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Vážení spoluobčané,
radost z krásných jarních dnů a Velikonoc je letos poznamenána únavou a frustrací z nekonečného boje
s pandemií. Snad Vás alespoň potěší jarní číslo zpravodaje.
Rád bych začal optimisticky, ale asi se to nepodaří. Každý
den se na obecním úřadě potýkáme s problémy, které
se nám nedaří vyřešit. Už v lednu jsme nabídli pomoc
s registrací seniorům 80+ při rozbíhajícím se očkování.
Pracovnice obecního úřadu pomáhaly několika desítkám
lidí se zaregistrovat. Byla to velmi komplikovaná práce,
jelikož nebyly termíny a rezervační systém byl a dodnes je
totální paskvil, se kterým mají problém mladí lidé, natož
senioři. To se prostě nepovedlo.
Zároveň jsme se snažili v rámci mikroregionu Střední
Vsetínsko zapojit do očkování praktické lékaře. Informovali
jsme krajského koordinátora očkování o připravenosti
deseti obcí k okamžité aplikaci očkovacích látek přes
praktiky.

Nabídli jsme možnost vyzkoušet si na našem
mikroregionu očkování přes ordinace praktiků.
Tato iniciativa ale nebyla podpořena.
Následně byla vyhlášena možnost očkování u praktických
lékařů plošně. Tato zpráva způsobila chaos, protože
senioři již zaregistrovaní v systému chtěli očkování zrušit
a nahlásit se ke svému lékaři, kterému důvěřují. Měli také
obavy, že se v nemocnici snáze nakazí virem. Problém
ovšem nastal v tom, že lékaři dostali svůj registrační
systém, který ale nekamarádil s tím státním, a ti senioři,
kteří byli již ve státním systému zaregistrovaní, se nemohli
u svého lékaře očkovat. Zrušit tuto rezervaci nebylo
možné a lékař nemohl objednat vakcínu pro daného
pacienta. I v tomto případě jsme apelovali na kraj, aby
pomohl tento problém vyřešit. Nakonec jsme pomoc
s registrací ukončili, aby nedocházelo ke komplikacím.
Další zádrhel byl v tom, že lékař musel zaregistrovat 100
pacientů, aby mu byla očkovací látka doručena. Prostě
nekonečný boj o vakcíny a možnost očkovat. Přitom nám
všem bylo slibováno, jak to půjde hladce.

Očkování se proměnilo v jeden velký chaos.
Nyní se všichni, kdo máte zájem o očkování, obracejte na
své obvodní lékaře, kteří vám informace o očkování sdělí.
Je to nejjednodušší cesta.

2

Další marností je uzavírání škol a školek na malých
obcích. Stát odebral obcím jako zřizovatelům
školských zařízení všechny pravomoci.
Nejsme tak schopni provoz koordinovat podle konkrétní
situace v obci. V průběhu roku jsme si vyzkoušeli
fungování základní školy i školky, kdy jsme byli schopni
provoz udržet. Třídy se nepotkávaly, prostory se
pravidelně dezinfikovaly. Když se vyskytl pozitivní žák
nebo zaměstnanec, šla celá třída do karantény a ostatní
fungovali dál. Vše se dalo zvládnout. Uzavírání škol
a školek mělo zůstat v pravomoci obcí.
Společně se starostou obce Liptál, panem Milanem
Daňou, jsme se obrátili na hejtmana s žádostí, aby byly
školy zařazeny jako priorita číslo jedna při rozvolňování.
Mám pocit, že naše děti se ocitly na vedlejší koleji a mimo
zájem všech. Je to naprosto nepochopitelné v zemi Jana
Ámose Komenského, kde česká vzdělanost byla vždy
ceněna a nyní se po ní doslova šlape. Nehodláme se
s tím smířit a budeme dál v našem regionu bojovat o co
nejrychlejší návrat dětí do lavic.
A tak bych mohl pokračovat dál a dál, ale to by byl celý
zpravodaj jen o nekonečných problémech, které se v době
covidu musí řešit. Tím nechci zpochybňovat vážnost
situace. Mnohým z nás umřel s covidem rodinný příslušník
nebo někdo známý, zároveň si velmi vážím práce
zdravotníků a všech složek integrovaného zásahového
systému, ale domnívám se, že některé věci bylo možné
řešit i jinak a zapojit zdravý rozum.
Měl bych tuto úvahu zakončit jednoduše. Jsme svědky
mnoha přešlapů vedení našeho státu, které ubližují
obcím, dětem, podnikatelům, zkrátka nám všem a nikdo
za ně nenese zodpovědnost. Buďme obezřetní a více
vnímaví, v mnoha ohledech je ohroženo naše vzdělání
i demokracie, a to není dobré znamení.
Martin Žabčík / starosta

SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU VE ZLÍNSKÉM KRAJI
V průběhu loňského roku se naplno rozjela spolupráce s potravinovou bankou v rámci
mikroregionu. Postupně jsou pořádány potravinové sbírky v jednotlivých obcích
a tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do sbírek zapojili. Banka nám také
dodává roušky a respirátory pro sociálně slabší občany. Je zde také možnost jednou
za čtrnáct dní dodat do sociálně slabších domácností potravinovou pomoc.

Chci Vás touto cestou požádat, pokud víte o někom, komu by tato pomoc pomohla, prosím, obraťte se
na nás. Nejde zde jen o pomoc bližním, ale potravinová banka zároveň řeší maximální využití potravin.
Jde jim také o to, aby se potravinami neplýtvalo a nekončily na skládkách.
Martin Žabčík / starosta

V první polovině ledna probíhala v naší obci Tříkrálová
sbírka. Do kasiček, které byly umístěny na poště, v lékárně,
v potravinách U Karolů a Jednotě, se celkově vybralo

20 000 Kč

DĚKUJEME všem, kteří se do sbírky v Ratiboři zapojili!

REALIZACE LETOŠNÍCH DOTAČNÍCH AKCÍ
Polyfunkční komunitní centrum
Byla dokončena prováděcí projektová dokumentace,
finalizuje se rozpočtová příprava tak, aby na konci března
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Předpokládané zahájení stavby bylo posunuto na červenec
2021.

Repas rozhlasů
Probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele systému.

Modernizace sběrného dvora III. etapa
Probíhá výběrové řízení na dodavatele technologií,
předpokládané zahájení realizace je naplánováno na duben
2021.

Pořízení lesní techniky
Probíhá výběrové řízení na dodavatele hákového nosiče na
kontejnery, lesního terénního vozidla a nákladního přívěsu.

Modernizace veřejné správy
v Mikrorgionu Střední Vsetínsko
Devět obcí mikroregionu se zapojí do projektu modernizace
veřejné správy. Z podpory Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR budou pořízeny do obcí elektronické úřední desky, budou
modernizovány obecní webové stránky, pořízeny mobilní aplikace,
meteostanice a zpracovány videa o odpadovém hospodářství,
sociálních službách a turismu na území mikroregionu. Pro Ratiboř
to znamená umístění elektronické úřední desky na autobusovou
zastávku u kina, instalaci další panoramatické kamery, pořízení
meteostanice, která bude zobrazovat aktuální meteorologické
podmínky v obci na infokanálu, pořízení mobilní aplikace,
díky které bude možné hlásit například poruchy veřejného
osvětlení nebo zasílat aktuální hlášení obecního rozhlasu přímo
do mobilních telefonů. Všechny tyto služby budou pořízeny za
minimálního finančního zapojení obcí. Pro Ratiboř to budou
investice za cca 750 000. Kč, náklady však budou hrazeny z dotace
MPSV, naše spoluúčast bude necelých 40 000 Kč.
Martin Žabčík / starosta

HODINY NA VĚŽI KOSTELA DOSLUHUJÍ
Jsou to určitě nejznámější hodiny v celé naší obci. Hodinový stroj byl
zakoupen obecním úřadem a instalován do věže v roce 1945. Tak, jak
všechno jednou skončí, tak i tyto hodiny již dosluhují. Stávající hodinový
stroj již svým opotřebením nevyhovuje požadavkům na přesný chod
a je náročný na údržbu. Pro přesný chod mechanických hodin je nutná
stálá teplota okolí, kterou ve věži nelze regulovat. I při každodenním
zásahu a servisu bude docházet k odchylkám od přesného času, tudíž
za vynaložené peníze za stávajícího stavu nedojde k žádné změně.
Nově je již instalován nový elektrický centrální pohon. Hodiny jsou
řízeny rádiovým signálem, jsou absolutně přesné a veškeré seřízení,
včetně přechodů zimní/letní čas provádějí samy.

