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Okolo Ratiboře za 
valašskou písničkou



Vážení spoluobčané, nastává podzim a s ním se na nás valí ze všech médií neustále koronavirus. Přiznám se, 
že jsem z těch stále se měnících a mnohdy nerelevantních opatření unaven. Na začátku jsem byl příznivcem 
opatření a také jsem se snažil, abychom je v Ratiboři dodržovali. Snad i zafungovala, ale při druhé vlně 
se opravdu vytrácí zdravý rozum, který bychom právě nejvíce potřebovali. Nemůžeme přece donekonečna 
utíkat před něčím, co už tady mezi námi je. Senioři nemohou být stále separovaní, děti nemohou sedět doma, 
ale potřebují chodit do škol, učitelé se nemohou také vyhýbat světu, aby neohrozili chod školy na základě 
nesmyslných doporučení. 

Zapojme skutečně do opatření zdravý rozum. Pokud půjdu do míst, kde bude větší koncentrace lidí nebo budu 
mít příznaky chřipky, roušku si nasadím, abych neohrožoval sebe ani ostatní. Pokud se u nás vyskytne ohnisko, 
jsou opatření na místě, ale jinak bychom se měli pomalu vracet k normálnímu životu a zvykat si na to, že covid 
zde bude stejně jako chřipka. 

Chtěl bych Vás však požádat, vyskytne-li se v naší obci někdo s tímto onemocněním, chovejme se k němu 
ohleduplně. Často totiž reakce okolí nemocného bývají velmi kruté, avšak je potřeba si uvědomit, že můžeme 
být sami těmi nemocnými, protože virus dnes můžeme potkat kdekoliv.

Martin Žabčík / starosta

Toto číslo zpravodaje musím začít jednou velmi dobrou 
zprávou. Na začátku září jsme obdrželi vyrozumění 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že bude podpořena naše 
dlouho plánovaná stavba komunitního centra u hasičáku. 
Ministerstvo přerozdělením financí v programu IROP doplnilo 
dotační výzvu na komunitní centra a našemu projektu se 
podařilo uspět.

Byla nám přidělena dotace ve výši 20 000 000 Kč.

Naším nynějším úkolem je aktualizovat časový harmonogram, 
připravit prováděcí dokumentaci stavby a vypsat elektronické 
výběrové řízení na dodavatele díla. Tyto práce jsou plánovány 
na podzim a zimu. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, 
je pravděpodobné zahájení stavby naplánováno na duben 
2021. Pro stavbu máme vyřízeno pravomocné stavební 
povolení, takže z hlediska stavebního úřadu je možné začít 
kdykoliv. Chci zdůraznit, že provozu stávající budovy se 
stavba nedotkne. Byt i kadeřnictví zůstávají na svém místě 
bez jakéhokoliv zásahu. K úpravám bude docházet pouze 
v přízemí budovy. Celé centrum pak bude ke stávající budově 
přistavěno.

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM V RATIBOŘI
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Co to vlastně polyfunkční 
komunitní centrum je?
Jedná se o budovu určenou pro spolkovou a kulturní činnost, 
která se zde musí prolínat se sociálními službami. V našem 
případě to znamená, že jsme vytvořili projekt budovy, ve 
které bude společenský sál se zázemím určený pro pořádání 
kulturních akcí, jako jsou plesy, výstavy, divadelní představení, 
akce pro děti, také svatby, oslavy atd. Zároveň zde bude druhá 
část budovy, ve které bude mít zázemí Charita Vsetín pro 
terénní pracovníky poskytující sociální služby v domácnostech 
– kancelář, sklady a zároveň zde vznikne denní stacionář pro 
seniory. Oba hlavní cíle se musí prolínat. V praxi to může 
třeba znamenat, že divadelní ochotníci zahrají vystoupení 
pro seniory ve stacionáři nebo děti ze školy či školky budou 
chodit na návštěvy do stacionáře a budou mít například čtení 
pohádek s babičkou nebo jim budou senioři vyprávět své 
životní příběhy... 

Nová budova bude plnit několik funkcí
Tou první je náhrada za absenci kulturního domu v naší obci. 
Od doby, kdy se uzavřela sokolovna a bylo znemožněno 
pořádat v ní kulturní akce, nemáme kromě sálu zemědělského 
družstva žádné možnosti. Výstavba nového sálu tak bude pro 
kulturní a společenský život velkým přínosem.

Druhou a také velmi důležitou funkcí je rozšíření sociálních 
služeb na našem území.

Stále častěji vidíme v naší obci vozidla Charity či Diakonie 
Vsetín. Jejich pracovníci pomáhají v domácnostech nemocným 

a starým lidem. Tito pracovníci však dojíždějí minimálně ze 
Vsetína. Nemají zde možnost využít zázemí, toalety, sklady. 
Díky novým prostorám budou sociální služby blíže lidem, kteří 
je potřebují, a zároveň ošetřovatelky budou mít vytvořeny 
vhodné podmínky pro usnadnění své práce. Novou službou 
pak bude denní stacionář pro seniory, umožňující těm, 
kteří potřebují větší péči a jejichž členové domácnosti musí 
pracovat, trávit dny ve stacionáři, kde jim bude potřebná péče 
poskytnuta.

Naším cílem v oblasti sociálních služeb je rozvinout terénní 
službu a stacionář tak, aby nemocní lidé a senioři nemuseli 
do různých hospiců a domovů důchodců, ale mohli dožít 
ve svém domově, mezi svými blízkými a sousedy. Chceme, 
aby měli tito lidé možnost co nejdéle žít ve svém přirozeném 
prostředí, na které jsou zvyklí. Často se totiž stává, že přesun 
jinam, takzvané vykořenění, snášejí těžce obzvláště starší 
lidé. Zakotvení sociálních služeb přímo v obci tak usnadní 
život seniorům a nemocným. Máme také povinnost vytvořit 
v komunitním centru jedno pracovní místo sociálního 
pracovníka, který bude působit v obci jako sociální poradce, 
pomáhat rodinám zajistit vhodnou službu pro potřebného 
a koordinovat chod celého polyfunkčního centra. 

Pevně věřím, že výstavba centra bude pro naši obec velkým 
přínosem jak pro kulturní život, tak pro sociální služby, které 
je potřeba začít rozvíjet.

Martin Žabčík / starosta

Stávající budova hasičáku má, 
oproti studii, nyní valbovou střechu, 

která zůstane zachována.
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Další podpořenou dotační akcí je modernizace rozhlasu. 
Naše rozhlasová síť již funguje mnoho let a dostali 
jsme se k problému, že baterie, které napájí jednotlivá 
rozhlasová hnízda, jsou již na pokraji životnosti a musí 
se začít postupně vyměňovat. Momentálně je v obci 
nainstalováno 59 reproduktorů. U všech je potřeba 
provést výměnu baterií. Cena jedné baterie je 5 000 Kč 
a není zahrnuta montáž. Využili jsme proto možnosti 
požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
Celková částka na modernizaci je 1 953 040 Kč, z toho 85 % 
bude již získaná dotace. Nedojde však jen k výměně 

baterií, ale do všech hlásičů bude nainstalován systém, 
který bude hlídat funkčnost jednotlivých rozhlasových 
hnízd a v centrále rozhlasu na OÚ se budou scházet 
data o případných poruchách. Získáme tím přehled 
o celé soustavě. Nyní, pokud nejde v některém úseku 
rozhlas, hlásí tuto závadu sami občané. Zároveň dojde 
k rozšíření sítě o dalších 7 hlásných hnízd a aktualizaci 
protipovodňového plánu obce Ratiboř. Realizace celé 
akce je naplánována v průběhu roku 2021.

Martin Žabčík / starosta

Obnova místních komunikací
I nadále chceme pokračovat v postupných opravách 
místních komunikací. Další plánovanou etapou na příští 
rok je ulice nad hasičákem. V této ulici je potřeba nejen 
nový asfaltový povrch a nájezdy do dvorů, ale musí se 
zde opravit i kanalizace, která je stále vedena v původních 
betonových rourách. Oprava kanalizace je potřebná i pro 
nově budované polyfunkční komunitní centrum, které 
by mělo být napojeno tímto směrem. Zde připravujeme 
žádost na dotační titul Podpora obnovy místních 
komunikací.

Revitalizace hřiště za sokolovnou
Další možností získat finance je dotační titul Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury. Zde je možné čerpat na sportoviště 
určená pro potřeby základní školy. Hřiště za sokolovnou již 
vyžaduje nový umělý povrch a hlavně je potřeba opravit 
drenáže pod povrchem hřiště, protože vždy, když zaprší, 
je z hřiště spíše rybník. V rámci této opravy by mělo být 
vyměněno i osvětlení za úspornější ledkové a zvýšen plot ze 
strany od Mikuláštíků. Současně bychom chtěli opravit strop 
v sálu sokolovny. Jsou zde dosluhující staré sodíkové výbojky, 
které je již problém opravovat. Strop je potřeba opravit 
i z důvodu akustiky, která způsobuje v sálu velké problémy.

Myslivecká chata Červené
Areál v Červených prochází postupnou obnovou. 
Po výstavbě nového pódia a průběžné stavbě 
sociálního zařízení, které by mělo být v provozu od 
jara roku 2021, jsme se rozhodli využít dotačního 
titulu Podpora budování míst aktivního a pasivního 
odpočinku a připravit projekt nové myslivecké chaty, 
která by měla být přístavbou k sociálnímu zařízení. 
V nové chatě by našel uplatnění hlavně myslivecký 
spolek, pro který by byla potřebným zázemím, 

a zároveň by chata měla sloužit jako zázemí pro 
pořádání zábav, mysliveckých výletů a dětských 
dnů, k čemuž areál dříve sloužil. Snažíme se mu 
tímto vrátit jeho funkci, avšak s potřebným zázemím 
a dostatečnou kapacitou pro potřeby dnešní doby.

