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Vážení spoluobčané,

letošní jaro k nám nebylo moc příznivé, přestáli jsme období nouzového stavu a pandemie a následně nás 
začalo děsit sucho a nastupující ekonomická krize. Teď se snad začíná blýskat na lepší časy. Koronavirus 
ustupuje a deště v průběhu května a června zachránily jak úrodu, tak lesy. Snad se brzy odrazíme i od 
pomyslného ekonomického dna a překonáme ekonomické následky pandemie. V každém případě se snad 
s postupným uvolňováním omezení vrátíme k běžnému životu na vesnici, na který jsme byli zvyklí. Asi Vám 
všem, stejně jako mně, schází společenské a kulturní akce, které máme v Ratiboři tak rádi.

Přeji nejenom dětem, ale také Vám všem, krásné léto. 
Martin Žabčík / starosta

1. června 2020 byl Zastupitelstvu obce Ratiboř předložen 
Závěrečný účet obce za rok 2019. Hospodaření v roce 
2019 dopadlo s velmi kladným výsledkem. Původně 
plánované příjmy 34 988 000 Kč byly navýšeny na celkových 
54 785 944 Kč. Plánované výdaje v roce 2019 činily 

33 008 000 Kč a skutečné pak 50 109 398 Kč. Díky příznivé 
ekonomické situaci se podařilo rozpočet roku 2019 úspěšně 
navýšit. I když byla predikce na rok 2020 obdobná, 
předpokládáme, že následující rok nebude na příjmy tak 
bohatý.

Již v minulém čísle Zpravodaje jsem se zmiňoval o poklesu 
příjmů z rozpočtového určení daní. Dnes již máme konkrétní 
čísla, se kterými se dá pracovat. Počítali jsme s tím, 
že příjmy obce se sníží, ale nikdo z nás ani nedokázal 
pomyslet na to, že nám vláda začne systematicky ubírat 
finance z obecních rozpočtů. Nejdříve jsme byli ujišťováni, 
že na obecní rozpočty se nesáhne a obce budou jedním 
z nástrojů, které budou pomáhat rozhýbávat ekonomiku. 
Pak ale následovalo překvapení v podobě kompenzačního 
bonusu pro OSVČ, kdy tato náhrada byla odčerpána 
z rozpočtů obcí změnou zákona.

Změna znamená následující
Příjem z daní OSVČ pro obec Ratiboř činí ročně v průměru 
130 000 Kč. Kompenzační bonus nám ale odčerpal 
z rozpočtu 1 374 402 Kč. To je desetinásobek příjmu. Dalším 
opatřením vlády bude takzvaný daňový balíček, který 

obec připraví o další 1 mil. Kč z obecního rozpočtu. 
Se snížením příjmů z rozpočtového určení daní to celkem 
za rok 2020 činí 7 774 486 Kč, tedy 30 % z ročního rozpočtu, 
a to ještě nevíme, kdy spadne ekonomika na samé dno. 
Tento výpadek financí sníží rozpočet z plánovaných 
38 mil. Kč na 30 mil. Kč.

Nelze však říci, že nebudeme realizovat nebo budeme 
omezovat některé plánované investiční akce.

Ani nemůžeme, jelikož všechny letošní stavební práce jsou 
již zasmluvněny a musí se zrealizovat. Zároveň by bylo 
nerozumné plánované akce omezit, protože bychom museli 
vracet dotace, a to také nechceme. Nebudeme přece 
odmítat dotaci na povodňové škody ve výši 5 mil. Kč nebo 
odměnu z Vesnice roku na chodníky ve výši 1,9 mil. Kč. 
Musíme k těmto financím zajistit vlastní podíl. Standardně 
si držíme na účtu v průměru 7 mil. Kč. Je to dostatečný 
kapitál na realizaci všech akcí naplánovaných v průběhu 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019

OBECNÍ ROZPOČET 2020
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V poslední době jsme zavaleni jen samými negativními zprávami a těch pozitivních je málo. Jedna z nich je ale 
opravdu potěšující. V průběhu měsíce května se po dlouhých třech letech hledání podařilo najít novou 
zubní lékařku, která převezme ordinaci po panu doktoru Mlíčkovi. Pan doktor Mlíčko 
bude ordinovat do konce listopadu tohoto roku.

V průběhu prosince dojde k předání ordinace paní doktorce MDDr. Zuzaně 
Pechalové, která ji otevře od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou. V prosinci proběhne 
několik malých úprav zubní ordinace, které paní doktorka požaduje. Věřím, 
že se podaří tímto krokem vyřešit problém se zubařem v Ratiboři na delší dobu.

Martin Žabčík / starosta

Nový systém i svoz se začaly 
projevovat v produkci a třídění 
odpadů následovně
 odlehčení sběrných míst – zde jsme přestali vídat 

přeplněné kontejnery a nebylo nutné tak často tato 
místa objíždět a uklízet

 změna svozu plastů a papíru ze sběrných míst – dříve 
jsme vyváželi pravidelně každý týden (pondělí plasty, 
úterý papír), nyní vyvážíme jednou za čtrnáct dní (vždy 
v pondělí, jeden týden plasty, druhý týden papír)

 produkce komunálního odpadu klesla čtvrtletně 
o 20 tun – díky systematické práci v třídění odpadu, 
sběrnému dvoru a kampani o třídění jsme zaznamenali 
velký pokles v produkci komunálního odpadu – toto je 
plnění hlavního cíle celého odpadového hospodářství

 evidenční systém začal produkovat výstupy – z těchto 
se dá produkce odpadů podrobně analyzovat

Další krok v odpadovém hospodářství
Součástí systému je evidence odpadových nádob na 
komunální odpad. Označením a následným evidováním 
popelnic budeme tedy pokračovat. Třetí středu v červenci 
15. 7. 2020 proběhne označení popelnic v celé obci. 
Žádáme tímto občany, aby všechny popelnice, které 
v domácnosti používají, připravili ve středu 15. 7. 2020 
před dům (i prázdné). Popelnice budou následně 
obecními zaměstnanci označeny nálepkou s QR kódem. 
Značení bude probíhat od 6:00 hodin ráno. Doporučujeme 
tedy popelnice připravit již předešlý den.

Počet popelnic v domácnostech není v naší obci omezen 
a ani toto opatření nezvažujeme. Je tedy jedno, jestli 
připravíte k označení jednu, dvě nebo tři popelnice. Systém 
nám v tomto případě slouží jako kontrola naplněnosti 
popelnic, množství odpadových nádob v jednom svozu 
a kontrola svozové firmy. Je důležité zdůraznit, že systém 
nijak neovlivňuje počet nádob u jednotlivých domácností. 
Pokud se stane, že některá z popelnic nebude označena, 
ozvěte se, prosím, na obecní úřad tel: 571 442 090.

roku. Vládní opatření nám však stav na obecních účtech 
snižují a jsme nuceni peníze určené na investice přesouvat 
na provozní náklady. 

Určitě jste slyšeli našeho pana premiéra, který neustále 
říká, že obce drží na účtech spoustu peněz a měly by je 
investovat. To však má logické vysvětlení. Ano, držíme na 
účtech určitou částku peněz, a to z jednoduchého důvodu. 
Pokud realizujeme akce z dotací, musíme nejdříve stavbu 
dokončit a většinou zaplatit z vlastních zdrojů. Následně 
žádáme o finance u poskytovatele dotace. V praxi to 
znamená, že stavbu máme již třeba půl roku hotovou 
a zaplacenou a dotaci obdržíme až po půl roce nebo 
i později. Proto se snažíme mít finanční rezervu, abychom 
byli schopni plánované investice zaplatit, a počítáme s tím, 
že administrace a žádosti o platby jsou zdlouhavé a finance 
přicházejí později. Také slyšíme o tom, že budou masivní 
dotace do obcí. Otázkou je, zda budeme mít finance na 
spoluúčast a jak budou nastaveny podmínky. 

