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Vážení spoluobčané, jsme těsně před vánočními svátky a vypadá to, že je letos prožijeme trochu jiným 
způsobem. V této bezprecedentní době je náš život ovlivňován hygienickými a společenskými opatřeními. 
Přesto věřím, že prožijeme svátky s našimi rodinami, příbuznými, v klidném a harmonickém duchu Vánoc.

Martin Žabčík / starosta

Pro letošní rok jsme měli připraveno mnoho stavebních i jiných 
akcí jak podpořených dotacemi, tak z vlastních zdrojů, které 
jsme postupně realizovali. O všech se snažíme pravidelně 
informovat v jednotlivých číslech Zpravodaje. Letos se podařilo 
za podpory ministerstva pro místní rozvoj:

  opravit několik úseků místních komunikací,

  dostavit další stovky metrů chodníků,

  vybudovat dvě nová dětská hřiště a u toho na farské 
zahradě doplnit ještě venkovní posilovací stroje.

  Hlavním investičním projektem byla přístavba základní 
školy, kde vznikla nová jazyková a počítačová učebna, byla 
modernizována školní jídelna a škola je dnes kompletně 
bezbariérová. Plánovali jsme s paní ředitelkou slavnostní 
otevření, ale hygienická opatření nám jej neumožnila. Věřím, 
že se nám den otevřených dveří podaří uspořádat na konci 
školního roku.

  Stále také probíhá postupná přestavba mysliveckého 
areálu v Červených.

  Další technologicky náročnou akcí bylo posílení tlaku ve 
vodovodním řadu obce v lokalitách Hološín a Na Skalce. Tyto 
práce byly realizovány našimi pracovníky a firmami, které 
zvítězily v jednotlivých výběrových řízeních.

Všechny plánované akce byly i přes velmi náročné období 
a finanční výkyvy v rozpočtu obce způsobené vládními 
opatřeními dokončeny a zaplaceny v řádných termínech.

Obecní pracovníci pečovali o veřejná prostranství pravidelným 
sečením trávy, údržbou chodníků, zeleně, příkop, lesních cest, 
mezí či cyklostezky. Stále se snažíme rozšiřovat květinové 
záhony a vysazovat letničky do truhlíků a květináčů, sázet 
nové keře a stromy. I letos v říjnu jsme vysázeli několik 
stovek cibulovin, aby byla na jaře naše Ratiboř zase o něco 
rozkvetlejší. Snad se mnou budete souhlasit, že bylo velmi 
příjemné se v létě projít po návsi a potěšit se rozkvetlými 
květináči plnými převislých muškátů a dalších letniček nebo 
se pokochat záhonem rozkvetlých růží a levandulí a muškáty 
v oknech obecního úřadu či školy. Jsou to mnohdy drobné 
úpravy v okolí opravených budov či podél chodníků, které ale 
činí veřejná prostranství v naší obci dokončenými a obec tak 
působí upraveným dojmem.

Naši pracovníci se starají i o obecní techniku, odstraňují 
poruchy na kanalizaci, vodě, veřejném osvětlení či 
rozhlase. Za všechny provedené práce v letošním roce 
jim chci touto cestou opravdu moc poděkovat.

A díky patří také ratibořským zahrádkářkám nebo 
maminkám z klubu rodičů. Zahrádkářky letos pomohly 
s výsadbou letniček a maminky z klubu rodičů se 
postaraly o podzimní a vánoční výzdobu prostor OÚ 
a MŠ. Velmi nás tato iniciativa potěšila a věřím, že 
udělala radost i Vám. Je to vzácná dobrovolná snaha 
o povzbuzení všech v tak těžké době. Právě tato 
pospolitost vytváří z naší obce místo, ve kterém se 
cítíme spokojeně a dobře se nám zde žije. 

HODNOCENÍ ROKU 2020
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Sestavit rozpočet na příští rok není vůbec jednoduché. 
Každoročně vycházíme z predikce, kterou vydává ministerstvo 
financí. Vzhledem k turbulentním změnám, které přinesl rok 
2020, jako jsou kompenzační bonus či zrušení superhrubé 
mzdy, nebyla predikce pro příští rok vydána. Jsme tedy 
odkázáni na odhady, které pro obce zajišťuje Sdružení 
místních samospráv ČR. V rozpočtu na příští rok budeme 
muset zohlednit úbytek příjmů z rozpočtového určení daní, 
které přinese zrušení superhrubé mzdy. Předpokládaný 
pokles daňových příjmů pro naši obec činí 7 mil. korun. 
Navrhovaný rozpočet bude tedy vycházet z rozpočtu roku 
2019, který bude snížen o 20 až 25 %.

Na grafu rozpočtů je vidět postupný nárůst příjmů obce od roku 
2015 do roku 2019. Následuje pokles od roku 2020. Dotační část 
rozpočtu naopak vykazuje stále vysoké čerpání dotací.

Při sestavování rozpočtu nás čekají 
dva základní cíle
1) Prvním je zajištění financování všech mandatorních 
(provozních) výdajů, jako jsou zásobování pitnou vodou, 
provoz kanalizace a ČOV, zajištění provozu základní a mateřské 
školy, zimní údržba a údržba veřejného prostranství.

2) Vedle těchto výdajů je druhá, investiční část rozpočtu. 
Již nyní jsou zajištěny státní či evropské finance pro:

  výstavbu polyfunkčního komunitního centra, 
  III. etapu modernizace sběrného dvora, 
  modernizaci soustavy veřejného rozhlasu, 
  nákup lesní techniky.

Rozpočet musí zároveň obsahovat předpokládané 
dotace, které mohou být získány z MMR ČR, kdy výsledky 
podpořených žádostí bývají oznamovány v průběhu jarních 
měsíců. Sem patří žádosti jako:

  oprava hřiště u sokolovny, 
  oprava lávek přes Ratibořku, 
  oprava místních komunikací v dolní části obce, 
  výstavba dětského lanového centra v Červených a jiné.

Na všechny tyto akce budeme muset v rozpočtu zajistit 
naši finanční spoluúčast, což je v této nejisté době stěžejní 
záležitostí. Je však prioritou tyto akce realizovat ještě v době, 
kdy se daří dotační peníze získávat. Ekonomický předpoklad 
je totiž takový, že v průběhu příštích dvou let dojde k velkému 
útlumu dotačních financí jak státních, tak evropských 
a dotačních výzev bude velmi malé množství. Je tedy důležité 
získat maximum podpory na příští dva roky.

Martin Žabčík / starosta

K 30. listopadu ukončil svou praxi zubního lékaře pan 
doktor MUDr. Gríša Mlíčko. Dovolím si poděkovat panu 
doktorovi za všechny pacienty, kterým poskytoval 
lékařskou péči. Lidé oceňovali jeho profesionální, velmi 
odborný a zároveň ohleduplný přístup. Pan doktor nám 
umožnil překlenout období, ve kterém jsme se snažili 
najít nového zubního lékaře.

Můžeme mluvit o velkém štěstí, že se podařilo 
domluvit spolupráci s paní doktorkou MDDr. Zuzanou 
Pechalovou, která ordinaci převezme od nového 
roku 2021. Získat lékaře na vesnici není v dnešní době 
samozřejmostí. Jsme rádi, že na zdravotním středisku 
v Ratiboři se to daří a jsme schopni stále zajišťovat 
všechnu lékařskou péči, kterou naše obec potřebuje.

Přejeme paní doktorce MDDr. Zuzaně Pechalové 
hodně zdaru a spokojených pacientů 
na novém pracovišti.

Martin Žabčík / starosta

PŘÍPRAVA ROZPOČTU 
PRO ROK 2021

ZUBNÍ ORDINACE RATIBOŘ

Vodné
  Odběr vody za rok 2020 je 40 Kč/m3 (34,30 Kč/m3 bez DPH).

Stočné
  Dům připojen na kanalizaci a obecní vodovod 15 Kč m3 s DPH. 
  Dům připojen na obecní kanalizaci s vlastním vodním 

 zdrojem 35 m3/osoba (dle zákona) × 15 Kč/m3 s DPH. 
  Dům nepřipojený na obecní kanalizaci – bez poplatku.

Domovní odpad
  Občan s trvalým pobytem v obci 500 Kč/rok. 
  Vlastník rekreačního objektu a vlastníci domů 500 Kč/dům. 

 (určeno dle obecně závazné vyhlášky). 
  Obec neprovádí odvoz: Hrabí, Nivka, Kosiska, neobydlené 

 domy a domy bez produkce odpadu nevyužívané k rekreaci 
 – bez poplatku.

Poplatek ze psů
(Poplatníkem je držitel psa staršího půl roku)

  Za jednoho psa 150 Kč/rok. 
  Za každého dalšího psa 300 Kč/rok. 
  Senior bydlící sám a senior nad 65 let za 1 psa 100 Kč/rok.

POPLATKY
vybírány od 1. 2. 2021, splatné k 30. 4. 2021

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ
Prostřednictvím elektronického formuláře na webu: 
www.ratibor.cz/formulare si od 1. 2. 2021 můžete 
nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

 – daňové příjmy (mil. Kč)      – přijaté dotační transfery (mil. Kč)
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Na konci měsíce listopadu se finišovalo 
s rekonstrukcí místních komunikací 
v naší obci. Jakmile byly položeny 
odvodňovací drenáže, mohl přijít 
na řadu asfaltový povrch a cesta Na 
Sušírně až po hranici s Hošťálkovou 
získala nový kabát.

Na horním konci na sjezdech u Bortlů 
a Heriánů došlo k opravě poničených 
částí vozovky a ulice u Adámků byla 
celá nově přeasfaltována.

Rekonstrukce chodníků pokračuje na horním 
konci. K dnešnímu dni je dokončen úsek od 
mostu po Hříbkovy, kde byly zabetonovány 
nové obruby a uložena dlažba. Stejně jako 
ve středu obce, i zde jsme v zastávkovém 
prostoru zvolili odlišnou skladbu dlažby 
včetně ohraničení žulovými kostkami, aby 
nebyly chodníky v celé obci jenom šedé. 
Dále pokračujeme v rekonstrukci na horním 
konci od Vráželů ke křižovatce u Zubíků. 
Pokud počasí dovolí, rádi bychom tento úsek 
dokončili do konce roku.

Aby nedošlo k narušení záložního zdroje pitné vody (studny 
v Kobelném), byly v průběhu října opraveny břehy Kobelanky, 
která se nachází v jejich těsné blízkosti. Za pomoci kráčejícího 
bagru se navezenými kameny zpevnily břehy, na kterých již 
docházelo k velkému vymílání a hrozilo poničení vodního díla. 

Téměř ve stejném časovém období se provedly opravy břehu 
Ratibořky nad obecním úřadem. Zde došlo při loňských 
povodních k uvolnění a následnému odpadnutí několika IZT 
panelů. Při větším povodňovém stupni hrozilo podemletí 
hlavní silnice. Panely byly jeřábem osazeny zpět na své 
místo a zajištěny proti uvolnění šroubovicemi. Opravu břehu 
Ratibořky zaštiťovaly Lesy České republiky. 