Chatu navrhl akad. arch. Libor Sošťák a měla by být 
dvoupodlažní. V přízemí by měla být kuchyň a bufet 
se sklady pro pořádání venkovních akcí a v prvním 
patře pak společenská místnost pro potřeby 
mysliveckého spolku i dalších aktivit. 

V měsících říjen až prosinec bude opět možné podávat žádosti o dotace na minister-
stvu pro místní rozvoj. Jelikož je avizované navýšení finančních prostředků na podporu 
obcí, chceme této příležitosti také využít. Již od jara připravujeme projekčně několik 
staveb, o jejichž podporu bychom chtěli žádat.

MODERNIZACE OBECNÍHO ROZHLASU

PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 
Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA MMR ČR
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Během léta proběhla finální fáze oprav místní komunikace 
v Červených. Cesta byla v úseku od hlavní cesty až po 
skládku dřeva (včetně odbočky k mysliveckému výletišti) 
opatřena novým asfaltovým povrchem a byly do ní 
osazeny tři horské vpusti a pět nových reverd, které slouží k 
odvodu vody. V dolním úseku od hlavní cesty až po výpusť 
rybníka se osadilo 200 m nových odvodňovacích žlabů.

Nyní se práce přesunuly na komunikaci k Sušírně, kde 
se kvůli velkému množství vody vytékající z luk provádí 
odvodnění zakopáním drenážního potrubí. Po celkových 
přípravách by měla proběhnout v průběhu měsíce října 
pokládka nového asfaltového povrchu. 

Michal Mrlina / místostarosta

Rekonstrukce stávající budovy hasičáku
Přízemí bývalé hasičské zbrojnice je dnes využíváno 
obecním úřadem jako skladiště a garáž pro bagr. 
V budoucnu by měl být tento prostor využíván při 
pořádání kulturních akcí, jako tomu bývá při guláších. 
Z garáže by měla vzniknout vstupní brána do areálu 
a ze stávajících skladů WC pro veřejnost, které bude 
dostatečně dimenzované na celý areál. Zároveň 
bychom rádi zpřístupnili hasičskou věž, z níž by měla 
vzniknout vyhlídka a na jednotlivých podestách 
schodiště malá galerie. Hasičské hadice se již dnes 
nesuší a věž ztratila svůj význam. Přesto je určitou 
dominantou při vjezdu do obce a je škoda toho nevyužít. 

Mohu potvrdit, že pohled z vrcholu věže na obec je 
velmi působivý. Na tuto akci je možné získat finance 
z výzvy Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Oprava lávek přes Ratibořku
Přes potok v centru obce vedou tři lávky – u Ponorky, 
naproti Kašparů a u Jednoty. Tyto lávky jsou již ve velmi 
špatném stavu a je potřeba je obměnit. Rádi bychom 
je vyměnili za nové lávky, na které lze čerpat finance 
z dotačního titulu Podpora obnovy staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury.

Martin Žabčík / starosta

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Koncem srpna byla dokončena finální podoba dětských 
hřišť v areálu nad fotbalovým hřištěm a v prostorách farní 
zahrady. Obě hřiště zrealizovala firma Valtepro a jejich 
vybudování trvalo téměř pět měsíců. Celková investice 
činila 500 000 Kč a byla financována z dotace od Zlínského 
kraje.

Souběžně s dětskými hřišti bylo na farní zahradě 
zprovozněno i pět cvičících prvků, které mohou využít 
nejen teenageři, ale i starší generace. Celkové náklady na 
posilovací stroje byly 250 000 Kč. Částkou 150 000 Kč na 
realizaci přispěl Nadační fond zdravého životního stylu. 

Již tak brzy po otevření pozorujeme každodenní 
návštěvnost nadšených dětí, za kterou jsme rádi.

Michal Mrlina / místostarosta

DOSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

V průběhu prázdnin pokračovala rekonstrukce 
nových chodníků. Záměrně jsme započali 
v nejfrekventovanějším úseku od obecního úřadu 
po křižovatku u Jednoty, kde je největší pohyb 
chodců. Vyřešil se tak nejrizikovější úsek kolem 
tělocvičny. Nyní se s výstavbou pokračuje na horním 
konci od autobusové zastávky směrem k Hříbkům, 
kde se v celém úseku předělává zadní obruba 
a následně bude položena nová dlažba.  

Všem občanům děkujeme za trpělivost 
a pochopení.
Michal Mrlina / místostarosta

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
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Zaznamenal jsme několik dotazů na způsob přidělování 
obecních bytů. V prvé řadě je třeba říci, že obec vlastní jen 
malé množství bytů a jejich obrátka je velmi dlouhodobá. 

Obecní byty se přidělují na základě pořadníku, do kterého se 
zařazují žadatelé, kteří o byt projeví zájem a podají žádost na 
obecním úřadě. Žadatel musí splnit dvě zásadní podmínky 
a to, že má trvalé bydliště v obci Ratiboř a zároveň nevlastní 
žádnou nemovitost. Pokud se nějaký byt uvolní, je osloven 
žadatel, který je v pořadníku na předním místě. Zároveň se 
posuzuje kategorie bytu. To znamená, že byt 1+kk je nabídnut 
jednotlivci. Větší byty 2+1 nebo 3+1 jsou pak nabídnuty 
čekatelům, kteří mají více rodinných příslušníků.

Pro ilustraci uvedu jeden příklad. Nedávno se v domě 
č. p. 337 (u Kašparů) uvolnil byt 1+kk. Tento typ bytu je určen 
pro jednu osobu. Byly osloveni čekatelé dle pořadí. Tři byt 

odmítli, takže byli posunuti na konec pořadníku. Až teprve 
čtvrtý zájemce po oslovení s pronájmem souhlasil a byt 
přijal. Byla to paní Eva Mrlinová. A tady chci zdůraznit, že 
paní Mrlinová měla řádně podanou žádost, kterou schválilo 
zastupitelstvo obce, následně byla oslovena až na ni došla 
řada. Nikoho tedy nepředběhla a ani nebyla upřednostněna. 
V pořadníku se nachází i několik rodin, které jsou mnohdy 
v těžké životní situaci a velmi nutně byt potřebují. Tyto 
rodiny však mohou být osloveny v případě, že se uvolní byt 
z kategorie vhodné pro vícečlenné rodiny. 

Někdy jsme dotazováni, zda se bude uvolňovat konkrétní 
byt. S takovými informacemi obecní úřad nemůže pracovat. 
O uvolnění bytu je možné jednat až v případě, že je 
nájemníkem doručena výpověď.

Martin Žabčík / starosta

Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním 
opatřením, rozhodlo zastupitelstvo obce o zrušení 
všech společenských a kulturních akcí pořádaných 
obcí do odvolání. Nebude se tedy konat hodový 
jarmark, zrušeno bylo také setkání seniorů 
a vítání občánků i obecní zabíjačka. Otazník 
visí i nad rozsvícením vánočního stromu či 
adventním koncertem. Celou situaci komplikuje 
také nařízení krajské hygienické stanice, která po 
obcích vyžaduje všechny pořádané akce hlásit.

Velmi nás tato skutečnost mrzí, jelikož žijeme 
v Ratiboři aktivním společenským životem. Nedá 
se však nic jiného dělat, než danou epidemii 
přestát ve zdraví. Pevně věříme, že se všichni 
setkáme na společenských akcích v příštím roce.

Martin Žabčík / starosta

Vzhledem k celospolečenské situaci, která v současné 
době komplikuje běžný život všem lidem, kde nejohroženější 
skupinou jsou právě senioři, se zastupitelstvo obce 
rozhodlo, že až do odvolání nebude obec pořádat žádné 
společenské akce, jako je každoroční setkání seniorů nebo 
přání našim jubilantům. Vše činíme s ohledem na zdraví 
našich občanů. Doufáme, že tato situace nebude dlouho 
trvat a vše se navrátí do starých kolejí. 

V měsíci červenci jsme využili příznivé situace a sešli jsme 
se dvakrát s našimi seniory. Ti, kteří slavili svá jubilea 
v období nouzového stavu a přijali pozvání na Obecní 
úřad v Ratiboři, se sešli v obřadní síni ke společnému 
posezení. Setkání bylo velmi příjemné a sklidilo kladné 
hodnocení. Určitě, pokud nám to situace dovolí, bychom 
v tomto zavedeném přání jubilantům chtěli nadále 
pokračovat.

Na základě nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví 
jsme zrušili i tradiční vítání občánků do doby, kdy bude 
možno bezpečně toto setkání uskutečnit.

Do dalšího našeho setkání Vám všem přeji hodně zdraví.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

OBECNÍ BYTY A ZPŮSOB JEJICH PŘIDĚLOVÁNÍ

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE DO KONCE ROKU 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Vážení spoluobčané, v přechozích měsících jsme společně 
prošli změnami v odpadovém hospodářství, které věříme 
povedou ke zlepšení naší míry třídění. Dle nového zákona 
o odpadech budeme totiž muset již za pár let dosahovat 
míry třídění nad 70 %. 