Nově navržený stav byl projednán se členy staršovstva našeho
sboru a tito souhlasili s navrženým provedením. Firma, kterou jsme
oslovili k provedení opravy na základě předložené dokumentace,
navrhla cenu 70 000 Kč včetně DPH. Pořízení nového hodinového
systému financuje samotný sbor.
Na základě této skutečnosti staršovstvo sboru vyhlásilo účelovou
sbírku nejen pro členy farního sboru, ale pro celou obec, neboť tyto
věžní hodiny slouží nám všem. Číslo sborového účtu: 187315570/0300.
Předem vám za případnou finanční pomoc děkujeme.
Jan Jurášek / kurátor sboru
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ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Od 1. 1. 2021 je v platnosti nový zákon o
odpadech č. 541/2020 Sb. Tento zákon zásadním
způsobem mění odpadové hospodářství.
Zákon postupně omezuje ukládání odpadů na skládky a to
postupným snižováním produkce odpadů až do roku 2035.
Nově stanovuje na každý rok množství vyprodukovaného
odpadu na občana a výši skládkovacího poplatku. Zákonem
není omezeno množství vyprodukovaného opadu, ale
je regulována cena skládkovacího poplatku. Názorně
jsou množství a cena viditelné na grafu níže. Pokud obec
vyprodukuje v roce 2021 na občana do 200 kg komunálního
odpadu, bude poplatek na skládce 500 Kč/tuna. Pokud toto
množství bude nad 200 kg, budeme platit 800 Kč/tuna.
Množství odpadu se počítá postupně v průběhu roku. To
znamená, že v lednu začínáme s nulou a je otázkou, kdy se
na stanovené roční množství odpadu a takzvaný bod zlomu
dostaneme. Počátkem roku tak platíme skládkovací poplatek
500 Kč/tuna, když ale například v srpnu překročíme 200 kg
za občana, automaticky budeme platit 800 Kč za tunu. Každý
další rok pak kilogramy klesají a poplatek se zvyšuje. Pokud
se ale budeme držet pod stanovenou hranicí roční produkce
na občana, bude poplatek stále 500 Kč.
Dalším zádrhelem je to, že se do množství odpadu na
občana započítává nejen komunální odpad, ale také jiné
komodity, například velkoobjemový odpad ve sběrném
dvoře. Je tedy velmi důležité vést evidenci odpadů a každý
měsíc mít přehled o vyprodukovaném množství.
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V loňském roce jsme se snažili o snížení produkce odpadů
a zvýšení třídění. Zavedli jsme pytlový svoz plastů, papíru,
skla a zbytkových kovů. Zároveň byl zaveden systém
evidence sběrných nádob pomocí QR kódů. Systematickou
prací, kampaní na třídění odpadů a přehledem
v odpadovém hospodářství se podařilo snížit produkci
komunálního odpadu o 60 tun za rok. Zároveň jsme
přislíbili občanům, kteří se do systému zapojí, zvýhodnění
při platbě poplatku za komunální odpad. Nový zákon nám
ale tuto záležitost značně zkomplikoval. Velmi mne mrzí,
že se bonus za třídění nepovedlo uplatnit už v letošním
roce, a chci se za tuto záležitost omluvit všem, kteří se
do systému zapojili. Zároveň ale chci deklarovat, že po
vytvoření nového systému, který musí bezpodmínečně
v tomto roce vzniknout, s bonusem stále počítáme. Jen
musíme nalézt vhodnou formu odměňování.
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V roce 2020 jsme za předání komunálního odpadu
Technickým službám Vsetín platili 1 800 Kč/tuna.
V letošním roce stoupla cena na 2 200 Kč/tuna. To je
skokové navýšení o 400 Kč za tunu. V této ceně je zahrnut
skládkovací poplatek, recyklační poplatek, cena za odvoz
na skládku a cena za samotné uložení odpadu. K tomu je
nutno ještě připočítat svoz komunálního odpadu.
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Se zavedením nového zákona došlo k prudkému
navýšení cen za likvidaci komunálního odpadu.
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Vývoj skládkovacího poplatku (za tunu) při dodržení a po překročení ročního limitu komunálního odpadu na občana

Z TÉTO SITUACE VEDOU DVĚ CESTY:
Buď navýšení nákladů za likvidaci odpadů a skládkovací poplatek
započteme do poplatku za komunální odpad, anebo se pokusíme
odpadové hospodářství řešit komplexně a budeme se snažit o minimální
navýšení poplatku za komunál.
My jsme zvolili variantu druhou. Bude to náročná cesta, ale věřím,
že se systematickými kroky podaří produkci komunálního odpadu na
území naší obce postupně snižovat, a zároveň budeme hledat varianty,
jak na odvozu a likvidaci odpadu ušetřit. Bez Vaší pomoci a zapojení všech
občanů se to ale zvládnout nepodaří. Už to nebude jen o tom, jestli chci třídit
nebo ne. Produkce odpadu se bude muset snižovat u všech.
Tímto jsou stanoveny jasné cíle v odpadovém hospodářství:
1. Postupně snižovat produkci komunálního odpadu
2. Snížit náklady na sběr a svoz komunálních a tříděných odpadů
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Snížení produkce
komunálního odpadu

