo	uhasit.	Poté	jsme	s	jednotkami	JSDH	
Jablůnka	a	JSDH	Hošťálková	hlídali	plochu	dalších	12	hodin,	abychom	zabránili	opětovnému	vznícení.	Ve	středu	byl	opět	
vyhlášen	poplach	a jeli	jsme	dohašovat	doutnající	pařezy.	Na místě zasahovaly jednotky:	HZS	Vsetín,	HZS	Zlín,	HZS	
Valašské	Meziříčí,	JSDH	Ratiboř,	JSDH	Jablůnka,	JSDH	Hošťálková,	JSDH	Kateřinice,	JSDH	Vsetín-Město,	JSDH	Pržno,	JSDH	
Jasenka	a	JSDH	Valašská	Polanka.

Tereza Staňková	/	jednatelka	SDH	Ratiboř

POŽÁR V ČERVENÝCH
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V	uplynulém	roce	jsme	ve	spolupráci	s	obcí	uspořádali	
hojně	navštívenou,	širokou	veřejností	kladně	hodnocenou,	
květinovou	výstavu	v	místní	sokolovně.	Naše	květinová	
výzdoba	byla	součástí	úspěšné	prezentace	obce	v	soutěži	
vesnice	roku	a	dalších	akcí.	Výstava	květin	spojená	
s přednáškou	byla	uspořádána	i	v	denním	stacionáři	
Diakonie	ve	Vsetíně,	kterou	chceme	letos	zopakovat.	
Pěstitelské	zkušenosti	jsme	si	předávali	při	setkávání	členů	
na	staré	faře.	I	v	letošním	roce,	jakmile	to	počasí	dovolí,	
budeme	v	této	činnosti	pokračovat.	Pečovat	budeme	
o záhony	Jiřin	a	bylinkovou	zahrádku	u	staré	fary,	na	části	
přilehlé	plochy	budou	opět	vysázeny	gladioly.	Tyto	budou	
pěstovány	i	na	zahradách	členek.	Věříme,	že	se	podaří	opět	
vypěstovat	exponáty	splňující	náročná	kritéria	hodnocení	
na	výstavách	květin,	budou-li	tyto	výstavy	vůbec	konány.	
Předpokládáme	uspořádání	výstavky	v	budově	obecního	
úřadu	i	květinovou	výzdobu	kostela.

Aktivně	jsme	se	zapojili	i	do	vyhledávání	starých	odrůd	
jabloní,	zejména	jadernic.	Mapování	dříve	pěstovaných	
krajových	odrůd	nadále	probíhá.	K	zaznamenání	výskytu	
předmětných	jabloní	na	území	obce	je	třeba	uvést	
číslo	parcely	nebo	číslo	domu,	kde	se	jabloň	nalézá,	

i předpokládané	stáří	stromu.	Má-li	někdo	zájem	se	této	akce	
zúčastnit,	ať	se	obrátí	na	p.	A.	Gerlíkovou,	tel.	739	082	916,	
nebo	na	p.	E.	Miniarikovou,	které	případnému	zájemci	sdělí	
podrobnosti	ke	způsobu	evidence	výskytu	těchto	stromů.	
Významnou	akcí	v	naší	obci	se	stane	plánované	mezinárodní	
setkání	ovocnářů	dne	5.	12.	2020	spojené	s	degustací	jablek.	
U	jablek	starých	krajových	odrůd	jabloní	bude	pro	případné	
zájemce	možné	zajistit	odborné	posouzení	i	během	léta	
a podzimu.

Kromě	zahrádkaření	máme	v	plánu	i	další	aktivity	např.	
zájezd	na	zahrádkářskou	výstavu	Floria	Kroměříž	a	další,	
dle	aktuální	nákazové	situace	v	ČR.	

Anna Gerlíková 
předsedkyně

Silvestrovský běh z Trojáku
Je	to	super,	při	založení	této	tradice	běhu	z	Trojáku	jsme	byli	
tři.	Tentokrát	nás	bylo	už	pět	:-).	Verča	Benschová,	Lucka	
Žabčíková,	Dan	Krejčíř,	Peťa	Zubíček	a	Peťa	Mynařík	a	taky	
jeho	fenka	Leia.	Míšu	Malučkou,	která	byla	odhodlaná	
běžet	s	námi,	bohužel	skolil	bacil.