Naše míra třídění je nyní 50 %. Máme tedy před 
sebou ještě dlouhou cestu, ale pevně věříme, že se 
nám společně podaří dosáhnout skvělých výsledků 
a nebudeme nuceni zvyšovat poplatky za odpady, 
a naopak ušetříme finance, které budeme moci 
investovat do velebení obce či kulturních akcí.

Chtěli bychom vám všem moc poděkovat, že jste se 
zapojili do nového systému třídění do plastových pytlů 
přímo ve vašich domácnostech. V současnosti je zapojeno 
39 % (270 z celkových 703) domácností! Jsme nesmírně 
potěšeni takovým zájmem a tím, že vám není lhostejné 
životní prostředí a podporujete svým zodpovědným 
přístupem naši obec v dosahování požadovaných 
výsledků. 

Pro ty, kteří se do systému stále nezapojili, ještě 
není pozdě! Můžete se připojit kdykoliv. Stačí, když 
se v úředních hodinách dostavíte na obecní úřad 

a zaregistrujete vaši domácnost. Zdarma od nás 
dostanete pytle na třídění a speciální etikety s QR kódem, 
který bude obsahovat informace o vaší domácnosti 
a druhu odpadu. Následně pak budete třídit papír, plast, 
kovy a sklo do pytlů, které jste od nás obdrželi. 

Po naplnění polepíte pytle etiketami s QR kódem. Je velice 
důležité dbát na to, aby na pytel byla nalepena správná 
etiketa podle druhu odpadu a teprve až po naplnění pytle. 
V případě, že nalepíte etiketu na pytel ještě před jeho 
naplněním, může dojít při manipulaci s ním během sběru 
k jejímu poškození. Plné a označené pytle pak v den sběru 
odpadu (viz svozový kalendář) umístíte před váš dům. 
Při svozu odpadu zaměstnanec obce načte vaše pytle 
do systému, díky čemuž obec získá přehled o celkové 
produkci odpadu.

Věříme, že pytlový sběr tříděného odpadu je i pro vás 
velkým přínosem, jelikož díky svozu přímo od vašich 
dveří již nemusíte chodit až do sběrných hnízd, ale třídíte 
v pohodlí vašeho domova. 

Děkujeme, že jste v tom s námi. 

Martin Žabčík / starosta

V sobotu 19. 9. 2020 v 9.00 hodin se sešlo 30 
dobrovolníků z obce za obecním úřadem, vyzvedli 
si pytle, rukavice a vesty. Následně vyrazili na 
předem určené lokality (splav u obecního úřadu, 
stará cesta, cyklostezka, cesta nad hřbitovem, potok 
Kateřinka, Borčí a potok od zastávky kino směrem 
k Prefixu). Akce se zúčastnily také děti, které se 
vrhly do sbírání odpadků s velkým nadšením. Nejvíce 
odpadu bylo nalezeno v potoce. Všichni jsme si akci 
velice užili a vše jsme zakončili společným opékáním 
špekáčků na zahradě mateřské školy. Nakonec jsme 
ale usoudili, že odpadu v obci oproti předešlým 
letům, kdy se odpadky objevovaly všude, ubylo. 
Jen posekané trávy vysypané do potoka je 
stále hodně – využívejte prosím sběrný dvůr! 
Tento rok bylo odvezeno 40 ks pytlů a volně 
ložený odpad. Přibližně bylo uklizeno cca 400 kg 
odpadu. Moc děkujeme všem zúčastněným a těšíme 
se zase za rok.

Karina Pešlová / organizátorka

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!

UKLIĎME RATIBOŘ 2020

Nevyhazujte prosím posečenou trávu do potoka – nemáte-li kompostér, zavezte ji raději do sběrného dvora. Děkujeme.
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Po poněkud nešťastném loňském roce se už maňásci 
KOŤÁTKO, MEDVÍDEK A BERUŠKA – symboly tříd a paní 
učitelky těšily na všechny děti. Školní rok začal slavnostně 
1. září. Milým přístupem usnadnily paní učitelky pobyt 
novým dětem v MŠ, kterým v prvních dnech ukáplo několik 
slziček. Během dalších dnů již byla atmosféra v jednotlivých 
třídách mnohem pohodovější. Hůře odloučení prožívaly 
maminky a tatínci. Elán a pevné nervy v naší náročné 
práci nám přišli popřát pan starosta Martin Žabčík a pan 
místostarosta Michal Mrlina. Do mateřské školy nastoupilo 
16 nových dětí.

Třídy a vyučující ve školním roce 2020/2021

O chod MŠ a chutný jídelníček se starají: vedoucí stravování 
a účetní Petra Frydrychová, kuchařky Dagmar Trčková, Irena 
Barvíková, Alena Juráňová a provozní zaměstnanci Jarmila 
Macečková a Miriam Javoříková. 

Školka zajišťuje stravování občanům, kterým oběd až 
do domu rozváží usměvavá Andrea Žambochová. Naše 
kuchyně se řídí heslem: Kde se dobře vaří, tam se dobře daří.

Příprava naší výchovně-vzdělávací práce vychází ze školního 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání S úsměvem 
to jde lépe. Obsahuje 8 hlavních tematických celků, které jsou 
rozpracovány do dalších podtémat. S tématy i podtématy jsou 
rodiče seznamováni na nástěnkách v jednotlivých šatnách. 
Vzdělávací program je obohacen o dílčí projekty: logopedická 
prevence a předplavecký výcvik.

V mateřské škole probíhá pro přihlášené děti hravou formou 
výuka angličtiny pod vedením Mgr. Hany Janíčkové.

Během prvního týdne jsme uskutečnili rodičovskou schůzku. 
Rodiče byli seznámeni s výchovně-vzdělávacím programem, 
školním řádem, metodami a způsobem výuky, nápravou řeči, 
se stravováním a plánováním jídelníčku a s organizačními 
věcmi. Sestavili jsme nové vedení Klubu rodičů, kterého se 
chopily maminky: Elena Vrbová, Michaela Jurášková a Eva 
Ordeltová. Finance bedlivě střeží Iva Švédová Janíčková.

Tímto bych chtěla za kolektiv MŠ poděkovat paní Evě 
Buriánkové za obětavou práci a ostatním rodičům, kteří 
nám v minulém školním roce pomáhali při organizaci akcí 
v MŠ pro děti. S novým vedením jsme naplánovali tradiční 
akce, které se však budou organizovat vzhledem k aktuálním 
epidemiologickým podmínkám v naší oblasti.

Do nového školního roku za přísnějších hygienických 
pravidel jsme vykročili pravou nohou. Těšíme se na 
vzájemnou a plodnou spolupráci s Obecním úřadem 
Ratiboř, ZŠ Ratiboř, spolky, sponzory a s rodiči a přáteli MŠ.

Za kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

Berušky 24 15 9 Bc. Eva Vidlářová 
Barbora Machálková

Medvídci 24 12 12 Zdeňka Březovjáková, 
Pavlína Ferdicsová

Koťátka 24 15 9 Bc. Lucie Adámková, 
Vladimíra Staňková

CELKEM 72 42 30

Do školy se těšíme, o hračky se dělíme,
s rodiči si pusu dáme a do třídy pospícháme,
hrajeme si, povídáme, ve školce se rádi máme,
koťátko, medvídek a beruška, to je naše školička.
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Přivítat je a popřát jim hodně školních úspěchů přišli jako 
každoročně i představitelé naší obce v čele s panem starostou 
Martinem Žabčíkem a místostarostou obce panem Michalem 
Mrlinou. Od nich zákonní zástupci novopečených školáků 
obdrželi již tradičně finanční příspěvek na školní pomůcky. 
Hodně pracovních úspěchů a rodinnou pohodu popřáli rovněž 
všem zaměstnancům školy.

Třídy a vyučující ve školním roce 2020/2021

Ostatní hodiny a úvazky vyučuje paní učitelka Mgr. Hana 
Uhříková. Mezi učitelský kolektiv jsme znovu přivítali po 
rodičovské dovolené paní učitelku Kláru Děckuláčkovou, 
které přejeme hodně elánu a sil v nelehké kantorské práci, 
a rozloučili jsme se s paní učitelkou Janou Divišovou, které chci 
jménem celého učitelského sboru poděkovat za celoživotní 
práci pro školu, obec, úsilí a přínos pro všechny, které za svá 
léta učila a vychovávala, a za krásné kolegiální vztahy.

I v letošním školním roce připravujeme pro žáky řadu akcí, ať 
už mimoškolních, či v rámci výuky, kterými jim chceme zpestřit 
pobyt ve škole. 11. září se na školní zahradě uskutečnily aktivity 
ve spolupráci s MAS Střední Vsetínsko, kde si děti vyzkoušely 
vyřezávání „lupénkovou pilkou“, výrobu dráčků a větrníků 
a páťáci si odnesli domů vlastnoručně vyrobenou ptačí budku. 
Bylo to velmi příjemné a smysluplné dopoledne.

18. září nás navštívil příslušník PČR pan Malcharczik a osvětlil 
dětem z 1. a 2. třídy správné chování v silničním provozu. 

Po úspěšném cyklu preventivních programů pro děti 
a mládež jsme na konec září a začátek října využili nabídky od 
organizace Hope4kids, z.s. s pořadem Etické otázky všedního 
dne s těmito tématy: Buďme kamarádi, Hrajeme si spolu, Jak 
se stalo, že jsem tady, Jak správně naložit se svými penězi a Jak 
mít pěkný vztah se svými rodiči. Ve středu 23. 9. jsme rovněž 
ve spolupráci s MAS navštívili farmu Bludička u Nového Jičína, 

ve které si děti prohlédly domácí zvířata s průvodcem, podle 
zájmu se svezly na poníkovi a oslíkovi a rovněž pro ně byly 
připraveny rukodělné činnosti. Ve čtvrtek 24. 9. proběhl na 
fotbalovém hřišti sportovní den.