Tento cíl je dlouhodobý a musíme na něm začít pracovat.
Nutné je si uvědomit, že již letos se nám kilogramy na osobu
počítají. Z analýzy komunálního odpadu víme, že v našich
popelnicích se nachází stále více jak 50 % bioodpadu, který
do komunálního odpadu nepatří. S tímto musíme začít.
Do poloviny roku proběhne třetí etapa modernizace
sběrného dvora, kde budou pořízeny další kontejnery.
Zároveň bude pořízen hákový nosič na kontejnery za traktor.

Kontejnery na bioodpad budou rozmisťovány po
obci vždy na víkend, aby měli občané možnost trávu,
listí a větve vyhazovat na těchto místech.
Trávu a listí do kontejneru, větve vedle něj. Vždy v pondělí
pak kontejnery svezeme. Bude to další možnost, jak se zbavit
bioodpadu ze zahrad. Pro mnohé je sběrný dvůr daleko,
takto budou mít možnost se zbavit bioodpadu blíže svému
domu.
Plánujeme také využít další dotační výzvu na kompostéry do
domácností. Tato akce se již v naší obci realizovala dvakrát
a zaznamenali jsme opět zájem. Nová výzva by měla být
vypsána na začátku roku 2022.
Plasty, papír, kovy, elektro a sklo již třídit umíme. Máme dvě
možnosti. Buď se zapojit do pytlového svozu, nebo využít
sběrných míst a sběrného dvora, kde se dá tento odpad
odevzdat.
Toto bude úkolem nás všech. Přemýšlet nad tím, jestli
odpad, který chci hodit do popelnice nepatří někam
jinam. Pokud ano, odevzdám ho na patřičné místo.
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Snižování nákladů na sběr a svoz
komunálního a tříděného odpadu

Tento úkol je na vedení obce.
V průběhu února se podařilo podepsat smlouvu se skládkou
v Životicích, kde můžeme komunální odpad vozit přímo bez
překládky na Bobrkách. V praxi tedy svozová firma sveze
popelnice a od nás z vesnice jede přímo na skládku, kde
odpad odevzdá k uložení. Zaplatíme tak sice cestu na skládku
a zpět, ale dostaneme se na částku 1 600 Kč za tunu odpadu.
Tím vzniká úspora 600 Kč/tuna. Tuto cenu udržíme do
momentu, než překročíme maximální roční produkci 200 kg
na občana. Po překročení se cena zvýší o 300 Kč. Tato změna
ve svozu odpadu se povedla po společných jednáních s obcí
Hošťálková a po společném tlaku na svozovou společnost.
Další zvažovanou variantou je pořízení svozového vozidla
v rámci mikroregionu Střední Vsetínsko. V tomto modelu by
si svoz všech odpadů zajišťoval svazek obcí. Byla by zajištěna
evidence odpadů v jednotlivých obcích. O náklady na pořízení
vozidla a jeho provoz by se obce dělily.
Dalším krokem by mělo být snížení svozu komunálního
odpadu z týdenního na čtrnáctidenní. Pokud se podaří více
snížit produkci opadu, je zbytečné vyvážet popelnice každý
týden, když jsou nádoby poloprázdné. V tomto případě by
došlo k úspoře na svozu prakticky o 50 %. V takové fázi ale
prozatím nejsme, i když už máme od popelářů hlášeno, že
mnoho domácností připravuje popelnici k vyvezení méně
častěji, nebo vyvážejí nádoby s polovičním obsahem.

Hledání odběratelů tříděného odpadu
Dnes je velkým problémem navyšování cen za likvidaci
tříděného odpadu. Povinnost třídit odpad mají obce i jejich
obyvatelé. Je však problém, že v naší republice je jen malé
množství firem zabývajících se zpracováním tříděného
odpadu. V momentě, kdy přestává odebírat plasty Čína,
jde cena jejich likvidace prudce nahoru. Nemáme problém
s papírem, kovy a sklem. Ale snažíme se najít odběratele
na dřevo a plasty.