CHODNÍKY V OBCI

OPRAVA BŘEHŮ VODNÍCH TOKŮ

místní komunikace opraveny v minulých letech 2016–2019

místní komunikace rekonstruovány v letošním roce 2020

REKONSTRUKCE 
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

U Zahumeňů Na Sušírně V Červených
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Jak jsme vás již informovali ve druhém vydání 
letošním Zpravodaje, byly na vodovodní řad 
obce zabudovány dvě nové posilovací ATS 
stanice. Tyto stanice budou sloužit k navýšení 
tlaku na chatách u vysílače a v údolí Hološín. 
Téměř sedm měsíců se čekalo, než společnost 
ČEZ vyprojektovala a vybudovala přípojky 
k elektrické síti. Namontování elektroměrů 
zaměstnanci společnosti provedli 1. 12. 2020 
a hned následující den byly firmou DISA 
(výrobci ATS) obě stanice uvedeny do 
provozu.

Po prázdninách byla na fotbalových 
kabinách, v rámci údržby budov, nově 
natřena střecha, po celém obvodu 
namontovány zachycovače sněhu 
a pořízeny nové svody a okapové žlaby. 

Ratibořský stolní čtrnáctidenní kalendář na rok 2021 můžete 
zakoupit na Obecním úřadu obce Ratiboř. Cena je 100 Kč.

Součástí zimního zpravodaje bývají vždy 
nové jízdní řády. Ty ovšem letos ještě 
nemáme k dispozici. Jakmile budou 
doručeny obcím ze strany Zlínského 
kraje, budou zveřejněny pravděpodobně 
v jarním zpravodaji 2021. Na náš dotaz 
nám bylo sděleno, že vydání jízdních 
řádů bylo zdrženo a zkomplikováno 
změnami v průběhu roku 2020 
a  přípravou na přechod k integrované 
dopravě Zlínského 
kraje.

Z důvodu pandemického omezení jsme na sklonku roku záměrně nesestavovali kalendář akcí na rok 
2021. Pokud to situace dovolí a nějaké kulturní akce se v nadcházejícím roce budou moci konat, včas vás 
o nich budeme informovat na obecních webových stránkách, facebooku, v TV infokanálu a rozhlasem.

ATS POSILOVACÍ STANICE

OPRAVA STŘECHY 
NA BUDOVĚ KABIN 
U FOTBALOVÉHO 
HŘIŠTĚ

AUTOBUSOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY 2021

KALENDÁŘ AKCÍ 2021

Michal Mrlina / místostarosta
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Já ano. Jezdit si tak na stupátku, zmáčknout tlačítko a zvednout 
popelnici, jejíž obsah zmizí s rachotem v útrobách „kukačky“. 
Jó, to byly časy. Svět byl velká nepopsaná kniha a nějaké 
předsudky děti neřeší. Jak ubíhal čas a děti školou povinné 
začaly být strašeny „Uč se! Nebo budeš popelářem!“, začalo 
kouzlo stupátka za „kukačkou“ blednout a posléze úplně 
zčernalo. Chtěli byste být někým, kdo se ve škole evidentně 
neučil?

Když se ve škole probíralo, co dělají rodiče, trnula jsem 
obavami, zda je soustružník dostatečně neškodné zaměstnání, 
abych se nestala předmětem posměchu třídy. Teprve 
dospělost mi dostatečně otevřela oči a došlo mi, že podle 
zaměstnání nelze posuzovat kvality člověka. Zametat cestu 
můžete i s několika tituly. A dělat popeláře – za každého 
počasí, v zimě v mrazu, v létě v hrozném zápachu odvážet to, 
co ostatní odsoudili k zániku, vlastně taky. Věřte, že pokud mi 
nabídnou členství v cechu popelářů, přijmu ho ráda a s hrdostí 
se k němu budu hlásit. Je to práce potřebná a nutná a díky ní 
nežijeme na smetišti.

Proč to vlastně ale píšu, 
když popelářem nejsem?
Občas v rámci svého zaměstnání u Obecního úřadu Ratiboř 
svážím tříděný odpad. Taky je to něco, co už nikdo nechce, a je 
to za každého počasí. Touto cestou bych chtěla všechny, kdo 
tuto službu využívají, poprosit, aby nám všem zúčastněným, 
pomohli lépe a rychleji plnit tento úkol. Dávejte prosím do 
tříděného odpadu jen to, co tam patří. Odpadkový koš od 
počítače, byť jen s jedním ohryzkem, opravdu nepatří celý do 
papíru, nebo plechovka od piva taky není plast. Vám to možná 
ušetří dvě minuty, ale někdo jiný tříděním „již tříděného“ 
stráví navíc venku deset minut a třeba v dešti či mrazu. 
I zavázaný pytel je pro nás velká pomoc, protože se nerozsype 
a nemusíme ho zavazovat sami. Zavazování pytlů nám zabere, 
při množství odváženého odpadu, hodně času. A většinou 
je jedním ze svážejících také žena, pokud si tedy nejste jisti 
váhou sběru, poproste třeba maminku, manželku či přítelkyni, 

ať zkusí zvednout pytel s odpadem do metrové výšky – to, 
že ve vaší ulici bral pytle minule traktor a v něm seděl chlap, 
neznamená, že je tam bude brát na sto procent i příště, 
protože trasy jsou podle aktuální situace měněny.

Chtěla bych se také omluvit všem, jejichž sběr jsme nevzali. 
Jsme jenom lidi a pokud si nevšimneme anebo nevíme, že se 
někdo nový přihlásil, může se to stát. Máme krásnou dědinu, 
tak třiďme a třiďme. A až budete o Vánocích balit vánoční papír 
do sběru, vzpomeňte si na všechny, kteří ten nepotřebný kus 
papíru ještě vezmou do ruky.

Když vše shrnu a vyznačím v odrážkách, chtěla bych 
vás tímto článkem poprosit o spolupráci:

  dávejte odpad do správného pytle,
  plňte pytle tak, aby byly přiměřeně těžké, 
  rozbité sklo prosím zabezpečte, abychom se nezranili, 
  zavazujte/zalepujte pytle, 
  nalepujte QR kódy na správné pytle

Děkuji za všechny „popeláře“ :-)

Všem lidem krásné Vánoce, šťastný nový rok ve zdraví, 
pohodě a dobré náladě přeje

Ester Miniariková

TAKÉ JSTE CHTĚLI BÝT POPELÁŘEM, KDYŽ JSTE BYLI MALÍ?

KAM KTERÝ ODPAD PATŘÍ?

Plasty
žlutý pytel

Papír/Tetrapak
modrý pytel

Kovy
oranžový pytel

Sklo
zelený pytel

Plasty Papír Kovy Sklo
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V příštím roce proběhne III. etapa modernizace sběrného dvora, kde máme v plánu 
položení nového asfaltu, opravu oplocení a vybudování nového osvětlení, včetně 
kamerového systému. Pořízen bude lisovací kontejner na plasty a papír. Slisováním 
surovin ušetříme za dopravu při odvozu do Technických služeb, jelikož se kontejnery 
neodvezou poloprázdné. Dále pořídíme i menší kontejnery na odpad. Z dotace 
zakoupíme přívěsné vozíky za auto, které si občané budou moci za poplatek vypůjčit. 
Tato akce byla podpořena ze Státního fondu životního prostředí ČR částkou 2 416 975 Kč 
– což je 85 % z celkové částky. Obec doplatí vlastní podíl ve výši 426 000 Kč.

Ve sběrném dvoře bylo k 30. 11. 2020 uloženo cca 252 tun odpadu a celkové náklady 
za odvoz a likvidaci činí 1 496 000 Kč. Zde je pro představu tabulka cen odpadů (ceny 
jsou bez DPH a bez ceny za odvoz):

SBĚRNÝ DVŮR SVOZ ODPADŮ 2021

po út st čt pá so ne

LE
D
EN

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ú
N
O
R 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

B
Ř
EZ

EN

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

D
U
B
EN

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

K
V
ĚT

EN

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ČE
RV

EN

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ČE
RV

EN
EC

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SR
PE

N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ZÁ
Ř
Í

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Ř
ÍJ
EN

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LI
ST

O
PA

D 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

PR
O
SI
N
EC

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

X –   soboty neděle a státní svátky

X –   vyvážení popelnic

X –   sběr pytlů s třízeným odpadem

DRUH ODPADU CENA (Kč/tuna)

Pneumatiky osobní 3 700,-
Pneumatiky nákladní 6 000,-
Oddělené frakce betonu, cihel, tašek 500,-
Směsný stavební a demoliční odpad 2 300,- 
Papír, lepenka 800,-
Dřevo 800,-
Sklo dle podmínek vytřídění zdarma
Biologicky rozložitelný odpad 1 600,-
Objemný odpad 2 300,-
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 150,-
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 8 625,-
Asfaltové směsi obsahující dehet 9 200,-
Stavební materiál obsahující azbest 2 530,-
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. látky 8 050,-

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE 2020/2021
Pracovníci obecního úřadu budou postupovat podle Plánu zimní údržby obce 
Ratiboř následovně:

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

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

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

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

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

Michal Mrlina / místostarosta
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Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku nastává 
i vhodný okamžik na zhodnocení letošní činnosti v obecních 
lesích. Mohlo by se zdát, že letos už byl v lese relativní klid. Díky 
úbytku pro kůrovce atraktivních starých smrkových porostů 
a také deštivému počasí to vypadalo, že je po všem, míněno 
tedy po kůrovcové kalamitě, ale ani zdaleka tomu tak nebylo. 
Broučkovi ještě pořád dech nedošel. Zaměstnával nás bez 
přestávky celý rok, jen jeho destruktivní činnost už nebyla tak 
okatá jako v předcházejících letech. To bylo dobře vidět, jak se 
v obecních lesích intenzivně pracuje, a to zejména podle toho, 
jak mizely lesní porosty devastované kůrovci, podle hranic 
dříví kolem cest a počtu průjezdů nákladních aut, které dříví 
odvážely. Byl to cvrkot… Těžba dříví byla několik let prioritou 
a pěstební činnost se prováděla jen v podobě postupného 
zalesňování holin a nezbytné péče o nově vysázené stromky. 
V obecních lesích právě teď nastává období, kdy dochází 
k útlumu těžby dříví a přibývají práce spojené právě se 
založením a pěstováním nových lesních porostů. A tyto práce 
v pěstební činnosti už nejsou tak dobře viditelné, ale o to jsou 
pracnější. A že jich už letos bylo…

Podstatná část těžby dříví byla provedena v prvním čtvrtletí 
letošního roku. Nečekali jsme, až zbytky starého smrkového 
lesa na některých postižených lokalitách padnou za oběť 
kůrovcům, už tak je stejně jako v předcházejících letech během 
zimy začaly vyvracet a lámat bořivé větry, a se souhlasem 
státní správy jsme přistoupili k jejich smýcení. Protože se 
jednalo o jedny z posledních těžeb na pár dalších let, ze 
kterých se dalo vybrat kvalitní, silné smrkové dříví, obec 
nechala část této dřevní hmoty pořezat pro svou potřebu do 
zásoby a taktéž na stavbu pavilonu v areálu myslivecké chaty 
v Červených. Po zbytek roku jsme se pak už jenom trápili se 
starými kůrovcovými soušemi. Nejvíc starostí s takovouto 
těžbou bylo v lokalitě nad fotbalovým hřištěm a v části 
majetku pod hájenkou na Nivce. Deštivé počasí letošního léta 
velmi komplikovalo přibližování dříví a práce se neskutečně 
protahovaly. Navíc sami vidíte, že nad hřištěm stále není 
hotovo. 