Obce, které velkou měrou pomohly zvládnout pandemii 
a zajistily samy spoustu ochranných pomůcek, dezinfekce 

a řešily často složitou situaci ve fungování, jsou nyní 
odměněny tím, že jim jsou dokonce zákonně odebírány 
finance. Jsem přesvědčen o tom, že si to žádné vedení 
obce nezasloužilo. Jelikož jsme členy Sdružení místních 
samospráv ČR, zapojil jsem se i já do stávkové pohotovosti 
starostů. Díky úsilí tohoto sdružení a jeho předsedovi 
Stanislavu Polčákovi se podařilo dohodnout kompenzaci 
obcím ve výši 1 200 Kč na občana. Doposud však není 
stanoveno, jakým způsobem se tyto peníze do obcí 
dostanou. Pro naši obec tato částka činí 2 200 000 Kč. 
To je výše ztráty, kterou náš rozpočet utrpěl v důsledku 
kompenzačního bonusu OSVČ a daňového balíčku. Kromě 
těchto financí musíme hledat i jiné zdroje. Připravujeme 
prodej dvou stavebních pozemků v majetku obce, 
revidujeme provozní náklady a snažíme se je snižovat. Je 
to naprosto stejné jako na začátku pandemie. Nikdo nám 
tehdy nepomohl a nyní pomoc můžeme jen stěží očekávat. 
Proto musíme nastalou situaci zvládnout sami.

Martin Žabčík / starosta

ZUBNÍ ORDINACE V RATIBOŘI 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od zavedení nového systému evidence odpadů a pytlového svozu uplynulo více jak půl roku. 
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Ve výsledku se pro domácnosti nic nemění. Starost přibude 
pouze svozové firmě, která bude muset popelnice při 
svozu evidovat čtečkou. Tuto evidenci máme již při 
pytlovém svozu vyzkoušenou, takže by neměla činit žádné 
problémy. V průběhu měsíce července se budeme snažit 
o to, aby byly označeny všechny nádoby. Od srpna pak 
popelnice, které nebudou označeny štítkem s QR 
kódem, nebudou vyváženy!

Udělali jsme již v této oblasti velký pokrok. 
Pojďme se zase posunout dál!

Martin Žabčík / starosta

Vzhledem k tomu, že do sběrného dvora stále častěji 
vozí odpad lidé z jiných obcí, bude vjezd povolen 
na základě prokázání občanským průkazem pouze 
občanům s trvalým bydlištěm v Ratiboři. Nebudeme 
přece platit za odpad z jiných obcí. Při odvozu odpadu 
do sběrného dvora si proto nezapomeňte vzít s sebou 
občanský průkaz. 

Děkujeme.

SBĚRNÝ DVŮR – UPOZORNĚNÍ

Rozšíření vodovodní sítě – II. etapa
Hned, jak nám dovolilo počasí, jsme začali s dokončením 
II. etapy rozšíření vodovodní sítě od konce cesty na Sušírně 
až po ČoV v Hošťálkové, na kterou bylo připojeno pět 
rodinných domů naší obce. Po dohodě s vedením 
obce Hošťálková se do výkopu přikládalo i kanalizační 
potrubí, které umožnilo připojení celé této lokality na 
splaškovou síť, která je ukončena na ČoV Hošťálková. 

Děkujeme manželům Machalovým, kteří nám vyšli 
vstříc a poskytli část své zahrady v délce 85 běžných 
metrů k položení potrubí. Bez jejich ochoty by se nám 
nepodařilo připojit dům paní Čablíkové, stojící na konci 
našeho katastru.

Posilovací vodovodní ATS stanice
S příchodem jara pro nás vyrobila brněnská firma DISA dvě 
ATS stanice na posílení tlaku vody pro majitele chat a domů 
nad vysílačem a v horní části Hološína. Začátkem dubna 
obecní zaměstnanci vykopali základy a provedli betonáž 
v místě pod vysílačem, kde je první stanice zabudována. 
Samotné osazení a připojení na vodovodní řad proběhlo 
v polovině měsíce dubna. Výkopové práce v lokalitě Hološín 

se musely odložit, neboť se čekalo na vyřízení smlouvy 
věcného břemene ochranného pásma. Jakmile paní Bělíčková 
smlouvu schválila a podepsala, za což jí moc děkujeme, mohly 
vypuknout výkopové práce a betonování základů. Trochu nás 
potrápila spodní voda, která neustále výkop zaplavovala, ale 
nakonec se vše zdárně podařilo dokončit a ATS stanice byla 
koncem června připojena na vodovodní řad.

Bohužel stále nedošlo k plnému připojení, protože společnost 
ČEZ do dnešního dne nevyprojektovala a nevybudovala 
přípojky na elektrickou síť. Pouze výroba obou ATS stanic 
vyšla celkem na 1 118 645 Kč včetně DPH.

Michal Mrlina / místostarosta

VODOVODNÍ ŘAD V OBCI

Naše obec se zapojila do projektu Potravinová banka. Tato organizace 
rozděluje potraviny od obchodních řetězců, které jsou před koncem záruční 
doby nebo je jich velký přebytek (většinou trvanlivé zboží) a snaží se jimi 
pomáhat lidem v nouzi a zároveň bojovat proti plýtvání jídlem. V Ratiboři 
chceme tuto pomoc také realizovat v rámci sociální komise. Naším cílem 
je zajistit z potravinové banky potraviny a vytvořit z nich balíčky, které 
doručíme lidem ve finanční nouzi, ať už jednotlivcům, nebo rodinám.

Chceme touto cestou požádat Vás, vážení spoluobčané, pokud 
víte o někom ve vašem okolí, komu můžeme takto pomoci, 
kontaktujte prosím, obecní úřad. Děkujeme.

POTRAVINOVÁ 
BANKA 
ZLÍNSKÉHO 
KRAJE

www.potravinovebanky.cz
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Opravy místních komunikací jsou v plném proudu. Hotová je již 
komunikace směrem na Dvorca. V úseku od Uhříků až na Dvorca 
došlo ke zpevnění krajnic a bylo osazeno deset nových reverd 
(železný žlab pro odvod vody z cesty). Komunikace byla opatřena 
novým asfaltovým povrchem. Došlo taky k vybudování nového 
propustku potůčku pod cestou a vyčištění koryta.

Práce na opravách komunikací se přesunuly do Červených, kde 
právě probíhá příprava na pokládku asfaltu. Bylo zde provedeno 
zatrubnění příkopy a vyměňují se odvodňovací žlaby. Dalším 
již opraveným úsekem je místní komunikace mezi Růžičky 
a Vítky. Zde již při rekonstrukci silnice II/437 byla provedena 
protipovodňová opatření a chybělo jen položení nového asfaltu. 
Je to jedna z nejčastěji vyplavených ulic při bleskových povodních. 
Snad se těmito opatřeními podaří uchránit od přívalové vody 
rodinné domy v dolní části této ulice.

Michal Mrlina / místostarosta

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obec Ratiboř vyhlašuje záměr na pronájem prostor 
prodejny potravin v budově Ponorky č. p. 282. Prostory 
lze pronajmout od 1. 10. 2020. Zájemci mohou žádosti 
podávat na Obecním úřadě v Ratiboři do konce srpna.

ZÁMĚR NA PRONÁJEM PROSTOR 
PRODEJNY POTRAVIN V PONORCE

V prostorech mysliveckého areálu se pokračuje s výstavbou nového 
sociálního zařízení. Toalety jsou již pod střechou. V polovině června 
se dokončily rozvody elektřiny, vody, odpadů, provedlo se osazení 
Geberitů (modulů pro WC) a byly omítnuty vnitřní prostory hrubou 
omítkou. Svou konečnou podobu dostává pódium, na kterém je zcela 
dokončena střecha včetně okapového systému. V průběhu prázdnin 
bude doděláno opláštění a boční zábradlí celodřevěného pódia, čímž 
by byla stavba zcela dokončena.