V prostorách školy se během prázdnin pilně pracovalo, 
abychom s novým školním rokem vkráčeli do příjemnějšího 
a podnětnějšího prostředí. Byla zprovozněna počítačová učebna, 
do dvou tříd byly nainstalovány nové interaktivní tabule.

   Školní informační systém 
   EduPage
Nově také naše škola začala používat školní informační systém 
EduPage (www.edupage.org), který bude sloužit nejen jako 
elektronická žákovská knížka, ale i jako komplexní informační 
systém, ve kterém rodiče najdou veškeré informace od 
rozvrhů, jídelníčků, známek, domácích úkolů a učebních 
materiálů až po zadávání omluvenek. Samozřejmostí je také 
přímá komunikace mezi rodiči a učiteli. EduPage mohou 
rodiče využívat jak na osobním počítači, notebooku či tabletu 
prostřednictvím webového prohlížeče, tak v mobilním 
telefonu prostřednictvím aplikace dostupné pro telefony 
s operačním systém Android a iOS.

   Vzdálená výuka 
   s Microsoft Teams
V případě nouzového stavu je škola připravena na vzdálenou 
výuku prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, která je 
vyvíjena přímo pro žáky a učitele. Pro správnou funkci aplikace 
je zapotřebí pouze počítač připojený k internetu, sluchátka 
nebo reproduktor s mikrofonem a web kamera. Dobře může 
posloužit také chytrý telefon.

Věříme, že používání nových aplikací přispěje nejen ke 
zkvalitnění výuky, ale také k rozvoji digitální gramotnosti 
žáků i rodičů. Děkuji zřizovateli školy Obci Ratiboř a všem 
pracovníkům obecního úřadu za pomoc a ochotu při všech 
činnostech spojených se začátkem nového školního roku.

V závěru přeji všem dětem hodně úspěchů a jedniček, 
pedagogům hodně sil do nového školního roku a rodičům 
trpělivost a pevné nervy.

Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. září letošního roku se pro devatenáct dětí stal dnem velmi důležitým. 
Čekal je totiž jejich první den ve škole.

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 19 6 13 Mgr. Milada Valová

2. třída 22 16 6 Mgr. Alena Jandíková

3. třída 18 9 9 Mgr. Tamara Juchelková 

4. třída 18 8 10 Mgr. Jitka Vítková

5. třída 18 12 6 Mgr. Klára Děckuláčková

CELKEM 95 51 44

Školní družina 24 12 12  Jana Liškutínová
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V létě obec Ratiboř uspořádala sportovní tábory pro děti od 
3–12 let, které proběhly ve dvou turnusech. Oba dva letošní 
turnusy dostaly název Poznáváme krásy Ratiboře.

I. turnus ve dnech 27.–31. 7. 2020 
První den byly děti rozděleny do čtyř týmů. Každý z týmů si 
vymyslel vlastní název, znak a pokřik. Potom tyto týmy čekala 
vědomostní soutěž – Co víš o Ratiboři?

Otázky byly uspořádány od nejjednodušších (pro tříleťáčky – 
např. „ Jak se jmenuje dědina, ve které bydlíš?“) až po složitější 
(např. „Jakou rozlohu má obec Ratiboř?“).

V úterý jsme se vydali na největší túru z celého týdne – na 
Křížový. Šli jsme přes údolí Hološín, které se zdálo být v tom 
horku nekonečné, ale svačinky z domu a řízky nabalené od 
kuchařů nám pomáhaly tuto trasu zvládnout. A v lese už to 
byla paráda. Děti našly několik hřibů a zapsaly se do deníku až 
na vrcholu Křížového.

Ve středu jsme se vydali na horní konec k Pamětnímu kameni 
obyvatel Vařákových pasek. Při cestě tam nás čekalo velké 
dobrodružství v podobě kopřiv vyšších než my, ale ogaři se 
toho zhostili a prosekali nám chodníček až na pamětní místo.

Ve čtvrtek nás čekalo další významné ratibořské místo 
– Památník Jana Maniše. Na lavičkách u památníku jsme 
poobědvali a Víťa s Kubou nám přečetli historii Jana Maniše. 
Děti byly nadšené, když v lese našly kešku a mohly se do ní 
zapsat. Po obědě jsme se vydali nelehkým terénem až na 
ratibořskou Grapu.

V pátek se jako každoročně děti vyskákaly na skákacím hradu 
a vyřádily s barvami na obličej. Jako odměnu za zvládnutí 
všech výletů děti dostaly ledňáčka a za odměnu jim pan 
starosta připravil překvapení v podobě mlhoviště. 

II. turnus ve dnech od 17.–21. 8. 2020
Druhý turnus se nesl ve stejném duchu, ale bohužel počasí 
nám tolik nepřálo. První den se děti zase rozdělily do čtyř týmů 
a čekala je vědomostní soutěž „Co víš o Ratiboři?“ Otázky byly 
lehce upraveny, protože některé děti byly stejné jako minule 
a měly by výhodu proti ostatním. I tak byly některé otázky pro 
děti oříškem.
Druhý den jsme se rozehřáli rozcvičkou a vyrazili na Kosiska, 
kde se děti vyřádily v lese – hledaly hřiby, stavěly bunkry 
a cestou zpátky jsme objevili lesík plný liščích nor. 
Ve středu nám počasí nepřálo vůbec, ale my jsme nezaháleli, 
vzali pláštěnky a vyrazili do sokolovny. Děti se rozdělily na 
školkáče a školáky. Malé děti hrály v malém sále hry a velcí 
zdolávali překážkovou dráhu na čas. Po obědě měly děti za 
odměnu pohádku a malincí si mohli hrát nahoře v mateřském 
centru Budníček.
Ve čtvrtek se počasí konečně umoudřilo a nás čekala 
nejzajímavější túra do Vojenského muzea Ludvíka Hynka 
v Borčí. Tam už na nás čekal pan Vacek s paní Vackovou a jejich 
pejsek, kterého si děti hned zamilovaly (a on je). Pan Vacek 
pověděl dětem něco málo o historii a potom je pozval do jejich 
muzea. Všichni byli nadšeni.
Za úspěšné zdolání dalšího tábora bez většího úrazu (odřenin, 
modřin a škrábanců bylo hodně, pár zapíchlých třísek a několik 
klíšťat, ale s tím se musí na dědině počítat) nám obec opět 
zařídila skákací hrad, mlhoviště a ledňáčky. Barvami nejen na 
obličej se pomaloval každý, kdo chtěl. 
Chtěla bych poděkovat všem holkám a Adamovi, kteří mně 
pomáhali, výborným kuchařům Lukášovi, Andrejce a Lence 
a úžasné paní Musilové, která se po celý tábor starala 
o pořádek a upekla bezkonkurenční bábovky.

Bc. Lucie Adámková / vedoucí tábora 

SPORTOVNÍ TÁBORY RATIBOŘ 2020
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Vážení spoluobčané, chceme vás krátce informovat o naší 
výstavě králíků, která se uskutečnila ve dnech 5. a 6. září 
2020. Na výstavu bylo přihlášeno 145 králíků a ještě byli 
dodáni dva dodatečně. Králíky nám na výstavu dodalo 29 
chovatelů z osmi základních organizací (ZO) okresu Vsetín. 
Skutečně dodaných bylo 136.

Posouzení stejně jako v minulosti provedli posuzovatelé Ing. 
Jurečka, Koláček a Stolařík. Jako ocenění bylo na výstavu 
připraveno pět pohárů a dvacet čestných cen. Všichni 
chovatelé naší ZO, kteří vystavovali, získali nějaké ocenění, 
a to následovně: Přítel M. Všetička získal pohár Šampion 
1,0 – samec za králíka Velký světlý stříbřitý s oceněním 96 
bodů, přítel V. Zbranek získal pohár Šampion 0,1 – samice 
za králíka Činčila velká s oceněním 96 bodů. Pohár pro 
nejlepšího mladého chovatele získal mladý chovatel 
M. Vítek za králíka Tříslový černý s oceněním 95,5 bodů. 
Dále čestnou cenu získala chovatelka M. Zgabajová za 
svou kolekci králíků Aljaška s oceněním 377 bodů. Přítel 
L. Vítek získal čestnou cenu za králíka Maklenburský modrý 
s ceněním 96 bodů a chovatelka Z. Vítková získala čestné 
ocenění za kolekci králíků Kuní velký modrý se ziskem 378 
bodů. Jen pro vysvětlení. Maximální bodové ohodnocení 

je 100 bodů, ale toto se prakticky neuděluje, takže králíci 
ocenění 95 body a více jsou špičková zvířata. Většina zvířat 
byla obodována vysoce, i když se našli i králíci s hodnocením 
výluka nebo s hodnocením neklasifikován. Rozdělení pohárů 
a čestných cen provedli ve sboru posuzovatelé dle směrnic pro 
posuzování. 

Výstavu navštívilo cca 200 zájemců o chovatelství. Ti nejmenší 
dostali malou pozornost ve formě lízátka, kačenky nebo pravítka. 