Pozitivem letošního roku bylo alespoň to, že dříví jakékoli 
kvality se dalo bez problémů udat na trhu, ovšem ceny dříví 
příliš nahoru nestoupaly. 

Jak už jsem zmínil, obecní lesy se dostávají do období, kdy 
v nich bude po mnoho let převažovat pěstební činnost. Letos 
už jsme konečně našli i čas na některé práce, které jsme 
díky problémům s kůrovcem museli odkládat nebo na jejich 
realizaci pro spoustu jiných starostí nebylo vůbec pomyšlení.

Začali jsme hned v zimě na Zadních Dvorcách, v místě, kde při 
těžbě v předcházejících letech zapadl těžební stroj – harvestor. 
V prohlubni, která po této lapálii zbyla, se zničehonic začala 

protláčet na povrch voda. Využili jsme toho a na tom místě 
jsou nyní zřízeny dvě tůně, které mohou do budoucna sloužit 
pro rozmnožování obojživelníků či jako napajedla nebo kaliště 
pro zvěř.

Nepříjemná událost postihla obecní lesy i lesy sousedících 
soukromých vlastníků v březnu, kdy čtyři dny po ukončení 
pálení klestu došlo díky větru k rozdmýchání ohně, jeho 
přeskočení do suchého travního porostu a lesnímu požáru, 
který zničil mladé, převážně smrkové porosty. Stalo se 
tak v Červených, v lokalitě V Uvezeném. Škody se podařilo 
v průběhu roku napravit novým zalesněním a majitelé 
poškozených lesů byli odškodněni přes pojišťovnu.

Letošní rok byl sice srážkově velice příznivý, ale pro jarní 
zalesňování už přišly srážky pozdě. Pršet začalo, až když jsme 
byli se zalesňováním téměř u konce, takže jsme vlastně celou 
dobu sázeli do suché země a na holinách, které jsme začali 
sázet jako první, jsou ztráty na zalesňování vysoké. Celé letošní 
jarní zalesňování byla hektická záležitost, a to hlavně v začátku, 
který se překrýval s obdobím, kdy začínaly vstupovat 
v platnost opatření proti koronaviru. Situace se měnila ze dne 
na den, buďto to vypadalo, že nebudou sazenice, protože 
v lesní školce hrozila všem karanténa, pak se málem stalo, že 
nebyli kvůli karanténě lidi na sázení, ale sazenice už jsme měli 
dovezeny, a tak podobně… no nakonec jsme to nějak zvládli. 
Roční objem zalesňování nových holin dosáhl asi 9 ha, z toho 
na listnaté dřeviny a jedli připadlo zhruba 2/3 plochy a 1/3 
tvoří smrk, borovice a modřín. Z listnatých dřevin jsme sázeli 
buk a dub, v malém množství i olši.

Ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 
máme přislíbenou dotaci na stavbu oplocenek k ochraně 
mladých listnatých a jedlových porostů proti okusu zvěří. 
Původní záměr byl postavit 4 kilometry takovéhoto oplocení, 
ale po zvážení reálných možností, tedy zejména zajištění 
potřebného množství sazenic a pracovníků na zalesňování, 
jsme nakonec požádali pro tento rok pouze o 3,1 kilometru. 
Zmíněná dotace pokryje téměř 100 % nákladů na pořízení 
takovéhoto oplocení. Oplocenky už máme v této době 
zhotoveny. Narazíte na ně při vycházkách do přírody zejména 
v oblasti Dvorců a určitě je nepřehlédnete. Nejsou to žádné 
drobné stavby, ta největší z nich má bezmála 4 hektary. 
Celkem je v obecních lesích vybudováno za poslední dva roky 
téměř 10 hektarů oplocenek a důvod je zcela jednoznačně 
ekonomický. Pokud bychom neměli čerstvě vysázené listnaté 
a jedlové porosty oplocené, museli bychom je dvakrát až 
třikrát za rok ošetřovat proti okusu zvěří. Náklad na jeden 
nátěr listnatých kultur včetně spotřebovaného repelentu 
se blíží částce 10 000 Kč na 1 hektar, takže bez oplocenek 
by za rok celková částka vynaložená obcí na ochranu kultur 

ZHODNOCENÍ LETOŠNÍ ČINNOSTI V OBECNÍCH LESÍCH
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Už více jak dva roky využíváme k hospodaření v obecních 
lesích nový traktor (Zetor Proxima 90) s vyvážečkou. Nyní 
se naskytla příležitost rozšířit vybavení traktoru. Využili 
jsme podpory Podpůrného a garančního lesnického fondu 
zřízeného ministerstvem zemědělství (PGRLF). Tento fond 
vypsal dotaci na pořízení lesní techniky. K traktoru jsme se 
rozhodli pořídit novou dvoukolovou vlečku s nosností 5 tun. 
Dále hákový nosič kontejnerů, abychom mohli manipulovat 
s kontejnery, které obec vlastní v rámci sběrného dvora. 
Z fondu bylo možno též pořídit lesní speciál s náhonem 
4x4 pro přibližování sazenic a materiálu k zalesnění na 

problematicky dostupná místa, rozvoz materiálu k zakapávání 
stromků a stavbě oplocenek. Lesní speciál hodláme zároveň 
využívat i k údržbě zeleně v rámci obce.

Celkové náklady na pořízení činí 1 453 440 Kč s DPH. Naše 
žádost byla v rámci PGRLF podpořena a obdrželi jsme dotaci 
na požadovanou techniku ve výši 50 % celkové částky. Akce 
bude realizována po dokončení administrace ze strany fondu 
v průběhu jarních měsíců 2021.

Martin Žabčík / starosta

V poslední době byly opětovně vlastníkům zemědělských 
i lesních pozemků v katastrálním území Ratiboř u Vsetína 
doručovány dopisy s nabídkou odkupu půdy. Jedná se 
o soukromé společnosti, jejichž důvěryhodnost pochopitelně 
nelze ověřit. Mnohdy už byla v nabídce uvedena kupní cena 
a postup prodeje na dálku bez nutnosti osobního setkání.

Jako starosta obce ctím vlastnické právo i svobodu 
vlastního rozhodnutí jednotlivých vlastníků nemovitostí. 
S dovolením ale apeluji na všechny vlastníky, kteří 
se snad rozhodli nabídku využít, aby se neunáhlili. 
Pokud uvažujete o prodeji jakýchkoli pozemků ve svém 
vlastnictví v katastrálním území Ratiboř u Vsetína, 

kontaktujte prosím obecní úřad, telefonicky na tel.: 
571 442 090, nebo emailem obec@ratibor.cz

Pro rozvoj naší Ratiboře je naprosto stěžejní, aby pozemky 
zůstaly ve vlastnictví našich občanů, podnikatelů a obce. 
Z tohoto důvodu při zvažovaném prodeji pozemků, prosím, 
oslovte nejprve obecní úřad. Při prodeji Vám zaručíme 
férový postup bez spekulačních úmyslů, což nelze u výše 
popsaných nabídek vyloučit. Dále zaručujeme odpovídající 
kupní cenu dle znaleckého posudku, která dle mého názoru 
vždy překročí uvedenou cenu v zaslaných nabídkách.

Martin Žabčík / starosta

POŘÍZENÍ LESNÍ TECHNIKY

Vážení občané – vlastníci zemědělské půdy

proti zvěři klidně mohla dosáhnout 200 000 – 300 000 Kč 
(10 ha × 2–3 nátěry × 10 000 Kč). Nutno vzít také v potaz, 
že při ošetřování proti okusu se používají sice schválené 
a povolené chemické prostředky na ochranu rostlin, ale jejich 
spotřeba by jen v tomto konkrétním případě na majetku 
obce dosáhla 1–1,5 tuny. Ano, víc jak jednu tunu cizorodých 
látek ročně bychom byli nuceni aplikovat do lesních porostů 
a toto množství by po několik následujících let ještě narůstalo, 
protože stále nemáme všechny holiny zalesněny. I proto jsme 
reagovali na další dotační výzvu ze SZIF a na rok 2021 jsme 
podali žádost na další 1,1 km oplocení.

Mnohým z Vás se určitě oplocování takových velkých ploch 
lesa nebude líbit, protože představují velké omezení pohybu, 
nicméně je to jedna z nejsnazších cest, jak ekonomicky 
zvládnout péči o takové množství zalesněných holin. Nejde jen 
o ušetření nákladů spojených s ochranou proti zvěři, ale i jiný 
důležitý moment, a to je zkrácení doby, po kterou se mladé 
lesní porosty musí vyžínat. Náklad na vyžnutí jednoho hektaru 
listnaté kultury je také blízko částce 10 000 Kč. Pokud by se 
podařilo zkrátit dobu, po kterou se oplocené kultury musí 
vyžínat o jeden jediný rok, představovalo by to pro obecní 
kasu úsporu dalších 200 000 Kč.

A peníze budou potřeba. Zejména na výchovu mladých lesních 
porostů, na prořezávky a probírky. Obec musí během deseti 

let platnosti Lesního hospodářského plánu (LHP) provést 
minimálně 90 hektarů probírek a prořezávek. Je to závazný 
ukazatel, který musíme splnit. Z desetiletého období platnosti 
LHP máme za sebou bezmála tři roky a máme provedeno 
k dnešnímu dni pouze 8 hektarů. Zdržení v provádění těchto 
pěstebních zásahů vzniklo díky kůrovcové kalamitě, ale toto 
zpoždění budeme muset dohnat. Stát na tuto činnost sice 
poskytuje dotaci, ale ta v současné době pokryje skutečné 
náklady pouze zhruba 1/3, zbytek musíme zaplatit sami 
z vlastních prostředků.

V letošním roce jsme prozatím čerpali dotace na zalesňování 
listnatými dřevinami, na přibližování dříví koňmi, na přibližování 
dříví vyvážecí soupravou, na prořezávky v mladých lesních 
porostech a na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v celkové 
výši 2 188 273 Kč. O další dotace ještě budeme do konce roku 
žádat.

Problematika dotací do lesního hospodářství je nad rámec 
tohoto příspěvku. Ale ve většině případů je poskytnutí dotace 
něčím podmíněno. Třeba řádnou péčí o vysázené stromky, 
zalesněním kalamitních holin v termínu stanoveném legisla-
tivou apod. Dotace budeme muset čerpat i do budoucna, 
a tím pádem nemůžeme ani polevit v úsilí vypěstovat novou 
generaci lesa.

Libor Mořkovský / lesní správce
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Kůrovec, sucho, nedostatek vody povrchové i spodní a Covid-19 
jsou asi největší problémy, které nás všechny trápí. Na těchto 
problémech, ať se nám to líbí, nebo ne, neseme spoluvinu 
i my – lidé, naše nezodpovědné jednání a vztah k přírodě 
a k našemu zdraví.

Kůrovec je malý brouk, který napadá smrkový porost 
a nekontrolovaně se množí především v období sucha 
a nedostatku vody, kdy smrk nevyrobí dost pryskyřice, aby jej 
zlikvidoval. Kůrovec se tak množí až trojnásobně a odolávají 
mu jen jednotlivé odolné smrky, smíšené porosty, selské lesy 
a místa s dostatkem vláhy. Další z příčin aktuální kůrovcové 
kalamity je i minimální prevence a činnost vlastníků lesů, kteří 
v lese řádně nehospodaří, napadené stromy včasně nelikvidují 
a neprovádí řádné výchovné probírky, které odolnost lesa 
posilují. Nyní jen odstraňujeme škody.