Vyjeli	jsme	v	6.00	ráno	autobusem	na	Troják	jako	jediní	
blázni	a	pak	se	volným	klusem	vydali	směr	Ratiboř.	Bylo	
příjemně	a	lehce	přimrzlé,	takže	bahníčko,	které	začalo	od	
Bludného,	nebylo	takovou	tragédií	:-).

Necelých	11	km	jsme	všichni	zvládli	v	klidu	a	pohodě	a mohli	
se	tak	vydat	domů	spokojení	v	očekávání	příchodu	nového	roku.

Workshopy a beseda s fyzioterapeutkou
V	podzimním	zpravodaji	jsem	psal	o	běžeckém	víkendu	
v	Halenkově.	Od	té	doby	se	nám	podařilo	zorganizovat	
další	tři	workshopy,	které	s	během,	ale	také	se	zdravým	
pohybem,	souvisely	a	také	besedu	na	téma	sportování	dětí	
z	pohledu	fyzioterapeuta.	První	workshop	byl	určen	pro	

účastníky	běžeckého	víkendu,	zbývající	dva	i	beseda	pak	
pro	zájemce	z	řad	občanů	Ratiboře	a	okolí.

Pokud	situace	dovolí,	rýsují	se	témata	vhodná	pro	další	
workshopy	a	na	letním	běžeckém	víkendu,	který	se	nejspíš	
uskuteční	u	nás	v	Ratiboři,	už	teď	pracujeme.

Pozvánka
Sportujete,	vy	nebo	vaše	děti?	Máte	chuť	okusit	závodní	
atmosféru?	Pokud	patříte	do	této	skupiny,	doporučuji	
závody	dtb	série.	Série	se	skládá	ze	čtyř	závodů	–	terénní	
běh	nebo	i	pochod,	duatlon,	triatlon	a	cyklistický	závod.	
Jsou	to	závody,	které	máme	přes	kopec	(Kunovice,	Kelč,	
Police).	Startovné	nestojí	majlant	a	hlavně,	panuje	tam	skvělá	
závodní	a	organizátorská,	skoro	až	rodinná	atmosféra.

Prosím,	neberte	to	jako	nechtěnou	reklamu,	ale	spíš	jako	
dobrou	recenzi	na	závod,	který	třeba	chcete	zkusit,	ale	
máte	obavu	z	velkých,	organizačně	náročných	závodů.	My	
tam	moc	rádi	jezdíme	celá	rodina	a	rádi	se	tam	i	vracíme.

Petr Zubíček

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ V RATIBOŘI

BĚŽCI 

Jadernička 
moravská

Původ:	Valašsko 
(velmi	stará	krajová	odrůda)
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Putovní	výstava	představující	všech	25	dosavadních	vítězů	
soutěže	Vesnice	roku	byla	ve	středu	12.	února	slavnostně	
zahájena	v	sídle	Zlínského	kraje,	Baťově	mrakodrapu.	Tato	
výstava	bude	v	jednotlivých	krajích	prezentována	až	do	
konce	září	2020	a	koná	se	u příležitosti	pětadvacátého	
výročí	této	soutěže,	které	se	každoročně	účastní	na	dvě	
stovky	obcí	z	celé	republiky.	

Naši	chlapi	Kosáci	byli	na	slavnostní	vernisáž	této	výstavy	
pozvání	radním	Zlínského	kraje	Janem	Pijáčkem,	který	
mimo	jiné	zmínil:	„Spousta	lidí	si	myslí,	že	soutěž	Vesnice	
roku	je	přehlídka	toho	nejlepšího,	co	u	nás	máme.	Není	to	
tak	úplně	pravda.	Je	mnoho	jiných	míst,	stejně	krásných	
nebo	možná	i	krásnějších,	kterým	chybí	pouze	odvaha	
přihlásit	se	do	této	soutěže.	Proto	bych	chtěl	apelovat	na	
starosty,	aby	tuto	odvahu	našli.	Protože	už	jen	tím,	že	se	
přihlásí	a	začnou	připravovat	představení	své	vesnice,	tak	si	
společně	se	svými	občany	často	uvědomí,	jak	je	ta	vesnice	
krásná,	jak	se	v	ní	hezky	žije,	čehož	si	v	tom	běžném,	
každodenním	shonu	možná	ani	nevšimnou.“

Mezi	celkovými	vítězi	v	celé	historii	soutěže	–	Liptálem,	
Lidečkem,	Komňou,	Kateřinicemi,	Kašavou	a	Dolním	
Němčí	se	neztratili	ani	naši	ratibořští	zpěváci	a	skvěle	tak	
reprezentovali	obec	Ratiboř	jakožto	vítěze	Vesnice	roku	
Zlínského	kraje	2019.