Michal Mrlina / místostarosta

MYSLIVECKÝ AREÁL V ČERVENÝCH

V horním rohu nad fotbalovým hřištěm a v prostorách farní zahrady 
se budují dvě nová dětská hřiště. Průlezky a hrací prvky budou 

vyrobeny z akátového dřeva v kombinaci s různými sítěmi. Zatím 
proběhlo zabetonování akátových sloupků, u kterých je kreativně 

využita jejich přirozená křivost. Dodání sítí se zkomplikovalo 
koronavirovou krizí, neboť výrobce po výluce nestíhá vyrobit zakázky 

včas. Obě hřiště vyšla celkem na 500 000 Kč a hradit se budou 
z dotace za Zlatou stuhu Zlínského kraje.

Michal Mrlina / místostarosta

VÝSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
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VZPOMÍNKA
Chtěli bychom tímto vzpomenout na naše dvě známé a dobré spoluobčanky, které odešly z našich 
řad bez společného rozloučení. Věnujme jim proto krátkou vzpomínku v rámci Zpravodaje.

Život nám připravil v této těžké době zkoušky, možná, že jedny z nejtěžších, kdy se nemůžeme rozloučit s našimi 
nejmilejšími při jejich odchodu na cestu, ze které není návratu. Je to velká bolest. Každý člověk si zaslouží milé a přátelské 
rozloučení při svém odchodu ze života. Bohužel, ne vždy je nám to dopřáno, i když jsou naše srdce zarmoucená.

Františka Halmazňová
(zemřela 27. 3. 2020 ve věku 94 let)

Členky „Klubu seniorek Ratiboř“ se v duchu rozloučily s naší 
milou kamarádkou Františkou Halmazňovou, která nás 
opustila v měsíci březnu. Byla v našem klubu nejstarší, ale 
moudrostí, milým úsměvem a dobrým srdcem nejlepší. 
Zanechala v nás krásné vzpomínky na společně prožité 
chvíle. „Smuteční ódou“, kterou Františce věnovala jedna 
seniorka z klubu, se s ní všechny loučíme…

…Ač přišlo jaro a kolem je plno lásky a krásy, 
dnes všichni slzy v očích stíráme si. 
Odešla žena, matka, babička, kamarádka… 
Odešla vzácná osobnost, jež milovala život… 
Osobnost, jež tak ráda všem po celá léta rozdávala radost… 
Životní moudrost, pracovitost, láska k lidem a rodině její 
ctností vždycky byla, 
mnohé z toho jiným i veršem vyjádřila. 
„Drahá Františko, drahá paní Halmazňová! 
Je tak těžké při loučení hledat vhodná slova… 
Tam v nekonečných dálkách, kam odcházíte, 
nechť za vše dobré a pozemské věčný klid naleznete. 
I když už v dáli mizí Vaše duše a usměvavá tvář, 
ty krásné vzpomínky zůstávají navždy v každé z nás.
Odešla jste v tichosti coby zakladatelka a také nejstarší 
z našich seniorských řad, 
co víc by si člověk naplněný životem, tvůrčí prací a láskou 
mohl jen přát. 
Ratibořský klub seniorek se s poděkováním loučí. 
Loučí se každý, kdo Vás měl rád. 
My všechny budeme vždy a s láskou vzpomínat… 
Úcta patří k Vašemu jménu. Nikdy nezapomeneme!“

Jarka Hahnová / Senior klub Ratiboř

Dana Žabčíková
(zemřela 11. 4. 2020 ve věku 78 let)

Odešla velmi tiše a nečekaně v průběhu velikonočních 
svátků. Dana Žabčíková, dlouholetá ředitelka Mateřské 
školy v Hošťálkové, uznávaná pedagožka v oblasti 
předškolního vzdělávání. Máme ji zažitou jako nonšalantní 
dámu, která se dokázala smát nezaměnitelným 
způsobem. Energická žena, která vždy dokázala všechny 
povzbudit. I přes neustálé nemoci, které ji provázely skoro 
třicet let, neztrácela humor. Mnozí si vybavíme moment, 
kdy jsme potkali na procházce starší manželský pár, oba 
s hůlkou ruku v ruce, a vždy nás napadla myšlenka, jestli 
i naše manželství vydrží těžký život a na jeho sklonku 
nám bude dopřáno trávit tak krásně a spokojeně podzim 
života. Nic však netrvá věčně. Její zesláblé srdce již nemělo 
sílu dál zvládat nemoci, které stále přibývaly.

Martin Žabčík / vnuk

Informace sociální komise
Milí senioři, 
přelom roku 2019 a 2020 všem lidem celosvětovou situací tak 
trochu zkomplikoval život a postavil nás všechny do částečné 
izolace, a to jak fyzické, tak i společenské, což sociální komisi 
téměř znemožnilo činnost. Prakticky jsme se přestali setkávat 
a vám nezbylo nic jiného, než tuto nepříjemnou situaci 
zvládnout sami, a já doufám, že ve zdraví.

Vše se snad zase pomalu vrací do starých kolejí a opět se 
budeme moci vídat. Zastupitelstvo obce přichází s novým 
návrhem na změnu ve způsobu vzájemného kontaktu 
se seniory – jubilanty. Chtěli bychom vaše výročí oslavit 
společně s ostatními vašimi blízkými na půdě obecního 
úřadu, kde pro tyto příležitosti budou připraveny prostory 
ke společnému posezení a setkání s představiteli obce. 
Každý jubilant dostane pozvánku s termínem, který nám 
potvrdí. Myslím, že i pro vás toto menší setkání bude 
přínosné. Samozřejmě, že pokud budete preferovat 
návštěvu u vás doma, budeme toto respektovat a rádi vás 
navštívíme.

Nejbližší setkání plánujeme na měsíc červenec.

Během jarních měsíců zemřela paní Halmazňová, která 
mi věnovala několik básní ze své sbírky. Zavzpomínejme 
společně na ni a dobu, kdy vznikal první „babinec“.

Mgr. Tamara Juchelková / předsedkyně sociální komise

Naši senioři 
Halmazňová Františka

Jednou u nás na dědině, 
sešly se dvě důchodkyně. 
Shodly se, že jim jen chybí, 
běžný styk s vícero lidí.

Že si občas rády sdělí, 
co je těší nebo bolí. 
Takových, že víc je tady, 
to chce dát se dohromady.

Hned jednaly. Jak to daly 
k uvážení lidem pár, 
ve velice krátké době 
první seniorklub se stal.

Klub by byl, však klubovna ne. 
A tak se to řešilo, 
že se zatím na výlety 
a do restaurací chodilo.

Prošel se Troják, Bystřice, 
Hostýn, lázně Teplice, 
také Betlém v Horním Lidči, 
lázně Luhačovice.

A pak dobrá věc se stala! 
Obec starou faru najala 
a spolkům k užívání 
včetně knihovny dala.

Takže klubovna už byla. 
Vznikly mladší skupiny, 
že kluby tvořily ženy, 
babincem je nazvaly.

Časem došlo k soutěžení 
s celokrajskou účastí. 
Náš tým složen ze tří skupin 
získal medailové umístění.

Je vidět, že nezáleží 
jak veliká obec je, 
nejdůležitější je vědět, 
jak se v které pracuje.

My máme tu naši rádi, 
chceme, ať stále vzkvétá, 
pro nás naše Ratiboř je 
k životu důležitá.
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MIKROREGION A MAS STŘEDNÍ VSETÍNSKO
Obec Ratiboř je už spoustu let členem těchto dvou organizací, které doposud sídlily v Kateřinicích. 
Od 1. 1. 2020 se stala Ratiboř předsednickou obcí a tyto organizace se budou v červenci stěhovat 
do budovy fary. Myslím, že stojí za to krátce tyto organizace představit.