Na nedostatku vody a suchu se taky podepisuje činnost 
člověka a 80. léta, kdy se mylně likvidovaly remízky, vytvářely 
zbytečně velké lány polí i lesů a příkopy u cest, které zbytečně 
a rychle odvádějí vodu z krajiny. Je jisté, že bez vody není život. 
Pokud nezpomalíme odtok vody z přírody, voda bude brzy nad 
zlato.

Při procházkách je lesní těžba patrná na každém kroku. 
Pokácet stromy je jedna věc, dostat je k pile je věc druhá. 
Když nepomůže ani obecní technika, musí přijít i koňský 
potah. Spolupráce s obcí je velmi dobrá, rád bych jim touto 
cestou poděkoval. Doufám jen, že Ratiboř neskončí zcela bez 
vzrostlých jehličnatých stromů, jako například Rajnochovice 
a jiné obce.

Zamyšlení v době nové sepsal 
Jiří Vaculík

KŮROVEC V OBCI RATIBOŘ

Ratibořská Knihovna půjčuje 
také stolní hry
Knihovna je v našich myslích stále spojena hlavně 
s půjčováním knih. Další služby, jako informační 
poradenství a veřejný internet, jsou brány jako doplňkové 
– na knihovně je prostě nejlepší to, že si můžu něco půjčit 
a odnést si to domů, kde si to spokojeně vychutnám. 
Kromě knih si nově budete moci odnést domů i stolní 
hry, ať už půjde o klasiky jako Dixit nebo Dobble, nebo 
o novinky – znáte už Taco kočka koza sýr pizza, Kočku Karlu 
nebo Šťastného candáta? A pokud namítnete, že si s vámi 
nikdo hrát nechce, jsou nachystány i logické hry pro 
jednoho hráče, dále máme i hry pro nejmenší, vědomostní 
a postřehové.  Zkrátka, ve fondu ratibořské knihovny 
je nyní 26 stolních her, podmínkou k jejich vypůjčení je 
platný čtenářský průkaz a pro čtenáře mladšího 15 let 
doprovod dospělého. Hry se půjčují zdarma a základní 
výpůjční lhůta je 1 měsíc až 3 měsíce. 

Jana Vaculíková

Zamyšlení
Hodně dlouho jsem přemýšlela, co napsat v letošním roce do 
článku o knihovně. Mám dělat, že se nic neděje? Nebo hýřit 
optimismem? Nebo si zanadávat? Zkusím to jako Radovan 
z Večerníčku, najít na zlém to dobré.

Letos dostala naše knihovna několik desítek knih ve formě 
daru od několika dárců, kterým tímto velmi děkuji.

Shodou okolností jsem mohla požádat o spolupráci Janu 
Vaculíkovou z Masarykovy knihovny ve Vsetíně. Díky jejímu 
nápadu jsme peníze, které nám ušetřily knižní dary, investovaly 
do nákupu her, a protože Jana je v této oblasti odborník, máme 
kolekci her pro široký okruh hráčů všech věkových kategorií. 
Takže: „Kdo si hraje, nezlobí“. Janě i jejímu příteli bych chtěla 
moc poděkovat za všechno, co pro mne a knihovnu udělali. 
S jejich nadšením provanul naší knihovnu čerstvý vánek 
nových nápadů a dotáhly se do konce věci, na které pořád 
“nebyl čas”. Přece jen jsem za ty roky za půjčovním stolem 
trochu zkostnatěla. A vím to!

Přeji všem krásné, klidné a ve zdraví prožité svátky a celý 
příští rok 2021.

Ester Miniariková / Vaše knihovnice

KNIHOVNA
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Začátkem prosince letošního roku měla naše obec 
hostit účastníky akce Mezinárodní degustace jablek, 
kterou pořádal Zahrádkářský svaz ve spolupráci s obcí 
Ratiboř a Mendlovou univerzitou v Brně. Součástí 
měla být i degustace starých krajových odrůd jablek. 
Proděkan Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity, 
pan Mgr. Radoslav Vlk, Ph. D., nám nabídl možnost 
určení místních starých odrůd jablek, a tak jsme se snažili 
kontaktovat případné zájemce z řad veřejnosti pomocí 
dotazníku v ratibořském zpravodaji. Situace způsobená 
pandemií koronaviru však tuto, akci stejně jako mnoho 
jiných, nakonec znemožnila. Nevzdali jsme to a bereme 
to tak, že máme na přípravu k dobru celý příští rok.

Ke starým odrůdám jabloní patří poetické názvy, jsou 
součástí naší krajiny, rostou někde v mezi bez veškeré 
péče, na jaře nás i včelky těší záplavou květů, v létě 
poskytují příjemný stín a mnohdy připomínají naše 
pra… dědy, kteří je vysadili. Jeden strom je ještě rovný 
a drží se, druhého už léta tlačí k zemi a je celý pokroucený. 
Když je dobrý rok, je na větvích i na zemi záplava plodů 
k jídlu pro lidi i zvířátka a pokud se nám chce sbírat, inu, 
i do té bečky na zahřátí v zimě.

Krásné Vánoce a příští rok prožitý v klidu a zdraví přejí 
všem zahrádkáři.

Za zahrádkáře 
Anna Gerlíková

Vážená paní předsedkyně ZO ČZS Ratiboř. Ve dnech 
1.–4. 10. 2020 se konala podzimní etapa výstavy FLORA 
Olomouc 2020. Územní sdružení Českého zahrádkářského 
svazu Vsetín se tradičně aktivně zúčastňuje této významné 
prestižní události. Již několik roků po sobě dosahujeme 
uznání a ocenění. Není jednoduché navazovat na úspěchy 
a zkvalitňovat naši expozici. Díky děvčatům z Vaší ZO se to 
podařilo už v roce 2019, kdy naše expozice byla oceněna jako 
nejlepší. Letošní rok není výstavám nakloněn, ještě několik 
dnů před termínem se nevědělo, jestli se bude podzimní 
etapa 2020 vůbec konat. Náš tým byl však připraven. Podařilo 
se navázat na loňský úspěch a naše expozice byla opět 
hodnocena mezi nejlepšími. Velmi odborně, vtipně a tematicky 
zpracovaná expozice lákala návštěvníky. Velkou zásluhu na 
navázání loňského úspěchu mají členky vaší ZO – př. Ester 
Miniariková a př. Martina Valůšková. Velmi ochotně, s velkým 
zapálením a nadšením, připravily rozmanitou, velmi vkusnou, 
pohlednou a zajímavou expozici. Chtěl bych touto formou 
poděkovat za jejich elán, nasazení a poctivý přístup. 

Prosím o předání poděkování, 
nejlépe na veřejnosti.

S pozdravem 
Ing. Vítězslav Kotas 
předseda představenstva ÚS ČZS Vsetín

Ukázka plodů 
starých odrůd jabloní v naší vesnici

Horní řada zleva – Kardinál žíhaný, Krasokvět žlutý, Královnino. Dolní řada zleva – Čistecké lahůdkové, Parkerovo

ZAHRÁDKÁŘI

Poděkování
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Už se těším, andílku, na vánoční nadílku.
Budu hodný moc a moc, vydržím to do Vánoc.
A pak zase malinko, budu zlobit, maminko.

Všude kolem nás řádila pandemie, ale naše mateřská škola 
nelehké období ustála. Nezastavila nás ani karanténa ani 
zavření školky. Provoz probíhal za velmi mimořádných 
opatřeních jak pro děti, tak pro rodiče. Zvýšená hygiena 
ručiček, jednorázové papírové ručníky, dezinfekce při úklidu 
všech prostor, větrání tříd, vycházky mimo veřejnost do 
bočních ulic v obci, zaměstnanci s rouškami, ale vše jsme 
zvládli. Vzhledem k přísným pravidlům jsme museli odvolat 
všechny divadelní, vzdělávací a hudební pořady a akce 
pro děti, a proto jsme se snažili pro děti připravit aktivity 
a programy navíc. Z důvodu vládního nařízení byl po dvou 
hodinách ukončen plavecký výcvik pro nejstarší děti, což nás 
velmi mrzelo.

ŘÍJEN
S říkadlem Byla jedna babka, prodávala jabka jsme se 
seznámili s ovocem a jeho zpracováním. Co se vyrábí z trnek 
věděla větší část dětí „Šak jsme na Valašsku!“. S hudebně 
pohybovým ztvárněním písně Šel zahradník do zahrady 
jsme sklidili všechnu podzimní zeleninu. Navštívilo nás pravé 
podzimní počasí, a tak jsme s dětmi dramatizovali pohádku 
O paraplíčku. Píseň Prší, prší, to je deště rytmizovaly všechny 
děti prstíky na podlahu. Hráli jsme divadlo s maňásky, 
loutkami i se zvířecími čepičkami.

LISTOPAD
Se cvičením Listy vzduchem létají, pochytat se nedají jsme 
pojmenovávali stromy a jejich plody na zahradě školky, ale 
také v blízkém lese nad školkou. Se zvířátky, která se ukládají 
k zimnímu spánku, jsme se rozloučili maňáskovým divadlem 
O budce. Podzimními výrobky a výtvarnými celky jsme 
vyzdobili celou školku. Také Klub rodičů při MŠ vyzval rodiče 
a děti k vytvoření výrobků, dekorací a obrázků s podzimní 
tématikou. Ježci z přírodnin, vyřezané dýně, dýně z dřevěných 
koleček, strašáci Evička a Milánek a spousta jiných 
nápaditých dekorací zdobila prostory před školkou a vnitřní 
i venkovní prostory obecního úřadu. Poděkování patří 
aktivním rodičům a obětavým maminkám za aranžmá, které 
mělo pozitivní ohlas u veřejnosti. Místo tradiční lampionády 
vyhlásil Klub rodičů a Obecní úřad Ratiboř posledního 

října výzvu Rozsviťme Ratiboř. Po celé obci se před domy 
i v domech rozsvítilo plno dýní, lucerniček a lampionů. 
Závěrem listopadu jsme pro děti připravili Čertovské hrátky. 
Peklo s kotlem nesmělo chybět v žádné třídě a ze všech 
koutů vylézali čerti a čertice. Pro děti jsem napsala divadelní 
pohádku Čert, Káče a Honza, kterou jsme dětem s učitelským 
sborem zahráli. Čert se proháněl mezi dětmi, ale nikoho 
neodnesl. Že bychom měli samé hodné děti?

PROSINEC
Čtvrt roku uteklo jako voda a už nám nastal sváteční čas. 
Připravili jsme dětem Mikulášskou nadílku, celý program 
tentokrát připravili zaměstnanci MŠ Ratiboř. Děti si 
přichystaly vánoční básničky, písničky a říkadla. Mikuláš je 
obdaroval dárečky, které zajistil Klub rodičů. I do zimního 
tvoření se zapojili šikovní rodiče. Hitem letošního tvoření byly 
výrobky a dekorace z dřevěných koleček. Opět se vyzdobil 
prostor před školkou a vnitřní i venkovní prostory obecního 
úřadu. A Vánoce mohou přijít! Ještě napéct vánoční cukroví... 
vybrali jsme linecké, které jsme s dětmi vykrajovali a slepovali 
marmeládou. Vyrobili jsme si vánoční přáníčka a ozdůbky do 
pokojíčku.