Všechny	tyto	tradice	jsou	v	letošním	roce	zcela	„netradiční“	
pro	náš	soubor,	naši	obec,	českou	zem	i	celý	svět.	

Přesto	je	jaro	jako	nový	začátek.	Příroda	se	probouzí	ze	
zimního	spánku,	mrká	na	nás	fialkovýma	očima,	objevují	
se	něžné	hlavičky	sněženek	a	hned	po	nich	přicházejí	zlaté	
petrklíče,	o	kterých	se	říká,	že	odemykají	zemi.

Od	Smrtné	neděle	po	Velikonoční	pondělí

Vynášení	Mařeny	–	zvyk	pocházející	z	pradávných	dob	
pohanských,	který	kvůli	řadě	církevních	zákazů	v	dřívějších	
dobách	v	některých	oblastech	Čech	téměř	zanikl,	ale	na	
Moravě	se	na	mnohých	místech	zachoval	do	dnešních	dnů	
ve	své	starobylé	a	téměř	nezměněné	podobě.	

Neseme Mařenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, 
pěknú, pěknú, pěkně přestrojenú, pěkně přestrojenú. 
Neseme Mařenu, v oleju smaženú, babu černú, zimnú, 
pryč s ňú, pryč s ňú, pryč s ňú za dědinu, pryč s ňú za dědinu.

Vynášení	smrti	na	pátou	neděli	postní	„Smrtnou“	
symbolizuje	vyhánění	zimy	a	vítání	jara.	Mařena	–	
figurína	připevněná	na	dřevěné	tyči,	s obličejovými	rysy	
a	ostatními	části	těla	ze	svazků	slámy,	je	oděna	do	šatů,	

KOSÁCI ZPÍVALI PRO „KRAJ“

VYNÁŠENÍ MAŘENY, 
VÍTÁNÍ JARA A VELIKONOCE
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na	hlavě	bílý	šátek	a	kolem	krku	věnec	
z	vyfouknutých	vajec.	Je	za	zpěvu	
vynášena	ze	vsi,	vhozena	do	vody	
nebo	spálena.

Přijelo jaro k nám na slunéčku, 
sebú si přivezlo laštovičku. Na 
každé okénko zaťukalo, už 
kvetú fialky zavolalo. 
Ptáčkové zpívajú 
nám u lesa, jaro sa 
vrátilo, radujme sa.

O Květné	neděli	se	v	kostele	rozdávaly	svěcené	kočičky,	
kterým	se	přisuzovala	zázračná	moc	–	měly	pomáhat	proti	
všelijakým	pohromám,	kouzlu	i	nemocem.	Zastrkovaly	se	
za	rám	obrázků,	věšely	se	nade	dveře	nebo	se	zapichovaly	
na	kraj	pole,	aby	ochránily	úrodu.

Modré	pondělí	a	Šedivé	nebo	Žluté	úterý	byly	obyčejné	
všední	dny,	až	ve	středu	se	začalo	s	předsvátečními	přípravami.	

Škaredá	středa	bývala	plná	shonu	–	těžká	práce	v hospo-
dářství	i	v	domě,	vymetaly	se	sase	z	pecí	a	komínů.	

Na	Zelený	čtvrtek	hospodyně	vstávaly	ještě	před	východem	
slunce,	zametly	dům,	celá	rodina	se	společně	pomodlila	
a všichni	se	omyli	rosou,	aby	byli	po	celý	rok	zdrávi.	

Na	Velký	pátek	se	dle	pohanských	zvyků	konají	rejdy	
nadpřirozených	bytostí,	kouzla	a	čáry,	země	se	otevírá,	aby	
ukázala	poklady	ukryté	v	hlubinách.	Hlavním	symbolem	
Velkého	pátku	je	ukřižování	Ježíše	Krista.

Bílá	sobota	je	dnem	světla	a	znovuzrození.	Zvony	se	vracejí	
z	Říma	a	opět	se	rozeznějí.	Hospodyně	pekly	mazanec	
a  velikonočního	beránka,	muži	pletli	pomlázky	z	vrbového	
proutí	a	děvčata	zdobila	vajíčka.