Zajímavým zpestřením programu byla tombola, v níž bylo 
cca 250 cen a byla celá vykoupena. Poděkování patří všem, 
kdo do tomboly přispěli, a všem dalším, kteří přispěli jinou 
formou. Mnozí byli uvedeni v katalogu jako spolupořadatelé. 
Počasí přálo zejména v sobotu, v neděli dopoledne to pak 
bylo horší. Lze říci, že se výstava vydařila, a to zejména díky 
dobré návštěvnosti. Závěrem je nutné poděkovat všem, 
kteří se na uskutečnění podíleli – jde zejména o obecní úřad 
a chovatele z Hoštálkové, kteří pomohli při stavbě a likvidaci 
výstavy. Děkujeme též rodinným příslušníkům a i dalším 
občanům.

Chovatelé ZO Ratiboř

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ 2020
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Včelaři HoKaRa (Hošťálková, Kateřinice a Ratiboř) pořádali 
oslavu 100. výročí v zámeckém areálu v Hošťálkové. 

Včelaři z Hošťálkové, Kateřinic a Ratiboře, sdružující se pod 
hlavičkou Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace 
Hošťálková, si dne 29. 8. 2020 připomněli stoleté výročí 
založení včelařského spolku. Vznik je doložen zápisem 
v kronice obce, kde její autor zmínil, že „existuje od roku 1920 
včelařský spolek pro Hošťálkovou a okolí, založený z popudu 
říd. uč. v.v. J. Zelinky.“ S touto informací přišel na členskou 
schůzi v březnu 2020 přítel Věroslav Zbranek z Kateřinic 
a organizace oslav výročí se zodpovědně zhostil nově zvolený 
předseda Zdeněk Staněk z Hošťálkové. Včelaři „HoKaRa“, jak 
se moderně trojlístek okolních obcí označuje, v krátkém čase 
připravili oslavu, kterou spojili s dětským sportovně-zábavným 
loučením s letními prázdninami.

Vše se konalo v zámeckém areálu v Hošťálkové. Úvodní 
slavnostní schůze členů se nesla v duchu našeho dlouholetého 
exjednatele, přítele Josefa Teplého st., který rovněž obdržel 
ocenění „Vzorný včelař“ za dosažené výsledky v chovu 
včel a aktivní činnost pro naši organizaci. Sám si připravil 
přednášku o včelích produktech a jejich zpracování, při které 
odtajnil své postupy. Veřejnosti byl připraven bohatý program, 
občerstvení i malá včelařská výstava dobových i současných 
potřeb včelařů, která rozšířila povědomí o životě včelstev, 
včelařských postupech a činnosti naší organizace. V zámku 
byla otevřena i stálá expozice partyzánského odboje v obci 
za 2. světové války.

Pro děti si včelaři a další pořadatelé připravili několik 
soutěžních stanovišť, výherní kolo štěstí a mnoho dalších 
atrakcí. I ryze včelařské disciplíny, jako stloukání rámků 
a výroba svíček z mezistěn, byly u dětí velmi oblíbené. 
Program byl okořeněn vystoupením Skupiny historického 
šermu Alternus, mužského folklorního pěveckého sboru 
Kosáci z Ratiboře a malým koncertem Zvonků Dobré zprávy 
z Kateřinic.

Při oslavě přálo počasí, za což do nebe děkujeme nedávno 
zesnulému členu a dlouholetému důvěrníkovi příteli Janu 
Kamasovi z Kateřinic. Sám se na tuto akci těšil a před svou 
smrtí na ni ještě stihl pozvat několik přátel. My věříme, že 
bezdeštivý průběh dne „tam nahoře“ ohlídal právě on. Úsilí 
všech, kteří při akci pracovali jako včeličky, bylo odměněno 
radostí dětí a ohlasy spokojených návštěvníků včelařské 
i nevčelařské veřejnosti.

V samotném závěru zprávy je naší povinností poděkovat za 
podporu „obcím HoKaRa“, sponzorům, účinkujícím, Českému 
svazu včelařů z.s. a všem, kteří nás navštívili. Za mne patří 
velký dík i všem našim členům, kteří se na přípravách 
i průběhu aktivně podíleli.

Václav Vidlář / jednatel ČSV, z.s., 
ZO Hošťálková

NA VALAŠSKU SE SLAVILO 100 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU
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Čím jiným mám začít, než pochvalou pro naše soutěžní 
družstva. Poličky se plní zlatem, stříbrem nebo dokonce 
dřevěnými či skleněnými obrovskými poháry. Nebyl víkend, 
kdy by týmy nejely na soutěž a nedovezly nějaké ocenění.

Když to shrnu, tak první srpnový víkend je čekalo 
4. kolo EMAS Extraligy HVP České republiky. Jedná se 
o nejprestižnější ligu v požárním útoku, kde ženský tým 
vybojoval úžasné 2. místo!

Druhý víkend, počínaje pátkem 7. 8. 2020, vyjelo mužstvo 
na noční soutěž na Bystřičku, kde se umístili na 3. místě. 
V sobotu taktéž obsadili 3. místo v Kostelanech. I když už 
byl třetí soutěžní den, neděle, tak se nešetřili a zúčastnili 
se rovnou tří soutěží. Na Dolní Bečvě a ve Valašské 
Polance se jejich um ve sportu ukázal v plné kráse 
a umístili se dvakrát na 1. místě. 

Ostatně, týmy mužů a žen se mohou předhánět, kdo 
doveze domů lepší výsledky, jelikož dále vyhráli: 

Muži

2. místo – Noční soutěž Odry 
2. místo – Rožnov pod Radhoštěm 
2. místo – Noční soutěž Měrotín 
2. místo – Petřvald 
2. místo – Závišice 
2. místo – Noční soutěž Litenčice 
2. místo – Nedašov 
3. místo – ZLPS Louky 
3x ocenění za nejrychlejšího proudaře 

Ženy

1. místo – Noční soutěž Odry 
1. místo – Rožnov pod Radhoštěm 
1. místo – Podhradní Lhota 
1x ocenění za nejrychlejší proudařku

Jak se soutěžním družstvům daří, můžete vidět na 
Facebooku nebo Instagramu, kde přidávají videa ze soutěží. 

Poděkovat musíme panu Válkovi a jeho firmě Válek 
autosport, který dal ochotně před víkendem sportovní 
stroj do pořádku. S tím ale souvisí i fakt, že mašina už 
tempu našich chlapů nestíhá. Z tohoto důvodu musíme 
pořídit novou soutěžní požární stříkačku, jejíž cena se 
pohybuje okolo 200 000 korun. Pokud Vám není hasičský 
sport či naše soutěžní týmy cizí a chtěli byste vidět, tak 
jako my, lepší a lepší výsledky, budeme rádi za jakoukoliv 
podporu.

Výjezdová jednotka
  8. 8. 2020 – likvidace obtížného hmyzu 

– 3 vosí hnízda (v domě alergik)
  14. 8. 2020 – technická pomoc 

(čištění kanalizace v RD, kde hrozilo zatopení garáže)
  20. 8. 2020 – likvidace obtížného hmyzu 

– 2 vosí hnízda, 1 sršní hnízdo (v domě imobilní osoba)
  26. 8. 2020 – likvidace obtížného hmyzu 

– 2 vosí hnízda

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

I letos jsme se zúčastnili soutěže Dobrovolní hasiči 
roku, tentokrát za jednotku SDH se zásahem – Požár 
rubiska (v Červených). Opět jsme se dostali do TOP 5 

za sever Moravy.

Tímto bychom vás chtěli moc poprosit o podporu 
formou hlasování pro náš spolek buď on-line na webu 
www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ nebo formou 
SMS: HASICI JSM3 na telefonní číslo: 900 77 06.

Hlasovat můžete až do 20. 10. 2020.

Stručný popis zásahu
Dne 16. 3. 2020 vyjela jednotka SDH Ratiboř 

v počtu 12 lidí k požáru lesního porostu do obce 
Ratiboř. Jednotka přijela na místo jako první 

a členové jednotky natáhli k požářišti vodní vedení 
hadicemi B” a C” o délce cca 150 m. Byl zjištěn požár 
v nepřístupném terénu, který se šířil přes horizont 

směrem k obci Pržno a zasáhl celkově plochu jednoho 
kilometru čtverečního. S JSDH Jablůnka jsme hlídali 

požářiště až do ranních hodin. Ráno po prolití 
menších ohnisek byl zásah velitelem ukončen.

Doplnění
Krátce po příjezdu velitel zásahu vyhlásil II. stupeň 
požárního poplachu a na místě se sjelo 13 cisteren 
s vodou. Zásah velmi komplikoval silný vítr, který 

požár neustále rozfoukával a špatně dostupný terén. 
Velitel zásahu si na místo vyžádal další posilové 
jednotky. Požár zasáhl rozlohu o velikosti jeden 

kilometr čtvereční, kde hořela suchá tráva a rubiska. 
Po příjezdu posilových jednotek vyhlásil velitel zásahu 

již III. stupeň požárního poplachu.

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům 
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Milé děti, milí studenti (a vážení rodiče – vždyť případná další online výuka vás aktivizuje více nežli byste si možná přáli) začala 
vám škola. To je teď váš, vy mladí, úkol na světě: Mnoho se naučit a mnoho znát. Nelitujte námahy se o všem učit, protože 
vzdělání, to nejsou ty informace, které vám zůstanou v hlavě (já si dneska z toho, co jsem se učila na gymnáziu, skoro nic 
nepamatuju), vzdělání, to je schopnost řešit problémy, uplatnit se v životě, rozumět tomu, jak funguje svět kolem nás.
Ale nejen to. Také se učíte o Bohu Stvořiteli. Zeptáte se jak to? Ano tak. Neboť matematika vás učí, jak Bůh všechno uspořádal, 
fyzika, jak všechno udržuje v pohybu. Přírodopis o všem, do čeho vdechl život. Dějepis o tom, že ať by byl kdo jak mocný, 
přece padne a žádná moc ani sláva není na věky. A vůbec všechno poznání je od Boha a pro Boha. 
A hlavně, nejste v tom učení sami, my všichni se potřebujeme neustále učit, jak dobře křesťansky žít.
Proto jděme statečně do toho školního roku ve jménu Pána Ježíše Krista. Před nikým se neponižujme, protože jsme Božími 
stvořeními. Nikomu se neposmívejme a nikoho neurážejme, protože toho, kdo se vytahuje nad druhé, Bůh srazí do prachu. 
Ujímejme se těch, kterých si nikdo neváží, protože takové Bůh povýší a vyznamená. Kéž nám v tom Pán Bůh pomáhá. Amen.