Stromečku vstávej, dárečky dávej!
Ve čtvrtek 17. 12. 2020 zazvonil ve školce zvoneček a pod 
vánočním stromečkem každý našel dáreček. Poděkovali jsme 
Ježíškovi, kterého sponzoroval Klub rodičů. Připravili jsme si 
vánoční koncert, kdy jsme za doprovodu klavíru a hudebních 
nástrojů zazpívali známé koledy, přednesli vánoční básničky 
a popřáli si do nového roku. 

Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, 
sponzorům, obětavým rodičům, zamě-
stnancům MŠ za spolupráci a jménem 
celého kolektivu MŠ Ratiboř bych Vám 
chtěla popřát pěkný nový rok, pohodu, 
spokojenost a hlavně hodně zdraví!

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021

Za kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Distanční výuka na naší škole a návrat dětí zpátky do školních lavic.

Distanční výuka nebyla na základních školách samozřejmostí 
a snad jsme si ani nedokázali představit, že bude potřeba 
vyučovat všechny třídy online, včetně těch nejmenších žáčků. 
Změna školského zákona v průběhu měsíce srpna však jasně 
stanovila pravidla při distanční výuce.

Jsem velmi rád, že učitelský sbor v čele s paní ředitelkou Mgr. 
Miladou Valovou vzal přípravu na případné uzavření školy 
z důvodu epidemie v průběhu podzimu velmi zodpovědně. 
Za velkého přispění a pomoci pánů Mgr. Vladislava Válka, 
Ing. Jiřího Růžičky a Ing. Štěpána Janíčka proběhla modernizace 
internetové sítě v budově základní školy, výběr vhodných 
programů určených k výuce online přes počítače či chytré 
telefony a také proškolení kantorů. V září byli se způsobem 
výuky na dálku seznámeni rodiče a každý žák obdržel 
přístupové údaje do systému.

Děti si dlouho školu neužily a přišla druhá vlna epidemie 
a s ní uzavření škol. Náš učitelský sbor během tří dnů aktivoval 
distanční online výuku, a tak se každé dopoledne začaly paní 
učitelky objevovat na obrazovkách notebooků v kuchyních 
a dětských pokojích všech žáků ze všech ročníků ratibořské školy.

Jelikož mám doma dva žáky navštěvující první a pátý ročník 
naší školy, mohu z vlastní zkušenosti říci, že děti seděly 
dopoledne opravdu ve školních lavicích, byť to bylo jen 
virtuálně. Výuky se začali ve větší míře účastnit i rodiče, kteří 
se museli naučit ovládat počítačovou techniku i programy. 
Bylo to pro všechny určitě náročné, ale jsem přesvědčen 
o tom, že se vše zvládlo na jedničku a nové technologie 
a programy, do kterých se investovaly nemalé finanční částky, 
bude škola v hojné míře využívat i při běžné výuce.

Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky, 
DĚKUJEME VÁM!
Martin Žabčík / starosta

Cílem projektu, jehož řídícím orgánem je MŠMT, je zvýšit 
kvalitu práce v neziskovém sektoru. Chceme zkvalitnit 
neformální vzdělávání a vzdělávání pracovníků neziskových 
organizací prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce.

Hlavním koordinátorem projektu, který probíhá od 1. 9. 2020 
do 31. 8. 2023, je MAS Střední Vsetínsko. Projekt je realizovaný 
prostřednictvím výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 17 partnerů. 
Projekt je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti 

neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky 
nadšení a obětavosti místních obyvatel.

Některým pracovníkům v neziskových organizacích chybí 
například kompetence v oblasti organizace projektového 
vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních 
kompetencí dětí a žáků. Chceme využít inspirativních metod 
týmového učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování 
a praktické využití teoretických poznatků v praxi.

Lucie Žabčíková / manažerka projektu

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROJEKT – VALAŠI SA UČIJA

Ze školního prostředí tentokrát jen krátce. Navzdory stále 
vážné epidemiologické situaci nastoupily po prvňáčcích 
a druháčcích v pondělí 30. 11. 2020 všechny děti do 
školních lavic. Od 14. října, téměř měsíc a půl se vzdělávaly 
distančně prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, 
která je vyvíjena přímo pro žáky a učitele. Používání nové 
aplikace přispělo nejen ke zkvalitnění výuky on-line, ale 
také k rozvoji digitální gramotnosti žáků, učitelů i rodičů. 
Naše škola poskytla zapůjčením školních notebooků 
technickou pomoc rodinám s více dětmi.

Do prázdných lavic se vrátily celé, tedy nedělené třídy. 
Žáci i učitelé se do odvolání nevyhnou nošení roušek po 
dobu výuky a ve společných prostorách školy. Klademe 
mimořádný důraz na časté a důkladné větrání učeben, které 
snižuje riziko šíření viru. Hudební a tělesná výchova na čas 

zmizí z rozvrhu, ale vycházky do přírody jsou povoleny, tak 
za příznivého počasí budeme s dětmi chodit ven. 

Po dobu distanční výuky absolvovaly vyučující dva 
webináře, které jistě přispějí ke zkvalitnění výuky 
a vzdělání našich dětí.

Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru. Můžeme se za ním 
postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, 
co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad 
si můžeme přát, abychom se příliš nebáli budoucnosti, 
aby ve školách zavládla radost, pohoda a porozumění.

Do nastávajícího roku 2021 hlavně hodně zdraví, klid a mír 
v duši a nechť je nový rok lepším než jeho předchůdce.

Mgr. Milada Valová / ředitelka školy
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Hned po rozhodnutí převzít zajetý Klub rodičů jsme se na 
plné obrátky pustily do plánování – lampionáda, Mikuláš, 
Vánoce, karneval, vše bylo připraveno už od léta. Bohužel 
nám veškeré plány zhatila pandemie Covid 19. Každý den 
jsme sledovaly aktuální dění, bylo nám ale čím dál jasnější, 
že všechny nápady uložíme do šuplíku. 

Covid před nás postavil obrovskou výzvu – přece 
nepřerušíme i tradici tolik oblíbených lampionád. Znovu 
jsme daly hlavy dohromady a vymýšlely různé varianty, 
které budeme moci použít. Vážíme si toho, že naši snahu 
podpořil i pan starosta a dal nám k dispozici prostory 
v budově obecního úřadu. Lampionádu tak nahradila 
akce Rozsviťme Ratiboř, kdy si každý mohl zapálit lampion 
u sebe doma, na zahradě nebo na balkóně a fotky pak 
mohl sdílet na sociálních sítích obce. Jsme moc rády, že 
si všichni mohli prohlédnout obrázky vašich usměvavých 
dětí a krásné podzimní výzdoby. 

Podzimní atmosféru pomohly navodit také děti ze školky, 
které doma se svými rodiči kreslily, lepily, malovaly a jejich 
výrobky byly poté vystaveny ve školce a na obecním 
úřadě, kde zpříjemnily čekání ve frontě do lékárny a na 
poštu. Místo tradičním jesličkám zahřívala velká podzimní 
dekorace, kterou pomohly připravit některé šikovné 
maminky. 

Podzimní tvoření a výzdoba sklidily obrovský úspěch, 
proto jsme si je zopakovaly i se zimní a vánoční tematikou. 
Originální venkovní aranžmá je opět prací několika 
šikovných maminek. Děti s rodiči vytvořily úchvatné 
dekorace. Na obecním úřadě si tak můžete prohlédnout 
sněhuláky, stromečky, andílky a obdivovat naše šikovné 
dětské spoluobčany. 

Nesmíme zapomenout poděkovat všem tvůrcům. Velké 
díky patří také paní ředitelce a učitelkám ze školky, které 
nám pomáhají výrobky od dětí sbírat a skladovat. 

Dovolíme si zde apelovat na Vás, rodiče, prarodiče, strýčky, 
tetičky, pokud máte návrh na nějakou akci, máte zajímavý 
nápad týkající se dětí, neváhejte nás oslovit, třeba na 
chodníku, mailem, pomocí sociálních sítí. Budeme za to 
rády my, ale především všechny ratibořské děti. 

Uvidíme, co nám situace dovolí, ale už teď máme v hlavě 
další nápady, které se snad stanou alespoň malou náplastí 
na akce, které proběhnout nemohou. 

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, Vánoce strávené po 
boku svých nejbližších a co nejlepší vstup do nového roku.

Za Klub rodičů MŠ 
Michaela Jurášková, Eva Ordeltová, Elena Vrbová

KLUB RODIČŮ MŠ
Nové koště chtělo dobře mést …

Srdce buší, i když se 
ruce nehýbou
Nacházíme se v době, kdy je kolem 
nás plno nových věcí. Snažíme se 
čelit strachu, nejistotě, ale neměli 
bychom zapomínat na radost.

I my, Zvonky Dobré zprávy, jsme 
se museli přestat na pár týdnů 
scházet na zkoušky, rušili jsme 
podzimní koncerty, nemohli 
jsme společně chytnout zvonky 

do rukou a potěšit naše drahé 
posluchače, ale přesto se snažíme 
rozdávat radost nadále.

Skrz sociální sítě pravidelně 
přidáváme videa z koncertů, které 
proběhly před pandemií a snažíme 
se rozeznít každé srdce. S přáteli 
z USA pracujeme na projektu, díky 
kterému můžeme prolnout naše 
tóny i přes oceán. Každý pracoval/
zkoušel individuálně doma, on-
line schůzky se staly naprosto 

Chtěla bych poděkovat Klubu rodičů MŠ za jejich krásnou výstavku na obecním úřadě. Moc mě to potěšilo v této 
podivné koronové době. Děkuju a zdravím. Jarka Zbranková
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Milí senioři,

s blížícím se koncem roku 2020 bych chtěla zhodnotit 
práci sociální komise. Tento rok byl těžký a náročný zvláště 
pro seniory, kteří se prakticky ocitli po dlouhou dobu ve 
společenské izolaci. 

První vlna nouzového stavu zasáhla do života naší obce, 
přestali jsme se vídat, bylo omezeno setkávání nejen se 
seniory. V období postupného uvolňování jsme v měsíci 
červenci uskutečnili dvě společná posezení představitelů 
obce s jubilanty. Tato setkání byla hodnocena přítomnými 
velmi kladně. Občané si společně zavzpomínali a rozchá-
zeli se s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

V této zavedené aktivitě jsme chtěli pokračovat, ale 
bohužel zasáhla druhá vlna omezení. Z tohoto důvodu 
byly opět pozastaveny jakékoliv společenské akce, ať již 
se jednalo o každoroční setkání seniorů nebo blahopřání 
jubilantům. Na naše milé jsme nezapomněli a předali jim 
alespoň dárkové poukázky.

S nastupujícím rokem 2021 budeme doufat, že se vše 
vrátí do původních kolejí a my se opět budeme setkávat 
s jubilanty na společných posezeních v prostorách 
obecního úřadu.

Milí senioři, přeji Vám jménem svým i jménem 
zastupitelstva obce klidné prožití nastávajících svátků 
vánočních a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.

Vítání občánků
Je nám líto, že jsme nemohli uspořádat na základě 
vládních opatření slavnostní vítání nově narozených dětí 
do společenství naší obce a setkat se tak s Vámi, rodiči, 
v obřadní síni Obecního úřadu v Ratiboři. Věříme, že 
budeme mít příležitost setkat se s Vámi i s Vašimi dětmi 
při jiných akcích.