Mikroregion Střední Vsetínsko / www.mikroregionsv.cz
je dobrovolný svazek dvanácti obcí, které na sebe katastrálně navazují. Zabývá se rozvojem území 
těchto obcí, zastupuje je v různých výborech a projektech, které se realizují v rámci ORP Vsetín. 
Hlavním aktuálním cílem mikroregionu je analýza odpadového hospodářství, cestovního ruchu 
a sociálních služeb na našem území.

V rámci tohoto projektu se porovnávají náklady na odpadové hospodářství jednotlivých obcí, vhodné rozmístění 
a spádovost domovů pro seniory, terénních služeb, stacionářů a využití potenciálu cestovního ruchu.

Místní akční skupina Střední Vsetínsko / www.masstrednivsetinsko.cz
kromě obcí sdružuje i spolky, zemědělce a podnikatele na území mikroregionu. Administruje celou 
řadu projektů a hlavně vypisuje dotační výzvy zaměřené na program rozvoje venkova. Finance 
čerpají zemědělci na nákup nových strojů, podnikatelé na modernizaci výroby, spolky na rozvoj 
spolkového života a podporu kultury a tradic a obce na infrastrukturu.

Obec Ratiboř z těchto možností využila již dříve například možnost financovat osvětlení přechodů a chodníků. 
Dále jsme zapojeni do projektu MAP II, který je zaměřený na žáky ve školách, a jsou s ním spojeny akce jako čtení 
s knihovnou, řemeslný den na školní zahradě, setkávání a výměna zkušeností kantorů a ředitelů škol, internetová 
bezpečnost atd.

Martin Žabčík / starosta

Součástí projektu mikroregionu je také DOTAZNÍK, který dostáváte s tímto 
vydáním zpravodaje. Budeme rádi, když jej vyplníte buď písemně a odevzdáte do 
schránky ve vestibulu obecního úřadu, nebo elektronicky – více informací na 
obecním webu: www.ratibor.cz/obec/p/508 nebo tento QR kód

12. září zveme všechny na den otevřených dveří v ZŠ Ratiboř při příležitosti 
výročí 90 let ZŠ Ratiboř, slavnostní otevření nové přístavby a zahrady.

DEN VÍTĚZSTVÍ
I přes nepříznivou koronavirovou dobu jsme rozhodli vzdát úctu a věnovat vzpomínku padlým hrdinům 2. světové války. 
Se skupinou dětí jsme se v den před státním svátkem vydali po jejich stopách. Kytice jsme položili i padlým v 1. světové 
válce u pomníčku před školou a uctili památku T. G. Masaryka u jeho busty před farou. Dále naše kroky směřovaly na 
hřbitov k hrobům Ctibora Čermáka a Antonína Surého. Následoval výšlap na Zbrankův kopec k Borisovi, kde jsme si 
v krátkosti připomněli jeho skon a hrdinství. Cestou k Mynaříkovu mlýnu jsme položili kytici ve vestibulu obecního úřadu.

Bylo to příjemné a přínosné dopoledne, kdy jsme si připomněli odvahu, statečnost a obětavost našich hrdinů.

Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ
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Vše proběhlo při zajištění hygienicky náročného prostředí. 
V naší škole jsme měli výhodu, protože zásoba školních 
lavic na půdě byla dostačující. Tím se dodrželo nařízení 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o „Ochraně 
zdraví a provozu základních škol v období do konce školního 
roku 2019/2020“. Rozmístění lavic ve třídách umožnilo 
stanovený odstup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 m). 
Škola zajistila ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné 
množství dezinfekce a antibakteriálních tekutých mýdel. 
Ministerstvo zahltilo ředitele škol přívalem různých metodik, 
které souvisejí zejména s ukončováním druhého pololetí. 
Jen se v nich vyznat a vyhovět jim. Škoda, že se v metodice 
zapomnělo na sociální ochranu a zdraví učitelů. 

Po nečekaném a náhlém uzavření školy všechny naše 
kantorky pociťovaly zodpovědnost za to, aby se školáci 
doma nenudili u počítačů a nezapomněli aspoň na 
některé školní návyky. Začaly s nimi proto pracovat na 
dálku. Posílaly jim úkoly, cvičení, přehledy probírané látky, 
výuku online. V žádné ze tříd jsme po návratu k normální 
výuce nezaznamenaly nepřipravenost dětí. Za to patří 
velký dík rodičům a já jim touto cestou chci za celý náš 
kolektiv velmi poděkovat.

Nouzový stav skončil. Jeho palčivé stopy nás budou ještě 
nějakou dobu ovlivňovat. Nic zásadního se nezmění ani 
s příchodem prázdnin. V pozadí jen zůstává obava, zda se 
v září podaří úspěšně nastartovat nový školní rok. Všichni 
si to přejeme. Rádi bychom se vrátili do časů, kdy chodit 
do školy bez omezení bylo samozřejmé.

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

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

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

Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nouzový stav ve společnosti skončil. Většina našich žáků a všichni učitelé se 25. května 
vrátili do svých tříd a za katedry.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ
V poslední době se mezi dětmi objevila záliba v internetovém fenoménu 
tzv. on-line challanges. Jedná se o výzvy v on-line prostředí, které mohou 
být neškodné, ale také velmi rizikové až nebezpečné.

Mnoho dětí již od první třídy vlastní mobilní telefon, 
tablet nebo PC s přístupem na internet. Proto 
bychom chtěli upozornit, že je velmi důležité děti před 
začátkem užívání internetu nebo aplikací seznámit 
s možnostmi, ale i riziky a nebezpečím, které toto 
prostředí obsahuje.

Je důležité si uvědomit, že telefony, tablety a PC děti 
dostávají převážně od rodičů a ti by měli s dětmi 
probrat pravidla jejich užívání. Je také dobré vědět, 
co Vaše děti na internetu sledují a s kým přes telefon 
nebo aplikace komunikují. 

Pokud Vám není lhostejná bezpečnost Vašich 
dětí na internetu, velmi doporučujeme tyto 
webové stránky, které se zabývají prevencí 
a poskytují rady o bezpečném 
chování na internetu:

www.e-bezpeci.cz 
www.internetembezpecne.cz 
www.o2chytraskola.cz 
www.safeinternet.cz
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Školka v době nouzového stavu
Po dobu uzavření mateřské školy od 16. 3. do 15. 5. 2020 
z důvodu pandemie COVID-19 náš kolektiv nezahálel.

 Vedení obce nás oslovilo, abychom šili roušky pro 
instituce a občany naší obce. Bez váhání jsme se do 
této výzvy zapojili. Z mateřské školy se pak po dobu tří 
týdnů stala šicí dílna pod vedením hlavní šičky Jarušky 
Macečkové. Vytvořili jsme oddělení stříhání, zažehlování, 
kompletování šití. Osm šicích strojů šilo, až se z nich 
kouřilo. Látky a gumičky nám dodávali nejen zaměstnanci 
obce, ale i občané. Pan starosta a místostarosta nás 
chodili motivovat a povzbuzovat. Pomáhalo nám i několik 
šikovných maminek a tatínků. Sami bychom takové 
množství nezvládli. Všichni jsme měli dobrý pocit, že jsme 
mohli v této nelehké situaci pomoci.

 Po celou dobu uzavření školky vařily paní kuchařky 
pro veřejnost a po dobu nouzového stavu i pro potřebné 
seniory, kteří se přihlásili. Zvládly to ke spokojenosti všech 
a byly z řad strávníků za tuto službu pochváleny.

 Ani rodiče doma s dětmi to neměli jednoduché. A tak 
jsme nejstarším předškolákům vždy v pondělí každý 
týden zasílali emailem úkoly a aktivity podle školního 
vzdělávacího plánu, které společně s rodiči po dobu 
uzavření mateřské školy plnili. Úkoly byly sestavovány dle 
témat a podtémat pro všestranný rozvoj dítěte. Mnoho 
rodičů nás za tuto aktivitu chválilo.