Jménem staršovstva a sboru vás srdečně zdraví a přeje krásný a ve zdraví prožitý podzim farářka J. Wiera Jelinek 
a kurátor Jan Jurášek. Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi 
a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí paní farářka tohoto sboru své služby a čas.

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.

Příprava na křest a předsvatební příprava probíhají dle domluvy s paní farářkou.

Pane Ježíši Kriste, přimlouváme se sami za sebe, ale prosíme v tuto chvíli především za naše děti, které 
nastoupily do nového školního roku, kdy je čeká mnoho nejistot. Budou potřebovat sílu a vytrvalost, také naši 
pomoc. My víme, že potřebují více, než jim my můžeme dát, a prosíme tebe o požehnání pro ně. Prosíme, aby 
prospívaly ve všem, na těle i na duchu. Aby rostly v rozumnosti a ve víře. Aby byly milé Tobě i lidem. 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

Zahajujeme pravidelné aktivity v týdnu a doufáme, že nám je nepokazí 
výskyt nového typu koronaviru :-) 

Dorost. Všechny děti jsou zvány k účasti na biblických hodinách, které se 
následně budou konat na faře každou středu po školní výuce od 13.00 h. 
Vyučování je určeno pro děti od první do páté třídy ZŠ. 

Nedělní besídka. Nedělní škola pro děti se koná v neděli spolu se 
začátkem bohoslužeb v 10.00 h. Přicházejte s dětmi do kostela :-)

Konfirmační cvičení. Ve školním roce 2020/21 pokračuje příprava na 
konfirmaci na jaře 2021. Zároveň otevíráme nový ročník pro konfirmaci 
v r. 2022. Do konfirmačního cvičení se mohou hlásit děti od 12 let. 
Konfirmační výuka probíhá jednou týdně na faře.

Bohoslužby díkůvzdání za úrodu se svátostí Večeře Páně se budou konat 
tradičně třetí říjnovou neděli 18. 10. v 10.00 h. 

Další cyklus biblických hodin zahájíme v úterý 20. 10. Budeme číst jedinou 
prorockou knihu v Novém zákoně a to Zjevení svatého Jana od kapitoly 8. 
Scházíme se na faře v úterý v 17.00 hodin a těšíme se také na Vás :-)

Letos se už do jedenáctého roku služby Bohu zpěvem pod vedením 
Růženy Hříbkové pouští pěvecký sbor a srdečně zve každého, kdo rád 
zpívá. Zkoušky se konají v úterý od 18.00 hodin.

Advent letos začíná poslední listopadovou neděli 29. 11. A v něm 
(kromě nedělních bohoslužeb) Vás zveme v úterý (1. 12., 8.12. a 15. 12.) 
od 17.00 h na adventní večerní setkání. 

Druhou Adventní neděli 6. 12. se uskuteční Adventní KONCERT. 
Uslyšíme country kapelu ze Vsetína Gympleři.

Čtvrtou Adventní neděli 20. 12. v 15.00 h se bude v kostele konat 
tradiční KONCERT Urbi et Orbi v podání Zvonků Dobré zprávy.

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

Za končící rok 2020 budeme společně Bohu děkovat při bohoslužbách 
ve čtvrtek 31. 12. v 16.00 hodin. 

Společně budeme prosit Boha o milost a vedení v Novém roce při 
bohoslužbách v pátek 1. 1. 2021 v 10.00 hodin. 

V průběhu těchto posledních měsíců Zvonky Dobré zprávy (jestli se něco 
nezmění) vystoupí na následujících místech: Karviná 31. 10., Opatovice 
20. 11., Kateřinice 27. 11., Skaštice 29.11., Skalice, jezuitský kostel 6. 12., 
v kostele sv. Martina v Jezernici u Lipníka n. Bečvou 13. 12., Ratiboř 20. 12., 
Olomouc – hotel Flora 22. 12.

Sborová sdělení a pozvánky – změny vyhrazeny
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Loňskou sezónu jsme zahájili v září na Santově, kde jsme byli 
pozváni na ovčácké slavnosti. Měli jsme proto vymyslet hru, 
která se bude hodit k dané společenské akci. Velice dobrý 
námět na scénář nám poskytla paní učitelka Emílie Galetková 
z Hošťálkové. Tento námět jsem zpracovala a hru jsme nazvali 
Dožatá z Ratibořa. S tím samým představením jsme vystoupili 
také v listopadu na setkání seniorů v místní mateřské škole.

Od října jsme začali zkoušet i naši autorskou hru na náměty paní 
učitelky Pavlínky Ferdicsové Vesnica roka. Poté, co Ratiboř vyhrála 
2. místo v soutěži Vesnice roku, autorka hry se „toho chytla“ 
a napsala divadelní námět během jednoho víkendu. Scénář jsme 
zpracovali tak, že většina nás herců do něj něco přidala. Třeba 
postavu tetky Srncové si herečka Milena Vacková vymyslela úplně 
sama. Při každé zkoušce jsme přidali něco nového, takže konečný 
scénář byl hotový asi až 14 dní před premiérou, kterou jsme měli 
před Vánoci v místním kině. Účast diváků byla veliká, kino doslova 
praskalo ve švech a představení se nám vydařilo. První repríza 
hry byla letos v lednu, opět v kině. Druhá repríza se uskutečnila 
v únoru na Bystřičce v hospodě U Lukášů.

Další představení této hry jsme museli zrušit kvůli pandemii. 
Ale nezaháleli jsme ani v tomto nelehkém období a jak se 
protiepidemiologická opatření trochu uvolnila, tak pět našich 
herců nazkoušelo scénku, opět na náměty Pavlínky Ferdicsové 

Pandemie na dědině, kterou jsme vysílali on-line na sociálních 
sítích, na webových stránkách a na infokanále.

V létě, kdy už bylo možno hrát, jsme hráli jen jednou v zámeckém 
areálu v Hošťálkové, a to třetí reprízu hry Vesnica roka.

Do budoucna plánujeme další naši autorskou hru. Už se něco 
málo rýsuje, ale zatím nedokážu říci, kdy bude premiéra, protože 
kvůli pandemii se vše posunulo. Pokud to situace umožní, máme 
v plánu uskutečnit více repríz hry Vesnica roka po okolních obcích 
a u nás v Ratiboři opět benefiční představení pro charitu Vsetín.

Těšit se taky můžete na ochotnický soubor KOS z Velkých 
Karlovic. Ti by nám začátkem listopadu měli přijet zahrát do 
místního kina. Představili by se s komedií Františka Ferdinanda 
Šamberka Jedenácté přikázání.

Ale jak říkám… kdo ví, co nám dnešní koronavirová doba přinese, 
ale snad nám naše plány vyjdou. A Vám všem přeju hodně sil 
a hlavně zdraví.

Za ratibořské ochotníky Andrea Žambochová

V prvním pololetí letošního roku došlo z důvodu šíření 
nákazy koronaviru k přerušení celé série připravených akcí 
a utlumení aktivit Senior klubu v Ratiboři, po doporučení 
krajské hygieny nebyly pořádány ani tradiční sportovní 
hry seniorů. Jakmile to nákazová situace dovolila, opět 
jsme se scházeli v zájmových skupinách ke společným 
činnostem, a to jak v klubových prostorách staré fary, tak 
při zahradních setkáních a výletech do okolí. Ani vyšší 
věk nám nebrání ve využití cvičebního nářadí u staré fary 
i opětovnému cvičení jógy. Naše členky se pravidelně 
účastní i krajských akcí pořádaných Radou seniorů ve 
Zlíně. Tříčlenné smíšené družstvo ve složení J. Sklenská, 
M. Dančák, M. Valchářová s náhradnicí A. Kulhánkovou 
reprezentovalo naši obec v soutěži v petangu pořádanou 
Zlínským krajem dne 27. 8. 2020 pod názvem Senior Cup 
2000 v Luhačovicích. V konkurenci 42 družstev jsme 
se probojovali do finále mezi 6 nejlepších. Na vítězství 
v turnaji již naše síly nestačily. I tak jsme se s radostí 
spokojili s bramborovou medailí za družstvy z Luhačovic 
a Valašských Klobouk a mužů z Lidečka. Nad pořádáním 
dalších akcí jako je Babička roku apod. se opět vznáší 
otazník nákazy Covid-19. Věříme, že druhá vlna koronaviru 
nepřeruší naše aktivity po zbytek roku.

Bc. Jiřina Sklenská

SENIOR KLUB
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Miniduatlon Kunovice
V sobotu 18. července ráno, za krásného 
deštivého počasí, vyrazil klan Zubíčků, 

Regmundů a Krejčířů přes Lázy do Kunovic. Po vyzvednutí 
čísel a lehkém tréninku jsme začli závodit. První jela 
odrážedla, pak malí závodníci, cérky, ogaři... až po ty 
náctileté. Nikomu nevadilo, že prší nebo že je od bahna. 
Zázemí bylo jako vždy dobře nadstřešeno, a tak rodiče, 
babičky, dědečci i kamarádi mohli posedět v suchu.