Přejeme všem rodičům i dětem, hodně zdraví, lásky, 
spokojenosti v příštím roce a spokojené a klidné prožití 
svátků vánočních.

Na Vánoce i v novém roce 
vinšujem Vám nastokrát, 
teplé slunce nad domovem, 
pohodu a dobro kolem. 
A co víc Vám můžem přát? 
Aby štěstí, zdraví bylo akorát!

Vzpomínka
Chtěli bychom vzpomenout na naše známé spoluobčany, 
kamarády, sousedy, kteří odešli z našich řad během 
tohoto roku a dále občany, se kterými jsme se nemohli 
společně rozloučit.

V letošním roce nás opustili tito spoluobčané:

JMÉNO DEN ÚMRTÍ VĚK ADRESA

Baletka Pavel 18. 2. 2020 78 let Ratiboř 10

Zubík Miroslav 16. 3. 2020 59 let Ratiboř 265

Halmazňová Františka 27. 3. 2020 94 let Ratiboř 476

Žabčíková Dana 11. 4. 2020 78 let Ratiboř 67

Hlinská Josefka 17. 5. 2020 88 let Ratiboř 285

Komárková Lydie 25. 5. 2020 86 let Ratiboř 275

Machala Petr 3. 6. 2020 68 let Ratiboř 55

Ševčík Zdeněk 11. 7. 2020 86 let Ratiboř 255

Smutná Marie 9. 8. 2020 66 let Ratiboř 474

Machálek Miroslav 14. 8. 2020 78 let Ratiboř 239

Mikšík Jan 30. 8. 2020 85 let Ratiboř 72

Malučká Jana 10. 9. 2020 78 let Ratiboř 438

Vítek Antonín 25. 9. 2020 63 let Ratiboř 143

Kořenková Eva 8. 10. 2020 71 let Ratiboř 513

Juchelka Antonín 30. 10. 2020 81 let Ratiboř 233

Okrajek František 4. 11. 2020 59 let Ratiboř 71

Bortl Miroslav 5. 11. 2020 74 let Ratiboř 473

Barbořáková Františka 13. 11. 2020 92 let Ratiboř 128

Tomancová Olga 14. 11. 2020 75 let Ratiboř 413

Hynková Jarmila 27. 11. 2020 64 let Ratiboř 444

Daňa Petr 4. 12. 2020 61 let Ratiboř 518

Šťastný Josef 6. 12. 2020 77 let Ratiboř 93

Vaculík Josef 13. 12. 2020 68 let Ratiboř 507

Věnujme jim tichou vzpomínku v rámci našeho Zpravodaje.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

běžné a ve finále vznikla nahrávka, 
která veškerou snahu shrnula do 
jednoho videa. Toto video najdete 
na našem facebooku. Díky vašim 
milým ohlasům máme v plánu 
obohatit melodie zvonků i o zpěv.

Do dalších dnů přejeme hlavně 
zdraví, pevné nervy, krásné prožití 
Vánoc a doufáme, že každý z vás 
najde ve svém srdci kousek radosti!

Za Zvonky Dobré zprávy 
Hana Malovaná
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům 
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Strach a láska. Láska a strach. Lze milovat a nebát se? Lze mít strach bez lásky? Zkušenost mi říká, že lásku od strachu nejde 
oddělit. Apoštol říká, že láska strach překonává. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. (1. list Janův 4,18)

To se mi nezdá. Vždyť kdo miluje své děti, má o ně strach – že nezvládnou vyučování na dálku nebo zkoušku, že narazí na zlé 
lidi, že se rozhodnou pro špatnou životní cestu. Podobně se bojíme o další lidi, které máme rádi. Že onemocní Covidem, že 
ztratí zdraví, práci, radost, víru. Bojíme se, zda dokážeme čelit návalu neštěstí. Zda je společně dokážeme nést a unést. Bojíme 
se, zda našim milým někdo neublíží, zda nás smrt předčasně nerozdělí. Dokázali byste vůbec milovat beze strachu? A přece 
apoštol Jan napíše: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání… Jak to tedy je?  

Není strach jako strach. Jan nezpochybňuje obavy, které máme o své milé. Ale je tu ještě ten strach o mne, zda obstojím, 
zda mne nesmete COVID 19 nebo nějaká jiná vlna, která by zničila vše, čím jsem žila. Jak je tomu vlastně s mou existencí? 
Je ohrožena? Spěji k zániku, rozplynu se ve smrti a nic po mně nezůstane? Co mne podrží, co mne udrží ve všech životních 
změnách a otřesech… O tomhle strachu Jan píše: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. 

Bible je knížkou proti strachu. Bible je knížkou o lásce. Opakovaně z Bible slyšíme povzbuzení: Boží povzbuzení: „Neboj se, já 
jsem s tebou.“ a druhé poselství: „Miluj!“ „Miluj Boha a svého bližního!“ Dvě základní věci chtěl Bůh lidem sdělit: Abychom žili 
v lásce. Abychom všechno vsadili na lásku, i za cenu strachu. 

Až se jednou budou hodnotit lidské životy, nebudeme měřeni podle svého strachu. Budeme měřeni Boží láskou. A do ní se 
toho vleze opravdu hodně – i můj strach, i moje obavy o štěstí mých milých. I se svým strachem nakonec najdu bezpečné 
místo u Boha v Jeho lásce. Jednou, u Boha, skončí zákeřné viry a nemoci, nenávist a násilí, nemoci, pláč i smrt a přijde Boží 
království. Tehdy už nebude strach, jenom láska.

Přejeme vám všem hojnost lásky, pevného zdraví, pokoje s Bohem a radosti. Bůh vám žehnej. 
Jménem staršovstva J. Wiera Jelinek, farářka a Jan Jurášek, kurátor sboru.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme že jsi ve své lásce stanovil hranice strachu. „Ty mne vedeš za ruku, proto se 
nechci bát, Ty jsi ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý, který mne má tak rád.“ Amen.

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

Bohoslužby v době nouzového stavu
V neděli ráno od 10.00 h si můžete na ratibořském 
infokanále zapnout přímý přenos našich bohoslužeb.

Sledovat můžete také další přenosy nedělních bohoslužeb: 
  Videonahrávka s přenosem bohoslužeb ze sboru 

v Kateřinicích se dá sledovat na kateřinickém infokanále 
několikrát za den po celý týden.
  Bohoslužba ze sboru v Hošťálkové je k vidění na 

hošťálkovském infokanále každou sobotu a neděli v 8.00 h, 
12.00 h, 16.00 a 20.00 h. 
  Na webu e-cirkev.cz najdete širokou nabídku online 

vysílání bohoslužeb dalších sborů ČCE. 
  Každou neděli 8.00–9.00 h na stanici Vltava se můžete 

zaposlouchat do přednášek faráře ČCE Martina C. Putny 
po nichž následuje tematická biblická hodina pod vedením 
faráře ECM Petra Vaďury a od 10.00 h jsou tam rozhlasové 
bohoslužby. 
  Živý přenos bohoslužeb v rámci ekumeny je vysílán 

každou neděli v 10.00 h na ČT2.

Vánoce a slavení bohoslužeb
Vzhledem k nouzovému stavu, a zejména protože zatím 
(píšu tato slova dne 23. 11.) nevíme, jak se bude další 
rozvolňováni opatření vyvíjet, Vám chceme předběžně 
sdělit naše představy Vánočních bohoslužeb. 

24. 12. ke Štědrovečerním bohoslužbám se v 16.00 h 
sejdeme v našich domácnostech při televizních 
obrazovkách (bude tam přenos našich bohoslužeb).

25. 12. na Boží Hod Vánoční jste srdečně zváni do kostela 
a to od 10.00 h, bude vysluhovaná také Svatá Večeře Páně.

26. 12. na Štěpána a také 31. 12. na závěr kalendářního 
roku se naše bohoslužby konat nebudou. Je možné 
sledovat předtočené služby Boží na infokanále sousedních 
obcí. 

K bohoslužbám v neděli 27. 12. a 3. 1. se sejdeme v našich 
domácnostech v 10.00 h při televizních obrazovkách.

V pátek 1. 1. budou bohoslužby s Večeří Páně od 10.00 h 
a sejdeme se ve sborovém domě nebo v kostele. 

Sborová sdělení a pozvánky budou hlášeny místním rozhlasem – změny vyhrazeny
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Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli na pokrytí páté (z pěti) splátky dluhu, jenž vznikl při opravě kostela. Kdo by chtěl ještě finančně 
pomoci, je k tomu srdečně zván. Finanční sbírka 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.

Poděkovaní za přispívaní na účelovou 
sbírku kvůli opravě ratibořského kostela
Milí občané, opravdu velmi si vážíme Vaší obětavosti 
a finančních příspěvků. Chceme, abyste věděli, že to 
také díky Vaší obětavosti se sboru nyní podařilo zaplatit 
poslední splátku dluhu, který vznikl před pěti lety při 
opravě evangelického kostela farního sboru v Ratiboři. Chci 
připomenout, že v roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
interiéru kostela, během níž se zjistilo, že budova je 
poškozena více, než se původně předpokládalo. Stav byl 
doslova havarijní a hrozilo uzavření kostela.

Vzhledem k tomu, že kostel je jedinou historickou budovou 
a dominantou obce, rozhodli jsme se přistoupit na celkovou 
opravu s navýšením oproti původnímu rozpočtu o 1 800 
000 Kč. Z důvodu navýšené částky jsme nebyli schopni 
profinancovat celou rekonstrukci z vlastních prostředků, 
proto jsme si museli vzít půjčku ve výši 1 500 000 Kč se 
zaplacením do 5 let, přičemž roční splátky činily 300 000 Kč.

Jsme Vám velice vděční za každou korunu, kterou jsme 
dostali. Jsme rádi tím více, že kostel slouží jak věřícím, tak 
široké veřejnosti. Je místem setkávání nejen při radostných 
událostech jako jsou křty, svatby, koncerty, květinové 
výstavy, ale je i místem posledního rozloučení našich 
spoluobčanů.

Staršovstvo evangelického sboru

Nouzový stav ve sboru
Začalo to rázně. Shromáždili jsme se v neděli 8. března 2020 
na bohoslužbách Světového dne modliteb (program mělo 
na starosti sedm žen), v úterý ještě byla biblická hodina 
s rozjímáním šesté kapitoly knihy Zjeveni, ve středu biblická 
hodina pro děti a konfirmační cvičení, ve čtvrtek pastorace 
a návštěvy a v pátek vláda vyhlásila nouzový stav se zákazem 
shromažďování. Dnes, po více než osmi měsících, jsme se 
trochu zklidnili, nicméně začátek byl krušný. Dobré a správné 
informace mají svou váhu ve zlatě vždy, jenže v dobách 
nejistoty o to více. A zde nikdo nic s plnou jistotou neví, 
z Prahy přicházejí různá nařízení, která jen matou. 

Lidé se trápí, začínají se bát a nejistí prahnou po pokoji 
a dobrém slově. To slovo, nejlepší, pravdivé a fakt šité na 
míru, má vždycky Bůh. Vyzkoušela jsem si to na sobě a vím 
to už dlouhá léta. A to znamená, že přes veškerá omezení se 
bohoslužby konat musí. Musí se otevřít prostor, kudy Boží 
Slovo bude volně proudit. 

Nemůžeme se sejít, ale tím více se v této nové situaci 
potřebujeme najít, identifikovat a získat směr. 