 Naším vysněným přáním bylo vybudování centrální školní 
knihovny se všemi metodikami, knihami a materiálem, 
který používáme k dalšímu vzdělávání a obohacování naší 
výchovně vzdělávací práce, a to se nám právě v tomto 
období povedlo.

 Uklidili jsme půdu, kde máme kabinet s pomůckami. 
Rozdělili jsme veškerý materiál, který jsme získali od 
rodičů a firem, do polic a regálů, oblíbené zbytky žaluzií, 
papírové výseky a mnoho jiných materiálů pro tvoření 
nápaditých výtvarných celků a výrobků.

 Pustili jsme se i do natírání laviček a všech 
tělovýchovných prvků na školní zahradě.

 Vysmýčili jsme zahradní domek s hračkami, provedli 
údržbu koloběžek, odrážedel a vozového parku.

 Připravili jsme třídy, umyli všechny hračky, stavebnice, 
cvičební nářadí a dezinfikovali všechny prostory MŠ.

Otevření školky
18. května se školka opět otevřela. Začaly fungovat 
všechny tři třídy za dodržování přísných pravidel, které 
děti zvládly. Vstupovaly do školky bez rodičů, dezinfikovali 
jsme jim ruce a měřili teplotu. Děti se tak naučily větší 
samostatnosti a sebeobsluze. Třídy se nepotkávaly, 
nespojovaly, na zahradě měly každá své pískoviště. Před 
každým jídlem proběhla dezinfekce rukou. „Ručičky 

a prstíčky se naučily tančit“, tak jsme pořádnému mytí 
rukou začali říkat. Děti si na tento režim brzy zvykly.

Pokračovali jsme v plnění následujících témat a podtémat 
podle školního vzdělávacího programu „S úsměvem to jde 
lépe“. Všechny netradiční akce byly z důvodu koronaviru 
zrušeny. A tak jsme děti přivítali maňásky zvířátek ze ZOO, 
protože právě v tuto dobu bychom jeli na školní výlet 
do ZOO Lešná. Dětem jsme nabídli plno zajímavých her 
a aktivit se zvířátky. 

Den dětí jsme oslavili plněním soutěžních úkolů s luštěním 
tajenky, kdy výsledek byl „ledňáček“. Tuto odměnu 
s dárečkem dostaly děti od Ratibořské chasy. Všichni 
se olizovali až za ušima. Sportovní tradiční i netradiční 
olympiáda proběhla na zahradě, kde třídy sportovaly 
odděleně na různých stanovištích. Každá třída měla 
vymyšlený svůj pokřik. Na závěr byli všichni sportovci 
odměněni diplomem a dárečkem z Klubu rodičů.

Turistický týden jsme prováděli spíše teoreticky. Načerpali 
jsme informace a zajímavosti o naší vesnici a vlasti. 
Prakticky jsme plnili úkoly na zahradě. Sestavovali jsme 
šipky z větviček, šišek a kamínků, budovali ohniště, 
vyhledávali značky, zpívali písničky a odpovídali na otázky 
Z batohu. Snažili jsme se pro děti vše připravit mnohem 
více zábavnější a hravou formou, když byly ochuzeny 
o výlet, turistiku po vesnici, Pohádkovou cestu a ostatní 
tradiční akce.

Slavnostní ceremoniál pro nastávající prvňáčky – pasování, 
proběhl v pohybové místnosti. Složení slibu školáka, 
předávání upomínkových předmětů, knih, triček se 
symbolem třídy, podpis do pamětní listiny a pasování 
velkou tužkou na zadeček však nechyběl. Učitelskému 
sboru ukápla nejedna slzička. Jsme rádi, že si všechny děti 
poněkud zvláštní školní rok užily.

Zazvonil zvonec a školky je konec!
Děkujeme OÚ Ratiboř, ZŠ Ratiboř, sponzorům, všem 
zaměstnancům MŠ a hlavně rodičům, kteří se podíleli na 
pestrém a úspěšném průběhu neobvyklého školního roku.

A tak přejeme všem dětem krásné a slunečné prázdniny 
ve zdraví, prvňáčkům plno úspěchů v ZŠ a rodičům 
pohodovou dovolenou a pevné nervy!

Za kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům 
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Církev i náš sbor v těchto dnech zažívají jakési malé vzkříšení po nuceném skrývání se v katakombách našich domovů. 
Věříme, že už to tak i zůstane. Církev ovšem i v této situaci nepřestala žít. Církev nežije jen tam, kde se viditelně 
shromažďuje, nýbrž právě, a možná, že i hlavně, v našich domácnostech a rodinách. Mnozí byli v těch krizových dnech 
zaměstnáni starostí o děti, které nechodily do školy, nebo péčí o staré rodiče, kteří patří mezi ohrožené skupiny. Všichni 
pak s nadějí vyhlížíme konec pandemie, která ovšem stále trvá a jejíž konec ještě v nejbližších dnech nemusí nastat. 
Máme ji stále na mysli i před očima, protože nám ji připomínají ještě některá ochranná opatření. Ale určitě jsme se 
zaradovali, když jsme zjistili, že se opět můžeme sejít a potkat se tváří v tvář. Setkávání se s našimi bratry a sestrami 
není ale hlavním smyslem a cílem našich bohoslužeb. Smyslem našich bohoslužeb je Kristus, kvůli Němu se scházíme, 
abychom jej oslavovali a poslouchali jeho slovo.

Apoštol nás v textu vybízí, abychom nepřikládali nepatřičný význam pozemským věcem. To neznamená, že se našim 
každodenním záležitostem nemáme věnovat, ale nemáme se jimi nechat úplně pohltit a nemáme si jimi nechat zastínit 
náš výhled na Krista. Těmito pozemskými věcmi přitom mohou být i naše viditelné církevní rituály. Proto nechť nás 
netrápí, že z důvodu hygienických opatření budeme asi ještě nějaký čas slavit svátosti trochu jiným způsobem, než 
jsme byli zvyklí. I na nich je důležitější ten neviditelný obsah než naše viditelné jednání.

Děkujeme všem, kteří se v době nouzového stavu podíleli na zajištění přenosů nedělních bohoslužeb prostřednictvím 
obecní kabelové televize! Jménem staršovstva a sboru vás srdečně zdraví a přeje krásné letní měsíce farářka J. Wiera 
Jelinek, kurátor Jan Jurášek a autor úvodníku Dušan Zápalka.

Sestra farářka je v kanceláři přítomná v pracovní dny – úterý od 16.30 do 18.00, středa od 11.00 do 12.30, 
neděle od 8.00 do 9.30 a po bohoslužbách do 12.00 hodin. Neostýchejte se za ní stavit, probrat životní problémy 
a společně se modlit. V případě, že ji na faře nezastihnete, volejte na telefonní číslo 739 244 848.

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 
kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.    
(Epištola Koloským 3, 1-2)

Pane Ježíši Kriste, odpusť nám, když jsme ještě v dobách před koronavirovou krizí pěstovali víru 
zápecnickou a soukromou. Děkujme za připomenutí, že víru je třeba sdílet a ne skrývat. 
Věřit Ti, nejen pro svou vlastní spásu, ale především pro spásu bližních. Amen

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). Příspěvek sdružení Zvonky Dobré zprávy, z.s. (číslo účtu 2400874232/2010 – FIO-Bank). Tyto dary je možno odečíst ze základu daně.

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

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

Sborová sdělení a pozvánky – změny vyhrazeny
6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce Mistra 
Jana Husa, která se koná pod širým nebem na Snozu, Kateřinice. 
Začátek v 17.00 h, hostem bude biskup senior SCEAV Stanislaw 
Piętak.

12./13.–18. 7. – 10. mezinárodní tábor zvonkové mládeže se bude 
konat i přes případnou nepřítomnost hostů z USA. 