V poledne startoval hlavní závod, na který se všichni těšili. 

Střídavě pršelo míň i víc, ale to závodníky nemohlo rozhodit. 
V dešti se běželo dobře, horší už byla cyklistická část. Na 
některých úsecích se nedalo ani jít, ne tak jet na kole. Myslím, 
že nebylo nikoho, kdo by na trase nespadl nebo neměl 
minimálně namále. Věřím, že všichni závodníci, kteří závod 
jeli, si ho užili a rozhodně na tento ročník nezapomenou.

I přes početnou výpravu nakonec medaili brala jen Rozárka 
na odrážedle. Krásná a zasloužená stříbrná medaile. Nám 
ostatním zbyl ale výborný pocit z toho, že jsme to dali, 
protože kvůli tomu to děláme. Další závod série je Poličský 
okruh, tak hurá na kolo a makat.

Běžecký víkend Ratiboř
Po úspěšném loňském běžeckém víkendu jsme se v radostném 
nadšení rozhodli letos udělat akci delší, větší a lepší... a myslím, 
že jsme pro to udělali, co bylo v našich silách a možnostech. 
Chvíli vše vypadalo “růžově”, ale bohužel nás okolnosti donutily 
udělat „nouzovou“ zkrácenou variantu 14 dnů před konáním. 
A kvůli nedostatku účastníku už u ní zůstalo. 

V pátek 14. srpna se nás v tělocvičně sešlo jen minimum. Byl to 
v podstatě takový velmi individuální trénink. Kolem poledne přijel 
pan Mgr. Tomáš Hlinský a po společném obědě začala přednáška 
Základy sportovní výživy. Povídání bylo plné nových informací, 
které byly podávány srozumitelnou formou, ale dvě hodiny 
na tak obsáhlé téma ani nestačily. Bylo příjemnou změnou, 
že na tuto besedu dorazili i jiní posluchači. Pak už nás čekalo jen 
téma sportovních úrazů a zranění. Domluvili jsme se na sobotním 
výběhu, uklidili a šli domů. Páteční přednáškový den nakonec 

nedopadl špatně, i když nepěknou tečku tomu udělal jeden 
nedočkavý spoluobčan, který i přes upozornění, že tam máme 
přednášku, musel nutně jít do velkého sálu tělocvičny a se svými 
vnuky hrát fotbal. Bohužel, i takoví jsou mezi námi.

Sobotní výběh z Kohútky na Stratenec a zpátky měřil 
velmi příjemných 16 km, které za povídání ubíhaly skoro 
samy. Na zpáteční cestě se k nám připojil skyrunner Milan 
Wurst a při poslouchání jeho zkušeností z tréninku a účasti 
v náročném závodě Dolomitenmam uběhl zbytek cesty 
jako nic. Celý výběh jsme zakončili výborným jídlem na 
Kohútce a koupáním na Balatonu.

I když akce nedopadla, jak jsme si představovali, rád bych 
poděkoval obecnímu úřadu za velmi vstřícný přístup a všem, 
které jsme oslovili jako sponzory či přednášející, za ochotu 
podpořit nás. Díky!

Petr Zubíček

BĚŽCI 
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Pozvání na tuto akci, která se uskutečnila poslední sobotu 
prázdnin, jsme přivítali, protože to bylo po dlouhé době 
první veřejné vystoupení. Na místě jsme se shodli, že 
v tak příjemné atmosféře, která v areálu zámku panovala, 
by byla škoda vystupovat pouze na pódiu, a tak jsme 
v průběhu několika vstupů zpívali a (na harmoniku) hráli 
na několika místech mezi lidmi. Počasí nám přálo, nálada 
mezi Kosáky i diváky gradovala, ale nakonec jsme se raději 
přesunuli k odvozu domů, protože hrozilo, že se ještě 
staneme součástí večerní zábavy :-).

Za Kosáky Ondra Kuneta

I v době, kdy se díky zhoršující epidemiologické situaci mnoho 
akcí ruší, se soubor Kosiska vydal na zkušenou na jubilejní 
10. výročí Otických slavností. Tuto krásnou akci, která se 
uskutečnila v Oticích – Vesnici roku Moravskoslezského kraje 
2019, doprovázelo babí léto. Přivítala nás přátelská atmosféra 
v malebné vesnici, plné zeleně a hlávek zelí :-). Místní ženský 
sbor, se zelným doplňkem ve vlasech, zpíval známé swingové 
melodie, ale také slezskou hymnu, která nás všechny nadchla. 
Následující program našich Kosáčků a Kosáků byl krásným 
kontrastem a zpestřením. Děti vystoupily s programem 
dvakrát, chlapi se z pódia přesouvali po dědině a v pozdější 
době, kdy už mnoho rukodělných a řemeslných stánkařů 
balilo, jsme stále bavili společnost, která nás nechtěla pustit 
domů. Celá akce se samozřejmě odehrávala v duchu Otického 
zelí – soutěží či praktických ukázek, podzimních dekorací 
a zeleně, což doplňovalo mnoho místních větších či menších 
výrobců.

Ani při zpáteční cestě autobusem se harmoniky neschovaly 
a kolem Míši Děckuláčka se v zadních řadách vytvořila 
skupinka Kosáčků a zpívalo se a zpívalo…

Moc Vám všem děkujeme – Kosáčkům, Kosákům, rodičům, 
prarodičům, manželkám a jiným příbuzným za podporu při 
naší „práci“, jejíž odměnou je právě takováto akce :-).

Za soubor Kosiska Lucie Žabčíková

Jako malou „náplast“ na dlouhou pauzu jsme se na konci 
prázdnin sešli na dva dny s nejzkušenějšími Kosáčky 
v prostorech Svazarmu, abychom nacvičili pásmo pro Otické 
slavnosti, na které byl náš soubor pozván. Dvoudenní 
soustředění se podařilo uspořádat s přispěním babiček, tetiček, 
tatínků a maminek, také kuchařek z MŠ a ZŠ Ratiboř :-). Tímto 
jim všem moc děkujeme!

Během času stráveného pohromadě se podařilo oprášit písně 
a tance, které děti nezapomněly, a s nadšením se pustily i do 
zkoušení nových kroků a not pod vedením Aničky Vaculíkové 
z Liptálu.

KOSÁCI NA JUBILEJNÍ AKCI ČESKÉHO VČELAŘSKÉHO SVAZU

OTICKÉ SLAVNOSTI

LETNÍ „SOUSTŘEDĚNÍ“ KOSÁČKŮ

BĚŽCI 
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Ahojte kamarádi i děti, za všechny místní volejbalisty bychom 
vás rádi pozvali na naše pondělní tréninky v sokolovně. Děti 
od 1. do 5. třídy začínají vždy v 15.45, dospělí pak v 17.00. 
Nemusíte se ničeho bát, klidně se stavte nejdřív na podívanou, 
když se vám bude chtít, můžete si rovnou zacvičit nebo s námi 
začít chodit sportovat. Vězte, že nikdy není pozdě a že volejbal 
hrajeme hlavně pro radost.

Děti se po veselé rozcvičce soustředí na práci s balónem, 
na spolupráci ve dvojicích, případně na další pohybové 
dovednosti. Ctíme pravidlo – kdo je připraven, není zaskočen :-). 

Během našich tréninků si ale můžete vyzkoušet i fotbal, 
florbal nebo vybíjenou, hod do dálky, hod na cíl, šplh a plno 
dalšího. Budete potřebovat cvičky do tělocvičny a nějaké to 
pití. Uvítáme i dobrou náladu, ta ale není nezbytná, umíme ji 
zajistit sami.

Dospěláky rádi uvidíme na tréninku od 17.00, volejbal hrajeme 
neformálně, důležitá je radost ze hry a snaha. Pokud někdo 
neví, na jaké úrovni se hraje a jak je na tom on sám, rozhodně 
se stavte, klidně se jen podívat a seznámit se, budeme rádi!

Za ratibořské Volišáky Láďa Válek

Klub stolního tenisu Ratiboř, Sokolovna 21, zve všechny lidi 
z Ratiboře a okolí od 3 do 103 let zdarma (ženám a dětem 
ještě půjčíme zdarma pálky a míčky ke hře) na pravidelné 
veselé a vitální pinkání i tréninky – každé úterý a čtvrtek 
18–20 h v ratibořské Sokolovně. Přezůvky nebo sportovní 
obuv s sebou.

Pinkání nebo vitální trénink na úrovni pro děti, ženy i ostatní 
je mimo uvedený termín možné dohodnout na telefonu: 
731 763 313 (Petr Barvík) nebo 737 490 333 ( Jiří Vaculík).

MINI/VOLEJBAL V RATIBOŘI

KLUB STOLNÍHO TENISU

Vážení sportovní přátelé a občané Ratiboře, na jaře se 
fotbalu nejen v naší obci a celé naší zemi, ale v téměř celé 
Evropě (vlastně s výjimkou Lukašenkova Běloruska) vůbec 
nedařilo. Poprvé od skončení 2. světové války se nedohrály 
fotbalové soutěže, a to z důvodu celosvětové koronavirové 
pandemie. Pro ratibořský fotbal to znamenalo, že vůbec 
nebyla zahájena jarní část sezóny 2019/2020. Tato sezóna 
zůstala nedohrána a platilo pro ni tabulkové umístění 
dosažené během podzimu, podle regulí FAČR bez přímých 
postupujících a sestupujících. Z důvodů reorganizace vyšších 
soutěží byly některým klubům, které se umístily na předních 
příčkách, nabídnuty postupy do vyšších soutěží, což např. 
v naší 1.B třídě využilo družstvo z Francovy Lhoty a z OP 
doplnila naši skupinu Jablůnka.