Odpověď na otázku, jak budeme řešit bohoslužby, přišla 
od místokurátora našeho sboru a starosty obce, Martina 
Žabčíka. Naše obec má široko daleko nejlepší kabelovou 
televizi, což potvrdí všichni odborníci na toto téma. A když 
ji má, tak pro to, aby mohla sloužit také této Dobré zprávě, 
že ano? A tak jdeme na to. „Paní farářko, připravte krátké 
povzbuzující kázání, které uklidní nás vylekané a ukáže na 
Boží prozřetelnost.“ Jasné. Jednoduše se to řekne, ale nejsem 

kouzelník. To ne já, mám co říct, ale můžu a budu se modlit 
za to, ať Bůh nám dá pro tuto situaci své slovo. 

V neděli 15. března to však se bez komplikací neodbylo. Vy, 
kteří jste se tehdy chtěli zúčastnit bohoslužeb, museli jste 
10 minut počkat, než se idea shromáždění skrze kabelovku 
setká s praxí. Mluvila jsem tehdy krátce (což zrovna není 
moje parketa za kazatelnou) a to na základě slov z evangelia 
Matoušově 6, 25-34 o ptácích a polních liliích. O tom, že naše 
sklíčenost a obavy z neznámé a nové situaci, náš strach 
z každého, kdo kýchá a kašle, naše nejistota a stres před 
koronavirem, naše žaludeční a střevní potíže z toho, co ještě 
může přijít – že to vše je nadbytečné. Vždyť o našem životě se 
nerozhoduje v odběrně vzorků, ani v lékařské ordinaci (a ani 
na pracovním úřadě, ani ve spořitelně nebo ve volbách). 
Náš život je tak cenný a jedinečný, že s každým má Bůh svůj 
zvláštní plán, který se postupně naplňuje. A hlavním cílem 
lidského života je mít důvěru k Bohu. Není to tak? Vyrovnaný 
a s Bohem smířený člověk, zvládne své každodenní problémy 
daleko lépe a s nadhledem (na rozdíl od toho, kdo má strach 
a obavy z toho, co všechno se může stát zítra a pozítří). 

S technickými problémy jsme se museli vyrovnávat ještě 
nejedenkrát a asi i ne naposledy. Nicméně jsem nadšena 
z průběhu spolupráce s naším starostou Martinem 
Žabčíkem, s odborníkem na obrazovou techniku Štěpánem 
Janíčkem a s ostatními neznámými pracovníky po 
internetových a televizních cestách u nás na místě a ve Zlíně. 

Když jsme si začali zvykat na tuto vymoženost, přicházely aj 
připomínky. Připomínky zdokonalující to naše živé vysílání 
bohoslužeb. Některé se podařilo uplatnit. 

Deset přenosů bohoslužeb se konalo v průběhu první vlny 
koronavirové pandemie. Mezí tím byly i Velikonoční svátky, 
slavnost konfirmace, úmrtí našich přátel a sousedů, pohřby 
na zahradách… Následovalo čtyři a půl měsíce relativního 
normálu a my jsme se ocitli ve druhé vlně pandemie. 

Nejdříve jsme při bohoslužbách nemohli zpívat. 
Pravděpodobně ani nevíte, co to znamená. Zkuste se však 
nad tím zamyslet. Jsou dvě krásná znamení křesťanské 
pospolitosti. Zaprvé, lidé se scházejí jako společenství, 
které se má rádo a které ví, že je Bohem milováno. (Vždy 
při pravidelných shromážděních vysloveně děkujeme Bohu 
v modlitbě za to, že jsme spolu, že nám bylo dopřáno se 
sejít, že tvoříme toto společenství.) Druhým znamením 
této soudružnosti je společný zpěv. A tu… nejen že je tu 
omezení kontaktu a karanténa, to ještě teď kantaréna. Toto 
provizorium netrvalo však dlouho a vláda nařídila další zákaz 
shromažďování. Tento trvá zatím do dnešního dne. Nevidím 
vás, a moc mi chybíte, ale mám radost, že si můžeme takto 
vzájemně sloužit – my v neděli ráno před tabletem s aplikací 
a vy u televizních obrazovek s Biblemi a zpěvníky v rukou. 
Bůh našimi omezeními omezen není. 

Co bude dál? Můžeme se dát překvapit, ale můžeme také 
se za veškeré, velice v této dobé zaměstnané jednotky 
jednoduše přimlouvat, z hluboka se na kolenou v modlitbě 
nadechnout a… kráčet den za dnem v lásce, víře a naději. 

S úctou vaše farářka 
Wiera Jelinek
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Jménem celého souboru Kosiska, za chlapy aj děcka Vám přejeme mnoho zdraví, rodinné pohody, málo spěchu a více 
času na zklidnění a vychutnání si atmosféry Vánoc i v této složité době. Pozdravení od Kosáků v podobě vánočního 
textu z jejich repertoáru:

2. Dyby bližej při salaši, tento 
Betlém stál, 

 také bych já, chromý valach 
doma nezostál.

 Běžál bych tam bez pobízky, 
přivítal bych Pána hezky, on 
by sa zasmál.

3. Skoča bych já jen zazpíval 
po starosvětsku, 

 nestarál bych sa já ešče 
o píseň hezkú, 

 ale chromý valach tuším 
zostati já doma musím 
a kvačiť desku.

4. Čekat budu, až dom prijdú 
moji valaši, 

 hneď sa zeptám, jak bylo tam, 
snaď ně potěší. 

 Budu pískať, budu výskať, 
já starý, holuby triskať bude 
ně lepší.

Pokud bude situace příznivá, budeme v době Vánočních 
svátků chodit a zpívat po dědině a tradičně šťastikovat :-)

Za soubor Kosiska Lucie Žabčíková

MAS Střední Vsetínsko pro Kosáky
V rámci grantového programu, financovaného z Fondu na podporu fungování 
neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko, bylo 
chlapům mužského pěveckého souboru Kosáci pořízeno osm mužských krojových 
gatí. Celková investice činila 22 000 Kč dotace z MAS Střední Vsetínsko pokryla 
téměř polovinu nákladů. Výše dotace byla 10 003 Kč. Děkujeme!
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Mikulášský běh Zlín
Hurá :-), po dlouhé době se situace trochu 
uvolnila a 6. 12. 2020 mohl proběhnout 

tradiční už 33. Mikulášský běh s Cyrilem pro Krtka, kdy 
výtěžek ze závodů opět putoval na nadační fond dětské 
onkologie. Z Ratiboře se letos vypravili dva běžci a jeden 
z Kateřinic. Počasí bylo až na lehký větřík nádherné a to, že 
jsme si mohli po dlouhé době zazávodit, nás těšilo stejně 
jako podpora dětí, které to bezesporu potřebují.

Pozvánka na Silvestrovský běh
Tak jako loni, i letos lákám všechny aktivní i občasné 
běžce na Silvestrovský běh z Trojáku. Pojedeme prvním 
autobusem 31. 12. 2020 na Troják a pak vyrazíme 
pochodovým tempem do Ratiboře. Jestli máš chuť 
se přidat, dej vědět nebo se potkáme v autobusu.

Petr Zubíček 
734 114 861

BĚŽCI 

Vážení sportovní přátelé a občané Ratiboře, bohužel 
mé přání, abychom překonali koronavirovou pandemii 
a mohli co nejdříve žít normální život, což jsem nám všem 
přál v podzimním Zpravodaji, se nesplnilo. V polovině 
října pandemie v naší zemi udeřila ještě silněji než na 
jaře a celé Česko se opět ocitlo v karanténě, která se 
samozřejmě nevyhnula ani fotbalu. Poslední podzimní 
soutěžní kolo proběhlo o víkendu 10.–11. 10. 2020 bez 
účasti diváků na utkáních a již v následujícím týdnu byly 
veškeré amatérské (a zpočátku i profesionální) fotbalové 
soutěže přerušeny až do odvolání. U amatérského fotbalu 
to v praxi znamená, že pokud se průběh pandemie po 
svátcích zmírní a uvolní se protiepidemická opatření, 
návrat k tréninkové přípravě a k soutěžním zápasům 
až po Novém roce. Nezbývá nám než doufat, aby tomu 
tak opravdu bylo, vrátili jsme se k normálnímu životu 
a soutěže se na jaře regulérně dohrály. 

Průběžné umístění našich jednotlivých 
družstev k datu přerušení soutěží
Muži Ratiboř „A“ – soutěž 1.B třída KFS Zlín 
6. místo, 15 bodů, skóre 25:20, ztráta na první FC 
Triodyn Bylnice 7 bodů. Poslední utkání v Choryni 
skončilo výhrou 6:2 pro Ratiboř, kdy jsme hráli od cca 
poloviny 1. poločasu bez vyloučeného Jakuba Měrky 
(trest na 3 soutěžní utkání). Umístění v tabulce ovlivnila 
absence klíčových hráčů v některých utkáních buď 
vinou zranění, nemocí nebo jiných důvodů. Chybí 
odehrát 4 podzimní kola soutěže.

Muži Ratiboř „B“ – soutěž III. třída OFS Vsetín 
7. místo, 4 body, skóre 15:28, ztráta na první TJ Jiskru 
Krhovou „B“ 13 bodů. Poslední zápas byl odehrán 
v Krhové s výsledkem 4:0 pro domácí. Chybí odehrát 
4 podzimní kola soutěže.

Dorostenci Ratiboř/Kateřinice, s.d. – soutěž OP OFS Vsetín 
7. místo, 10 bodů, skóre 17:14, ztráta na první TJ Sokol 
Ústí 9 bodů. Poslední zápas byl odehrán v Hovězí 
s výsledkem 3:2 pro domácí. Chybí odehrát 4 podzimní 
kola soutěže.

Starší žáci Ratiboř/Kateřinice, s.d. – soutěž OP OFS Vsetín 
4. místo, 11 bodů, skóre 23:15, 1 zápas odložen, ztráta 
na první TJ Sokol Hutisko – Solanec 7 bodů. Poslední 
zápas byl odehrán v Horní Bečvě s výsledkem 6:2 pro 
Ratiboř. Podzimní část soutěže vyjma odložených utkání 
byla dohrána.

Mladší žáci Ratiboř – soutěž OP OFS Vsetín 
1. místo se 100% úspěšností – 24 bodů, skóre 86:8!!!, 
náskok na druhého v tabulce FC Vsetín 9 bodů. Poslední 
zápas byl odehrán na domácím utkání s výsledkem 12:0 
pro Ratiboř!!! Chybí odehrát 2 podzimní kola soutěže.

Pevně věříme, že si mladší žáci i po jarní části soutěže 
udrží vynikající 1. místo a že si ostatní mužstva vylepší 
svá postavení v tabulce. 

Vážení občané Ratiboře a fotbaloví fanoušci, 
přeji vám všem krásné a požehnané 
vánoční svátky a hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody 
v roce 2021.

Za TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s. 
Vlastimil Adámek 
předseda spolku

NEÚPLNÝ FOTBALOVÝ PODZIM
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Paralelně s iniciativou projektu “Za valaškou písničkou” 
byla dokončena naučná stezka “Zapomenuté osudy”, 
která Vás zavede do míst spjatých s příběhy našich 
předků, často zapomenutými. Za vznikem této stezky 
stála zejména touha po zanechání odkazu našim 
potomkům, aby nikdy nezapomněli, že jejich svoboda 
byla mnohdy vykoupena cenou nejvyšší, a tou byly 
lidské životy těch, kterým nebyl osud naší země nikdy 
lhostejný. Nápad realizovat tuto stezku vznikl zcela 
spontánně a podíleli se na ní zejména místní badatelé 
ve spolupráci se svými kolegy.