Potáborový koncert se uskuteční buď v pátek 17. 7. nebo v sobotu 
18. 7. (přesné informace budou včas zveřejněny na plakátech)

 3.–15. 8. – tradiční tábor ve stanech tee-pee pro děti a dorost ve 
Stříteži nad Bečvou. 

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

13. 9. – v neděli u pomníčku Jana Maniše v Kobelném (v případě 
nepříznivého počasí ve sborovém domě) se bude konat ve 
spolupráci s obecním úřadem vzpomínková slavnost Jana Maniše. 
Začátek ve 14.30 hod. Uslyšíme biblický úvodník a historický 
příspěvek od faráře Vlastimila Ciesara z SCEAV v Gutech.  

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

27. 9. – bohoslužby s konfirmační slavností.

4. 10. – Seniorátní evangelická neděle 

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

20. 10. – zahájení dalšího cyklu biblických hodin. Budeme se nadále 
zaobírat jedinou prorockou knihou v Novém zákoně – Zjevení 
svatého Jana.
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Myslím si, že bychom uplynulé tři měsíce mohli hodnotit 
jako hodně náročné pro všechny z nás. Jsme rádi, že jste 
i v této době zůstali pozitivní, tolerovali nařízení a měli 
úsměv na tváři, i když jsme například zazvonili na zvonek 
až ve večerních hodinách, kdy jsme rozváželi dezinfence. 
Věřím, že jste všichni tuto krizovou situaci přečkali ve 
zdraví a můžeme pozvolna zase začít s našimi zaběhlými 
tradičními akcemi v obci. 

Když už jsme se nemohli sejít na tradičních Vatrách, 
zapálili jsme alespoň ohně na počest osvobození obce 
za zvuku sirény. Soptíkův den letos už také nestihneme, 
ale těšíme se na 21. srpna, kdy budeme pořádat taneční 
zábavu. Radost má i náš soutěžní tým, který je připravený 
v plné síle na první letošní soutěž v Pozděchově.

Velké poděkování patří paní Nepustilové, firma NETEX 
Group s.r.o., za sponzorský dar ve formě hasičských triček.

Výjezdová jednotka
  18. 3. 2020 – po požáru ze dne 16. 3. 2020 bylo 

vyhlášeno zahoření pařezu. Po příjezdu jednotky byla 
objevena další dvě zahoření, která se zlikvidovala.
  19. 4. 2020 – požár u firmy Prefix
  3. 6. 2020 – odstranění nebezpečného hmyzu
  12. 6. 2020 – odstranění nebezpečného hmyzu 
  14. 6. 2020 – odstranění nebezpečného hmyzu 

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

V Mysliveckém spolku Ratiboř musí každý myslivec 
jednou ročně, vždy před zahájením hlavní lovecké sezony, 
absolvovat kontrolní střelby vlastní zbraní. A nejde 
o žádnou formalitu. Myslivecký hospodář nekompromisně 
hodnotí každého z nás. Teprve pak, když zde prokážeme 
své střelecké schopnosti a dobrý technický stav zbraně, 
obdržíme povolenku k lovu, platnou jeden rok.

Pro organizaci střeleb si pronajímáme schválenou střelnici 
v Jablůnce. Zde je možné střílet z loveckých zbraní do terčů 
až na vzdálenost 100 m. Zkušení odborníci z našich řad 
pomáhají v případě potřeby s nastavením zaměřovačů, 
včetně testu a korekce s použitím zaměřovacího stojanu.

Také letos, koncem května, naši členové zodpovědně 
absolvovali kontrolní střelby, protože jim přináší možnost 
v klidu potrénovat a zdokonalit své schopnosti. Každý, 
kdo někdy střílel, ví, že důkladný trénink je základem pro 
úspěšnou přesnou střelbu. 

Je nám líto, že probíhající úpravy areálu v Červených 
znemožňují letos připravit tradiční společné posezení 
členů Honebního společenstva a Mysliveckého spolku. 
Škoda, bývá to příjemné setkání. Už se těšíme na to příští, 
v roce 2021.

Jiří Halmazňa / člen spolku

MYSLIVCI
Flintu na rameno a hurá do lesa něco ulovit? Ne, tak jednoduché to není…

bude přesná hospodáře neoklameš ještě utáhnout
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S naší členkou Esterkou Miniarikovou se věnují výsadbě, 
pěstování a roubování ovocných stromů. Mnozí už mají 
založené převážně švestkové sady. Výsledkem je sklizeň 
kvalitních švestek, které se většinou zpracovávají na 
slivovici.

Člen naší ZO zahrádkářů, Břetislav Kovář z Kateřinic, se 
zúčastnil IX. ročníku mezinárodního festivalu pálenek 
a likérů, se vzorkem slivovice vypálené v roce 2018, kde 
získal vysoké ocenění. V bodovém hodnocení 46–50 
bodů pro destilát vynikající kvality získal 49 bodů. Do 
soutěže bylo přihlášeno 905 vzorků slivovice.

Soutěž probíhala od 28. 2. 2020 – 1. 3. 2020 ve 
Svatobořicích-Mistříně. K ochutnávání bylo přihlášeno 
celkem 2469 pálenek a likérů od pěstitelů z Moravy, 
Čech, Slovenska, Polska, Austrálie, Rakouska a dalších 
krajin. Odborné degustace se zúčastnilo 196 degustátorů.

Přátelé zahrádkáři Břeťovi Kovářovi srdečně blahopřejí 
a doufají, že se do soutěže přihlásí i v dalších letech, 
neboť nejlepší slivovice byla, je a bude vždycky 
z Valašska.

Více informací na www.mankyz.cz

Anna Gerlíková / předsedkyně zahrádkářů

Organizace má k 1. 1. 2020 deset členů, z čehož jeden je 
mladý chovatel. Složení výboru je v podstatě stále stejné, 
a to: předseda je př. Zgabajová M., jednatel př. Všetička 
M., pokladní př. Zbranková M., revizi vykonává Ing. 
Mátlová P. Členem okresního výboru je př. Všetička jako 
jednatel a př. Ing. Mátlová jako pokladník. Př. Všetička je 
dále členem okresní odborné komise chovatelů králíků, 
kde vykonává funkci okresního registrátora. Toto lze 
zajisté považovat za vysoké hodnocení členů naší ZO 
vzhledem k tomu, že v rámci okresu je přibližně 200 
členů v jedenácti organizacích.

Úspěchy a ocenění
Naší stěžejní náplní je zejména chov zvířat a naši členové 
jsou všichni chovatelé králíků. Dá se konstatovat, že chovy 
se členům daří, což dokazují výstavní výsledky. Proto vás 
chci o těchto výsledcích informovat:

 Př. Zgabajová vystavovala na okresní výstavě 
v Hošťálkové, kde získala ČC za svoji kolekci králíků Aljaška, 
a dále její samice získala ocenění Šampion 0,1. Dále 
vystavovala na Valašské výstavě ve Vsetíně, kde rovněž 
získala ČC.

 Př. Vítková Z. vystavovala svoje králíky kuní velké modré, 
kde získala ČC. Dále vystavovala na výstavách v Hutisku, 
Malhoticích a Vsetíně, kde rovněž získala ČC.

 Př. Vítek L. získal v Hošťálkové ČC za samce králíka 
meklenburského a rovněž získal ČC na výstavě ve Vsetíně.

 Nelze opomenout ani jejich syna mladého chovatele 
Vítka M., který v Hošťálkové vystavil svoje králíky plemene 
tříslový černý a tato kolekce byla vyhodnocena jako 
vítězná. Pro rodinu Vítkovu jsou to pozoruhodné výsledky.

 Dále v Hošťálkové vystavoval i př. Vadel, který rovněž 
získal ČC.

 Na okresní výstavě proběhla soutěž ZO a tuto soutěž 
vyhrála právě naše ZO. Na okresní výstavě nikdy naše ZO 
nebyla tak úspěšná.  