Konečné umístění našich týmů 
v minulé sezóně
Muži Ratiboř „A“ – soutěž 1.B třída KFS Zlín 
6. místo, 22 bodů, skóre 38:22

Muži Semetín/Ratiboř „B“, s.d. – soutěž IV. třída OFS Vsetín 
5. místo, 16 bodů, skóre 40:27

Starší žáci Ratiboř/Kateřinice, s.d. – soutěž OP OFS Vsetín 
5. místo, 4 body, skóre 12:21

Mladší žáci Kateřinice/Ratiboř, s.d. – soutěž OP OFS Vsetín 
1. místo, 27 bodů, skóre 102:22

JAKÁ BUDE LETOŠNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA V RATIBOŘI?
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Do nové fotbalové sezóny jsme 
se přihlásili s těmito družstvy
  Muži Ratiboř „A“ – soutěž 1.B třída KFS Zlín, trenér Víťa Sacher, 

vedoucí mužstva Martin Stančík, termín domácích utkání sobota 
odpoledne.

  Muži Ratiboř „B“ (samostatně bez FC Semetín, který neměl 
zájem pokračovat ve sdruženém družstvu) – nově sloučená soutěž 
III. a IV. třída OFS Vsetín – trenéři Michal Mrlina a Jura Mynařík 
–  termín domácích utkání neděle odpoledne.

  Dorostenci Ratiboř/Kateřinice, s.d. – soutěž OP OFS Vsetín 
– trenéři Jara Kaňák a Michal Čablík, termín domácích utkání 
neděle po obědě.

  Starší žáci Ratiboř/Hošťálková, s.d. – soutěž OP OFS Vsetín 
– trenéři Jožka Mikula, Petr Nogol a Ondra Mareček, termín 
domácích utkání neděle dopoledne.

  Mladší žáci Ratiboř (samostatně) - soutěž OP OFS Vsetín 
– trenéři Radek Herián a Radek Rožnovják, termín domácích 
utkání na „hlášenky“.

Do posledního možného termínu před losováním sloučené III. a IV. 
třídy jsme dojednávali spolu s vedením FC Semetín možnosti 
pokračování sdruženého mužstva s domácím hřištěm v Semetíně, 
bohužel z různých důvodů na semetínské straně se to nezdařilo 
a fotbal v Semetíně se bohužel v této sezóně hrát nebude. Chtěl 
bych na tomto místě poděkovat vedení FC Semetín za spolupráci 
v loňské nedohrané sezóně a předsedovi p. Vojáčkovi za korektní 
jednání o přestupech, pro nás důležitých hráčů FC Semetín 
(Víťa Sacher, Martin Sviták, Honza Sovák, Kuba Měrka, Tomáš 
Zadrobílek), do „A“ mužstva. Za velkého přispění hrajícího trenéra 
Vítě Sachra se podařilo dohodnout s FC Leskovec přestupy 
brankáře Radima Číže a mladého záložníka Matouše Trochty 
a z Ústí další mladou posilu Davida Fojta. Věříme, že stabilní 
brankářská dvojice Zadrobílek – Číž nám podaří nahradit naši 
legendu z úspěšných bojů o záchranu v letech 2018 – 2019 Laďu 
Sedláka, který se chtěl na konec své fotbalové kariéry vrátit domů 
do Velkých Karlovic. Oba trenéři „B“ mužstva, Michal Mrlina a Jura 
Mynařík, byli rozhodnutím Semetína postaveni před nelehký úkol 
– sestavit fungující rezervní tým bez semetínských hráčů, což se 
nakonec podařilo. Do rezervního týmu přestoupil z Hoštálkové 
i náš bývalý hráč Lukáš Bambušek (s možností se porvat o post 
v „A“ týmu ) a další naše legenda Staňa Olšák.

V letošním roce nás potěšilo, že se šéftrenérovi mládeže Jožkovi 
Mikulovi povedlo postavit vlastní tým dorostenců, což vidíme jako 
velmi důležité pro další budoucnost ratibořského fotbalu. Zatím 
se nám méně daří v přípravkách, kde bojujeme s malým zájmem 
dětí, proto prosíme ratibořské rodiče našich potencionálních 

nadějí, přiveďte své ratolesti na tréninky pod vedením 
dlouholetého zkušeného trenéra a pedagoga Karla Stančíka.

Velmi děkujeme manželům Bortlovým, že svým vstřícným 
přístupem a korektním jednáním s vedením Obce umožnili získat 
stavební povolení pro stavbu nových fotbalových šaten. Tuto 
stavbu plánujeme s Obcí zahájit po získání dotace z MŠMT 
nebo jiného státního úřadu. Od nových šaten, které budou 
na úplně jiné kvalitativní úrovni, si slibujeme i vyšší zájem naší 
mládeže o fotbal.

Hlavním sponzorem našeho klubu nadále zůstává Obec Ratiboř, 
hlavním sponzorem mužstev mužů je nadále společnost TM Stav 
dnes už ratibořského občana pana Martina Tlaška, který se 
v červnu seznámil s členy našich týmů mužů na jím uspořádaném 
sportovním turnaji. Za podporu mládežnických týmů v uplynulých 
dvou sezónách děkujeme i dalšímu ratibořskému občanu 
panu Karlovi Říhovi a jeho firmě Říha Group. A v neposlední 
řadě děkujeme i ostatním zde nejmenovaným sponzorům 
a podporovatelům a věříme, že nás budete podporovat i nadále.

Jelikož životně důležitou pro naši obec je bohatá spolková 
činnost a vzájemná spolupráce a výpomoc těchto spolků, která 
významně pomohla k dosažení úspěchu v soutěži Vesnice roku 
v loňském roce, dohodli jsme se s našimi hasiči a umožnili jim 
trénink hasičských útoků na fotbalovém hřišti. Věříme, že jim 
to pomůže k dosažení dalších úspěchů v jejich sportovních 
kláních a při ochraně našich obydlí před požáry. V rámci 
podpory vzájemné spolupráce spolků v obci jsme připraveni 
ve spolupráci s obcí, při příležitosti otevření nového výletiště 
v Červených, uspořádat na našem hřišti fotbalový turnaj spolků.  

Vážení čtenáři, naším cílem v letošní sezoně je, aby všechna 
družstva hrála o přední příčky v tabulkách svých kategorií 
a zejména aby přinášela radost a pohlednou hru našim 
fanouškům, které, spolu s ostatními občany, srdečně zveme na 
naše domácí fotbalová utkání. Pro milovníky uzenářských specialit 
máme vždy při zápasech mužů připraven od ogarů z udírny 
výborný kabanos nebo cigáro, pro pivaře a další návštěvníky 
u cérek v buňce pivo, nealko a jiné občerstvení, pro maminky 
a jejich ratolesti obec vybudovala v blízkosti buňky prolézačku 
a skluzavku. Při zápasech „A“ mužstva losujeme vždy o přestávce 
vstupenky o 3 hodnotné ceny od našich sponzorů utkání, takže 
o zábavu všech je vždy postaráno.

Na závěr nám všem chci popřát hlavně hodně zdraví a psychickou 
pohodu, abychom společně překonali koronavirovou pandemii 
a mohli co nejdříve žít normální život.

Za TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s. 
Vlastimil Adámek / předseda spolku
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V Ratiboři a jejím nejbližším okolí je několik míst, na 
kterých je radost se zastavit, vydechnout a okem 
spočinout na tom, co nám příroda a činnost lidí nabízí 
k pokochání, poznání či vzpomínání. Bylo naší snahou tato 
místa najít a vybavit je lavičkami vybízejícími k usednutí. 
Bonusem pro každé takové místo je symbolický kovový 
sloupek se schránkou, která obsahuje pamětní knížku 
s popisem místa a písničkou, kterou si můžete zazpívat.

Vybraných míst je celkem 18 a z nich je k dnešnímu 
dni lavičkami osazeno 14 (jsou zvýrazněny tučně). 
Předpokládáme, že všech 18 laviček bude do prvního 
letošního sněhu. Každá lavička má svého patrona.

Za „Lavičkovou gerilu“ Staňa Haša, Janek Janíček, 
Olda Matula, Libor Sošťák a Vlastík Škarpa

Zajděte posedět, 
spočinout si, zanotovat, 
načerpat energi a sílu
z krásného pohledu 
nejen na naši Ratiboř…

LAVIČKY ANEB OKOLO RATIBOŘE ZA VALAŠSKOU PÍSNIČKOU

Ratiboř
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1
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1  U Baroňů (vedle OÚ Ratiboř) 2  Nad Zemany 3  Pod Kosisky 4  Na Kosiskách 
5  Nad Nepeklovem 6  Nad Obecnicama 7  U rozcestí v Kobelném 8  Nad Dolinků 
9  Nad Poláškama 10  Na Monte Grapu 11  Nad vysílačem 12  Nad Borčím 
13  Na pasece u Hynků 14  U tří smrků (Borčí) 15  U dubu 16  U soutoku Ratibořky s Bečvou 
17  Nad Zbrankovým kopcem 18  Nad Červenýma

U tří smrků (Borčí)Na Monte GrapuNad Poláškama