Velké poděkování patří VŠEM, kteří se podíleli na 
stavbě celé naučné stezky a to zejména OÚ Ratiboř, 
chlapům z tzv. lavičkové gerily, Štěpánu Janíčkovi, jehož 
grafiku doplnil ilustracemi Igor Haša, a v neposlední 
řadě musím také poděkovat našim manželkám za 
svatou trpělivost s přetvářkou porozumění během 
vášnivých diskuzích o partyzánských skupinách či 
lokalizaci cisterciáckého kláštera...

Mapu panelů najdete na www.mapy.cz/s/hevuzuruva

Za kolektiv badatelů Ondřej Haša

NAUČNÁ STEZKA ZAPOMENUTÉ OSUDY

Letošní rok se hodnotí těžce, jelikož jsme pro vás neměli 
možnost přichystat žádnou společenskou akci. Věříme ale, 
že si to příští rok vynahradíme a potkáme se hned v květnu 
a rozpálíme společně oheň na Vatrách.

V nelehké situaci točící se kolem pandemie Covid 19 jsme byli 
nápomocni při organizaci před obchody a obecním úřadem, 
při rozvozu potravin až domů a při míchání a rozvozu 
dezinfekcí.

Na začátku léta, když se opatření uvolnila, bylo mužské 
i ženské družstvo připraveno soutěžit. Objeli okolo 50 soutěží 
a z toho dokázali vybojovat přes 30 ocenění. Takto úspěšní by 
určitě nebyli bez sponzorů, kterým moc děkujeme!

Sponzoři závodních družtev
 Nástrojárna Matrix s.r.o.
 HAJDIK a.s. 
 Kayaku Safety Systems Europe a.s. 
 INVISTA Craft, s.r.o. 
 Obec Ratiboř 
 CAPEXUS s.r.o. 
 JC-Metal s.r.o.
 Veselý Grunt s.r.o.
 Prodejna krmiv a hospodářských potřeb Janová
 NETEX Group s.r.o.
 Válek autosport

Výjezdová jednotka
 6. 10. 2020 – požár přístřešku vedle domu, Hošťálková
 14. 10. 2020 – technická pomoc, vyčištění propustku 

 u firmy Prefix
 14. 10. 2020 – čerpání vody ve sklepě 2x
 2. 11. 2020 – požár sklepních prostor

Přejeme Vám, ať vánoční svátky prožijete se svými blízkými 
v teple domova a do nového roku ať vstoupíte ve zdraví. 
A hlavně! Žádné požáry!

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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ZAPOMENUTÉ OSUDY
NAUČNÁ STEZKA

Ratiboř

Zveme k návštěvě 
míst, kde se psala 
historie obce Ratiboř. 
Prostřednictvím 
informačních panelů 
se seznámíte 
s příběhy našich 
předků a jejich 
zapomenutými 
osudy…

2

5

6

3

4

1

U staré 
cesty
Blízká pila Floriána 
Mynaříka a mlýn 
Karla Sklenského 
na počátku obce 
Ratiboře byly význa-
mnými středisky 
odboje za II. světové 
války…

2

Thronus 
Regis
Místo, kde měl 
být dle písemných 
záznamů vybudován 
posledním přemy-
slovským králem 
Václavem III. 
roku 1306 klášter 
Thronus Regis…

1

Ctibor 
Čermák
Pomník s informa-
čním panelem stojí 
v blízkosti místa 
tragické smrti 
partyzána „Borise“ 
vlastním jménem 
Ctibor Čermák…

3

Jan 
Maniš
Významný evange-
lický kazatel, jeden 
z nejproslulejších na 
Valašsku na konci 
70. let 18. století, 
prosazující nábo-
ženskou svobodu…

5

Krutý osud 
rukojmí
Na tomto odlehlém 
místě byli na sklonku 
II. světové války po-
praveni a pohřbeni 
německými oku-
panty obyvatelé 
Vařákových pasek...

6

Paseka 
U Hynků
Rodina Ludvíka 
Hynka na konci 
údolí Borčí ukrývala 
v době II. světové 
války patnáctičlen-
nou partyzánskou 
skupinu kpt. 
V.F. Grikovského…

4

Mapa všech panelů
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V minulém dílu Zpravodaje byl představen projekt laviček, 
které mají všem příznivcům procházek na čerstvém vzduchu 
a turistiky nabídnout nové cíle. Jsou to lavičky rozmístěné 
systematicky okolo celé obce a nabízejí pohled na Ratiboř 
mnohdy z míst, která bychom nikdy nenavštívili. Vzniklo 
několik zajímavých okruhů s kratšími či delšími trasami. 

Celý projekt je myšlenkou a dílem party kamarádů Oldy 
Matuly, Libora Sošťáka, Honzy Janíčka, Stani Haši a Vlastíka 
Škarpy, kteří sami a za své finance vyrobili a realizovali 
umístění laviček na vybraná místa. Obec Ratiboř na 

požádání pomohla s výkopovými pracemi, dodala materiál 
na terénní úpravy a realizovala kryté posezení v zahradě 
u obecního úřadu a U dubu na začátku cyklostezky. Je to další 
z dobrovolných akcí občanů, kteří věnují svůj čas a finance na 
zvelebování obce.

Tento počin mnozí z nás uvítali zejména v době „covidové,“ kdy 
jsme mohli chodit pouze na vycházky do přírody. Najednou 
může mít každá procházka zajímavý cíl. Hoši děkujem… :-)

Martin Žabčík / starosta

Je mrazivá neděle, 10:00 ráno a skupinka 
turistických nadšenkyň z Ratiboře se vydává 
na první lavičkový pochod. Cíl je jasný, navštívit 
všech 18 laviček během jednoho dne. Na 
doporučení tvůrců jsme postupovaly podle 
čísel na mapě. U každé lavičky jsme se vyfotily 
a kochaly se krásným výhledem na naši 
vesnici. Poznaly jsme nová místa, např. U Knihy 
nebo Himaláje. K poslední lavičce jsme došly 
v 15:00. 

Trasa byla dlouhá asi 20 km a převýšení, které 
jsme zdolaly, odpovídá výstupu na Lysou horu. 
Tímto pochodem bychom chtěly motivovat 
ostatní, aby si to vyzkoušeli. My si to určitě 
zopakujeme.

Děkujeme všem tvůrcům laviček za možnost 
navštívit místa s nejkrásnějšími výhledy na 
Ratiboř.

Michaela Malučká

Z „laviček“, jak se obecně nazývá akce Okolo Ratiboře 
za valašskou písničkou, se stal překvapivý fenomén. 
Návštěvnost jednotlivých míst je, podle zápisů 
v pamětních denících, nečekaná, na facebooku obce 
se objevují fotky a popisy výprav od lavičky k lavičce. 
Již tady máme první tři turistky, které během 5 hodin 
obešly všech 18 míst. Jakýmsi zkušebním broukem byla 
akce úzkého kruhu rodičů s dětmi nazvaná S pravěkými 
dinosaury za pokladem, kde si některé lavičky zahrály roli 
orientačního bodu a byly součástí indicií k určení dalšího 
dílčího cíle.

Ke dnešnímu dni jsou všechna zamýšlená vyhlídková 
místa osazena lavičkami a sloupky se schránkami, 
v kterých je pamětní deník a notový záznam s textem 
jedné nebo dvou valašských písniček. Záměrem, který 
z koronavirových důvodů zatím nevyšel, je tyto písničky 
nazpívat ratibořskými soubory Kosáci a Kosáček a čela 
jednotlivých schránek opatřit QR kódy. Při načtení tohoto 

QR kódu přechytralým telefonem by se měla na jeho 
displeji objevit a přehrát valašská písnička, v písemné 
podobě uložená ve schránce. Systém by mohl poskytnout 
i další informace, proto bych chtěl při této příležitosti 
vyzvat čtenáře, pokud někoho napadne další využití 
jak soustavy laviček, tak chystaného systému QR kódů 
napište nám na e-mailovou adresu: lavicky@ratibor.cz

Mapu všech laviček najdete na www.mapy.cz/s/hucovusobu

Považuji za nutné na tomto místě 
zdůraznit, že by vybudování systému 
laviček bylo mnohem pracnější a trvalo 
by výrazně déle, nebýt pomoci obce, 
vedením počínaje a bagristou konče. 
Záměrně nejmenuji, abych na někoho 
nezapomněl. Děkujeme.

Za „Lavičkovou gerilu“ 
Janek Janíček vlastní rukou, foto laviček: Olda Matula 

LAVIČKY ANEB OKOLO RATIBOŘE ZA VALAŠKOU PÍSNIČKOU

LAVIČKOVÝ MARATON

LAVIČKY… A JAK DÁL

18
laviček

20
kilometrů

5
hodin

Mapa všech laviček
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1 U Baroňů

4 Na Kosiskách

7 U rozcestí v Kobelném

10 Na Monte Grapu

13 Na pasece U Hynků

16 U soutoku Ratibořky s Bečvou

2 Nad Zemany

5 Nad Nepeklovem

8 Nad Dolinků

11 Nad vysílačem

14 U tří smrků v Borčí

17 Nad Zbrankovým kopcem

3 Pod Kosisky

6 Nad Obecnicama

9 Nad Poláškama

12 Nad Borčím

15 U dubu

18 Nad Červenýma
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Tři králové do našich domácností v lednu přijdou, i když ne tak, jak jsme již několik let 
zvyklí. Zdraví našich dárců a koledníků je totiž v současné době klíčové. Tříkrálová sbírka 
2021 se proto přesune do online prostoru, aby i přes náročnou koronavirovou situaci 
mohla přinést do domácností přání pokoje a dobra, a zároveň vyprosit finanční příspěvek 
pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Sbírka v našem regionu bude probíhat v době od 1. 1. 
do 13. 1. 2021. Její výtěžek opět poputuje na pomoc lidem v tíživé životní a sociální situaci, 
na podporu seniorů a osob s handicapem ve Vsetíně a okolních obcích. 

Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. 
2. Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 777, konstantní   symbol 558. 
3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna v průběhu prosince na www.trikra  lovasbirka.cz 
4. Na kontaktním místě (obecní úřad, kostel či borový dům…), kde bude umístěna pokladnička.

Za Charitu Vsetín chceme poděkovat všem, kteří sbírku jakkoli podpoří a pomohou 
při její netradiční realizaci. Díky Vám totiž můžeme pomáhat tam, kde je to třeba. 

Bc. Jarmila Hyžáková / koordinátorka TKS za Charitu Vsetín

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V LEDNU ZAZNÍ…

Vážení a milí spoluobčané, přejeme Vám za vedení obce, zastupitelstvo a všechny obecní 
zaměstnance pokojné prožití svátků vánočních a v nastávajícím roce 2021 pevné zdraví 
a sílu překonávat všechny nástrahy, kterým stále musíme čelit.

Za Obecní úřad a všechny zaměstnance Martin Žabčík a Michal Mrlina

Zimní ratibořský zpravodaj 2020/4 (E. č.: E 14897) vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, 
textová korekce – Jana Vaculíková, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

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