 Jako posledního lze vzpomenut př. Všetičku, který 
získal ČC za kolekci králíků velkých světlých stříbřitých na 
výstavě ve Vsetíně. 

 Chovatelé se zúčastnili prezentace při soutěži Vesnice 
roku 2019, kde ukázali malou kolekci králíků. Tato ukázka 
byla vyhodnocena ze strany hodnotících kladně, ale líbila 
se zejména dětem.

Miroslav Všetička / předseda chovatelů

ČINNOST RATIBOŘSKÝCH CHOVATELŮ

Výstava králíků v Ratiboři
Dále chci upozornit na to, že pokud to bude povoleno, 
tak chceme na podzim uspořádat další výstavu 
králíků, a to v termínu 5.– 6. 9. 2020. Zda se výstava 
uskuteční, vás budeme informovat pomocí plakátů 
a vyhlášením v místním rozhlase. 

ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkáři v Ratiboři nejsou jen dobří 
mečíkáři, ale i ovocnáři.
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Více fotografií najdete na 
obecním webu – www.ratibor.cz

O běhu pro Kuře jsem se dozvěděl z televize při velikonočním 
koncertu pro Kuře. Přišlo mi to jako dobrý nápad, zaregistroval 
jsem se a poslal Štěpovi Janíčkovi, jestli by to dal na FB s tím, 
že kdyby se někdo přidal, bylo by to fajn… No, a Štěpa to 
pojal v jiném stylu a udělal z toho „hurá” akci, na které se 
sešlo přes 40 lidí :) Přiznám se, že mě to potěšilo a velmi 
příjemně překvapilo. Sešli jsme se v sobotu 6. června před 
9. hodinou večer na parkovišti u vánočního stromu. Ti, co 
se zaregistrovali a přispěli, měli startovní číslo přímo od 
organizátorů této celorepublikové akce. Ostatní dostali 
číslo na místě spolu se svítícími tyčinkami, aby to mohl být 
opravdový Neon run. Pak už jsme, každý svým tempem, 
vyrazili směrem k čističce a zpět. Někdo běžel, někdo šel 
nebo jel na koloběžce. Nebylo ani tak podstatné, jakým 
způsobem se pohyboval, ale to, že se zúčastnil a podpořil 
nadaci Pomozte dětem.

Ti, co trasu dokončili a nespěchali domů, pomohli vytvořit 
fotku, kterou pak Štěpa poslal na Instagram Neon runu 
pro Kuře. Nevím, jestli je zaujala fotka se svítícím nápisem 
Neon Run, nebo to, že se nás tam tolik sešlo, ale komentář 
organizátorů k fotce na Instagramu je moc pěkný a potěší :) 
„Super, jsme z Vás nadšení. Rádi Vám věnujeme startovné 
na Neon Run 2020. Můžete vypravit autobus do Prahy, 
pokud byste měli zájem.” Mailem mi potvrdili, že nám nechají 

30 startovných zdarma. Je to teď trochu výzva, jak s tím 
naložit a jak to zorganizovat :) Propozice běhu nevypadají 
vůbec špatně, takže pokud by měl kdokoli zájem udělat si 
výlet do Prahy na sobotu 29. 8. 2020, napište mi na email 
petr.zubicek@seznam.cz – byla vy škoda toho nevyužít :)

Více informací o běhu Neon run na www.neonrun.cz

Petr Zubíček

RATIBOŘSKÝ NEON RUN PRO KUŘE
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K5 – běh přes pět Kunovických 
vrcholů (12. 6. 2020)
Dtb sérii jsme úspěšně otevřeli v pátek 12. 6. prvním 
závodem, a to během přes pět Kunovických vrcholů, K5. 
Tentokrát jsem nejel sám, ale náš závodní tým tvořili čtyři 
běžci. Veronika Benschová, Dan Krejčíř, Peťa Mynařík a já. 
Už, když jsme sjížděli přes Lázy do Loučky, to vypadalo, že 
se dešti nevyhneme, ale euforie ze skvělého závodu nás 
neopouštěla. Nakonec se žádný déšť nekonal a v 6 hodin 
večer ze startu vyběhlo a vyšlo na trať 5 i 11 km dlouhou 
kolem 200 závodníků všech věkových kategorií. Trasa 
závodu byla tradičně perfektně připravená. Byla skvělá 
a dala nám pořádně do těla :), ale proto jsme tam jeli 
:). Závodníci, organizátoři i obyvatelé Loučky i Kunovic 
byli úžasní. Vím, že používám jen samé superlativy, ale 
je to tak. Ten závod takový je :). Ale nesmíme usínat na 
vavřínech (byť žádné nebyly), 18. července nás čeká 
miniduatlon (běh-kolo-běh), druhý závod série – takže 
hurá do tréninku.

Půjdeš do toho s námi? Je tam závod i pro děti. Od malých 
na odrážedlech po puberťáky. Stačí se jen zaregistrovat, 
trénovat a nevyměknout :). A jestli tě děsí to slovo závod, 
tak tím se trápit nemusíš. Věř tomu, že vítězem je každý, 
kdo závod dokončí.

Běhej lesy Lednice (20. 6. 2020)
Lednický závod byl druhý ze série závodů „Běhej lesy“ 
a na svých stránkách uvádí, že je nejlehčí.

Je dost možné, že letošní ročník bude označován jako 
nejbahnitější ze všech :). Jeli jsme zase čtyři: Dan Krejčíř, 
Peťa Mynařík, jeho sestra Jana a já. Vloni jsme Dan i já jeli 
na celý víkend s rodinami a závodily také naše děti, ale 
letos jsem si to vůbec nedokázal představit, byť dětské 
běhy probíhaly. Trať i zázemí startu a cíle bylo jedno velké 
bahniště, navíc s omezeními kvůli koronaviru.

Starty hlavního závodu byly po 500 závodnících každou 
hodinu. Protože Dan a Peťa šli na trasu 22 km a já a Jana 
na 13 km, startovali jsme v 10 h, kdy byl start obou tras 
společný. V 10 hodin už nepadaly proudy vody, ale přesto 
nás déšť provázel celou dobu. Voda shora nevadila tak, 
jako ta zespod. Nebyla zima a v dešti se běhá dobře, ale 
bahno na trase bylo nepříjemné, klouzavé a čvachtavé. 
Závodníci dobíhali doslova od hlavy až k patě od bahna. 
Každopádně zážitek to byl, trasa byla pěkná a hned tak 
na ni nezapomeneme. :)

Hned, jak jsme se potkali v prostoru cíle, bylo potřeba 
udělat vnitřní dezinfekci proti koronaviru a chřipce, což 
zajistil Peťa Mynařík svojí plucaňkou první pomoci. Pak už 
jen do suchého, zastávka na dobrý oběd a hurá domů.

Pozvánka
Ahoj běžci i neběžci, loni jsme pořádali 1. ročník Běžeckého 
víkendu v Halenkově. Letos nás čeká v pořadí 2. ročník, 
14.–16. srpna v tělocvičně v Ratiboři. Tentokrát nebude 
přednášet jen paní fyzioterapeutka Veronika Benschová, 
kterou někteří znáte z workshopů nebo přednášky, ale 
oslovili jsme více přednášejících z různých oblastí běhání, 
ale i sportu obecně.

Registrovat se můžete na webu: 
www.behhalenkov.webnode.cz 
Pro více informací volejte +420 739 821 886.

Součástí Běžeckého víkendu bude také přednáška 
Základy sportovní výživy, která se bude konat 
14. 8. 2020 od 13:30 nejen pro účastníky Běžeckého 
víkendu, ale bude otevřena široké veřejnosti. Pokud byste 
měli zájem, rádi bychom vás poprosili o telefonickou 
domluvu předem (ozvěte se prosím na 739 821 886). Jde 
nám jen o to, ať víme, kolik nás bude. Víme také, že čas 
této přednášky není ideální a že spousta z vás je v tuto 
dobu ještě v práci, ale chtěli jsme panu Mgr. Hlinskému 
vyjít vstříc, protože potřebuje odjet zpátky domů. Věřím, 
že pro ty, co budou mít skutečný zájem, to nebude 
problém :).