Kristus	vstal	z	mrtvých	za	svítání	„prvního	dne	v	týdnu“…	
Velikonoční	nedělí	končí	půst	a	na	slavnostním	stole	bývaly	
nejrůznější	dobroty.	

Velikonoční	pondělí	je	z	celých	svátků	nejveselejší.	
Chlapci	i	dospělí	muži	obcházejí	i	dnes	s	pomlázkou,	
stejně	jako	to	dělávali	jejich	tatínkové	
a dědové.	Všechny	dívky,	cérky	dostanou	
„vyšmigrováno“,	aby	byly	po	celý	rok	zdravé,	
veselé	a pilné.	

„Tetičko,	matičko,	dajte	nám	
vajíčko,	estli	nám	ho	nedáte,	
vašu	ceru	nevdáte,	bude	doma	
sedět	a	škaredě	hledět.“

Naši	milí	kosáčci,	moc	na	
Vás	myslíme,	zazpívejte	si,	
zatancujte,	brzy	se	zase	potkáme	
a	vše	doženem!

Za	celý	soubor	Vám	i	nám	přeji	
především	pevné	zdraví	a	co	nejvíce	
důvodů,	i	těch	nejniternějších,	
k úsměvu.

Lucka Žabčíková

Poslední	slavnostní	událostí	všech	vítězů	krajských	kol	Vesnice	roku	2019	bylo	přijetí	starostů	v	Poslanecké	sněmovně	Parlamentu	České	
repuabliky	a	na	Pražském	hradě	u	pana	prezidenta.	Tato	událost	připadla	na	20.	února	2020.	Dopoledne	v 10.00	bylo	přijato	všech	třináct	
starostů	s	manželkami	místopředsedou	poslanecké	sněmovny	panem	Vojtěchem	Pikalem.	Tři	vítězové	státního	kola,	mezi	které	patříme	
i	my,	byli	zároveň	oceněni	pamětní	stříbrnou	mincí	PSP	ČR.	Ve	14.00	hodin	jsme	se	přesunuli	na	Pražský	hrad	a následovalo	slavnostní	
přijetí	prezidentem	republiky	panem	Milošem	Zemanem.	Pan	prezident	vyzdvihnul	český	venkov,	zdůraznil	dnešní	trend,	kdy	se	lidé	
z	měst	houfně	stěhují	na	vesnice	a	poděkoval	všem	starostům	za	jejich	práci.	Následovalo	posezení	v	jednom	ze	slavnostních	salónů	
Pražského	hradu,	představení	jednotlivých	obcí	a	rozhovor	s	panem	prezidentem.	I	když	nejsem	přívržencem	našeho	pana	prezidenta,	
musím	upřímně	přiznat,	že	toto	setkání	bylo	velmi	příjemné,	čestné,	neslo	se	v	přátelském	duchu	a	nesetkali	jsme	se	s	žádnou	záležitostí,	
se	kterou	bychom	s	panem	prezidentem	nesouhlasili	ve	vztahu	k	českému	venkovu.	Starostové	byli	přijati	v	nejslavnostnějších	prostorách	
hradu,	které	jsou	určeny	jen	pro	ty	nejvzácnější	návštěvy.	Je	to	pro	obce	ta	nejvyšší	pocta,	která	jim	může	být	projevena	ze	strany	státu.	

Martin Žabčík	/	starosta

PŘIJETÍ ZLATÝCH VESNIC 2019 V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ A U PREZIDENTA
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Vážení spoluobčané, i když jsou letošní Velikonoce jiné a nemůžeme 
chodit po pomlázce, prožíváme je přesto se svými nejbližšími.

Chci Vás všechny vyzvat, pojďme je oslavit i v této situaci společně. Na velikonoční pondělí 
v 9.30 hodin zazní šmigrůstová říkanka v obecním rozhlase a pak všichni vyjděme na zahrady, 
balkóny nebo do oken. S řehtačkami, píšťalkami, paličkami, bubínky, prostě vším, co dělá rachot, 
se pozdravme po doznění říkanky společným řehtáním. Alespoň tímto oslavme valašský šmigrůst.

Přeji Vám všem pevné zdraví a těším se na setkání na akcích v lepších časech.

Martin Žabčík / starosta
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