Pokud už běháte a chybí vám informace, chcete běhat 
lépe, rychleji a bez zranění, nebo chcete začít a pořád 
váháte, pak věřím, že 2. Běžecký víkend v Ratiboři bude 
dobrým startem do vaší běžecké kariéry.

A pozor, běhání je nakažlivé :) 
Petr Zubíček

BĚŽCI 
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I v době pandemie jsme nezapomněli na některé tradice, 
které jsou nejen v našem regionu zvykem. Nejprve 
jsme v rouškách přivítali jaro a vyhnali zimu, pak jsme 
postavili „souboráckou“ májku u Svazarmu, abychom 
ji již ve větším množství našich členů a jejich rodinných 
příslušníků pokáceli. Aj písnička zazněla, a tak jsme se 
postupně nadechli do jarních dnů bez zakrytých úst.

V polovině června si opět chlapi Kosáci zavzpomínali na 
svá úspěšná vystoupení a přispěli k otevření terminálu 
Bystřička, který se stal významným dopravním uzlem 
(autobusovým i vlakovým) nejen pro Bystřičany, ale 
i pro přilehlé vesnice. Několik písní před vchodem do 
budovy zastávky Bystřička, ale i na peróně, tak podtrhlo 
příjemnou atmosféru celé akce.

Lucka Žabčíková

JARO POKORONAVIROVÉ…

Po dlouhé koronavirové pauze se poslední květnovou 
sobotu odehrálo na fotbalovém hřišti v Ratiboři přípravné 
fotbalové derby mezi domácím týmem a sousedními 
Kateřinicemi. Utkání skončilo výhrou našich borců 3 - 2. 

Trenéři obou celků se dohodli na odvetě, která se za 
čtrnáct dní odehrála na hřišti v Kateřinicích. Tentokrát 
byli úspěšnější domácí stejným výsledkem 3 - 2. Utkání 
přilákala hodně fanoušků obou týmů a svou bojovnou 
úrovní se musela líbit. Los nové fotbalové sezóny 
2020–2021 proběhl koncem června. Začátek okresních 
a krajských soutěží je naplánován na neděli 16. 8. 2020.

Přátelská utkání 
Ratiboř – Kateřinice  3 : 2 (2 : 1) 
Branky: Sovák, Daněk, Fojt – Fojt, Smilek

Kateřinice – Ratiboř 3 : 2 (0 : 2) 
Branky: Drda, Fojt, Peredarjuk – Hrabica, Měrka

Do soutěží budeme přihlašovat 
tato družstva
 Muži „A“ –  I. B třída

 Muži „B“ – o přihlášení spojeného družstva mužů 
Semetín/Ratiboř „B“ do soutěže jsme dlouho jednali, 
ale nakonec jsme do III. třídy přihlásili jenom Ratiboř 
„B“. V Semetíně nastal velký úbytek hráčů a o spojené 
družstvo již funkcionáři neprojevili zájem.

 Nově po dlouhých letech u nás budou nastupovat také 
 dorostenci ve spojeném družstvě Ratiboř/Kateřinice

 Starší žáci – budou nastupovat v Okresním přeboru 
 jako spojené družstvo Ratiboř/Hošťálková

 Mladší žáci – budou také v Okresním přeboru

Všechna družstva budou mít domácí hřiště v Ratiboři.

Michal Mrlina / oddíl kopané

Oddíl kopané vás všechny zve na červencovou noc v areálu za 
hasičským domem. Zábava se koná v pátek 31. 7. 2020 od 20 h. 
Na sportovní zábavě v Ratiboři se po roce opět představí známá 
populární kapela REFLEXY s písněmi ze svého nového alba „Když 
za srdce tě chytím“. Jako předkapela vystoupí skupina INFINITY. 

Všechny nápoje budou do 21 h za poloviční cenu.
Michal Mrlina / oddíl kopané

ODDÍL KOPANÉ

POZVÁNKA NA ČERVENCOVOU NOC

V době od 1. 7. do 31. 8. je knihovna v Ratiboři UZAVŘENA. 
V případě potřeby kontaktujte knihovnici Ester Miniarikovou. KNIHOVNA O PRÁZDINÁCH
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KONZULTACE 
ZDARMA

VE VAŠÍ OBCI ZAJIŠŤUJE CUP KOMINICTVÍ
VOLEJTE 565 55 44 44

CUP Kominictví s.r.o.     |     Karolíny Světlé 716/1 628 00 Brno     |     IČO: 08232211

565 55 44 44 info@kominici.cz www.kominici.cz

Ročně v České republice vyhoří tisíce domácností. 
Nezkontrolovaný komín znamená nebezpečí pro 
váš majetek a rodinu.

Pojišťovna vám může navíc v případě požáru 
nezkontrolované spalinové cesty krátit pojistné 
plnění. Škody na majetku a životech tedy platíte 
ze svého.

CHRAŇTE  
VAŠI RODINU

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ
SPALINOVÝCH CEST

Pro domluvení termínu pokaždé předem 
zavoláme a přizpůsobíme se časovým 
možnostem zákazníka.

Za zákazníka hlídáme a zajišťujeme všechny 
důležité povinnosti ukládané zákonem. 
Vždy předem víte, kolik zaplatíte.

Navíc po sobě vždy svědomitě uklidíme.

Podle vyhlášky musí každý vlastník spalinové 
cesty každoročně nechat zkontrolovat spalinové 
cesty (komíny) profesionálem. 

Pokud kontrolní zprávu nebudete mít, hrozí vám 
pokuta až 10 000 Kč.

VYHLÁŠKA  
č. 34/2016 Sb.

IN
ZE

RC
E

Letní ratibořský zpravodaj 2020/2 (E. č.: E 14897) vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, 
textová korekce – Jana Dančáková, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

1. místo
Zlatý lajk – info

3. místo
Radniční list – info

Aktuální informace, akce, fotky a videa najdete na www.ratibor.cz
 obecní facebook www.facebook.com/obec.ratibor a  obecní instagram #obecratibor

Obecní facebookové stránky zvítězily v soutěži Zlatý lajk 
v kategorii obcí do 2 000 obyvatel a umístily se tak na 1. místě 
jako nejkvalitnější facebookové stránky v České republice. 
Obecní zpravodaj pak obsadil 3. místo v soutěži Radniční listy.

Je to ocenění práce Štěpána Janíčka, který se již šestým rokem 
stará o kompletní propagaci obce. Chtěli bychom mu poděkovat 
za tuto práci a za dosažení takového ocenění: „Díky, Štěpo!“

PODĚKOVÁNÍ

Velmi často se setkáváme 
s dotazem na kominické služby. 
V uplynulých letech naši obec 
navštěvovali různí kominíci, na 
které si občané mnohdy stěžovali.

Nyní se objevila kominická firma, 
která nabízí solidní a pravidelné 
kominické služby. S domácnostmi 
uzavírají pětileté smlouvy, kdy 
garantují pravidelnou roční 
údržbu. Jelikož jsem se osobně 
setkal s neprofesionálním 
přístupem kominíka, rozhodl 
jsem se tuto firmu vyzkoušet 
a musím přiznat, že jsem byl mile 
překvapen. Profesionální přístup, 
ohleduplnost a čistota. Tak bych 
návštěvu kominíka shrnul.

Pozitivní ohlasy jsme zaznamenali 
i od občanů, které již kominík 
z této firmy navštívil. Je na 
každém z Vás, zda této nabídky 
využijete.

Více informací na www.kominici.cz 
nebo volejte: +420 565 55 44 44
Martin Žabčík / starosta

KOMINICKÉ SLUŽBY