Systém evidence odpadu Econit
Už rok v naší obci funguje systém evidence odpadů
Econit. Díky tomuto systému můžeme evidovat počet
svezených popelnic, množství odevzdaných pytlů se
tříděným odpadem i odpad na sběrném dvoře. Díky tomu
můžeme vytvořit bonusový systém, který by odměňoval
domácnosti, které se snaží produkovat co nejméně
odpadu a třídit. Možností bonusů je několik. Zajímavý je
například systém v Jihlavě, kde mají poplatek 600 Kč na
občana. Bonus 100 Kč na občana mají možnost získat
domácnosti, které vyvážejí jednu popelnici za čtrnáct
dní. Velikost nádoby je pak určena podle počtu osob
v domácnosti. Tento způsob je snadno pochopitelný a díky
evidenci odpadních nádob i velmi jednoduchý. Je to tedy
jedna z možných variant.

Půjčovna přívěsných vozíků
ve sběrném dvoře
S modernizací sběrného
dvora plánujeme i pořízení
několika přívěsných vozíků
za osobní automobily.
Mnohdy je vozík na zahradě
potřeba jenom jednou za čas, a proto
si ho domů nepořizujeme. V rámci půjčovny ve
sběrném dvoře budeme mít možnost si vozík půjčit
a odpad z domácnosti odvézt. Nebo vozík využít třeba
při stěhování či dalších činnostech. Poplatek za půjčení
bude pouze symbolický. Bude to nová služba, která by
mohla také přispět k třídění odpadů.

Informační kampaň
O odpadovém hospodářství je potřeba neustále
informovat, občané by měli mít možnost se na jednom
místě jasně a přehledně dozvědět, jak mohou s daným
druhem odpadu nakládat, jaké jsou termíny svozů a jaká
je provozní doba sběrného dvora. Z těchto důvodů
vznikne na webových stránkách obce záložka ODPADY, na
které budou všechny informace týkající se odpadového
hospodářství v obci.
Panují také obavy, aby všechny tyto kroky nevedly ke
vzniku černých skládek. Věřím, že se tak nestane, protože
máme všichni možnost odevzdat odpady ve sběrném
dvoře, na sběrných místech a nově budeme mít o víkendu
možnost odevzdávat odpad i do kontejnerů rozmístěných
po obci. Tak můžeme docílit toho, že v popelnicích bude už
jen opravdu odpad, který se nebude dát jinak zpracovat
než vyvézt na skládku.

Naším společným cílem musí být:
„Pokud správně vytřídíme odpadky,
ušetříme všichni za poplatky.“ :-)
Martin Žabčík / starosta
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DO SBĚRNÉHO DVORA OD ČERVNA UŽ JEN S ODPADOVOU KARTOU
Od měsíce června dojde ve sběrném dvoře ke spuštění
nového systému, kdy bude vstup povolen pouze
s odpadovou kartou. Tato karta bude sloužit k identifikaci
domácnosti při odevzdání jakéhokoliv odpadu. Po příjezdu
na sběrný dvůr předložíte zaměstnanci tuto kartu (již nikoliv
občanský průkaz). On ji pomoci speciální čtečky jednoduše
načte do evidenčního systému a tím automaticky propojí
obyvatele s množstvím a druhem odevzdaného odpadu.
Tento systém obci v mnoha ohledech ušetří administraci
a zrychlí provoz ve dvoře. Karta bude přenosná pouze v
rámci domácnosti. Bez této karty uložení odpadu nebude
umožněno. Tímto krokem zabráníme nežádoucímu dovozu
odpadu občanů jiných obcí. Karty s popisem k použití do
všech rodin doručíme do konce měsíce května.

Děkujeme, že se s námi do nového systému zapojíte, pevně
věříme, že společně dosáhneme předem vytyčených cílů,
které před nás nová legislativa staví.

Nádoby na použité kuchyňské oleje a tuky z domácností
Na vybraných sběrných místech máme
v plánu umístit nádoby na použitý kuchyňský olej a tuky z domácností. Použitý tuk si
občané doma slejí do uzavíratelných pet
lahví a ty vhodí do těchto určených nádob.
Michal Mrlina / místostarosta

RYCHLOSTNÍ RADAR V HORNÍ ČÁSTI OBCE
Na horním konci byl nainstalován nový rychlostní radar, který pomáhá
v tomto úseku obce s rychlostním omezením jedoucích vozidel ze směru
od Hošťálkové. V této části obce, na rovném úseku hlavní silnice u hřiště,
registrujeme časté případy nedodržení povolené rychlosti. Aby byla navýšena
bezpečnost, snažíme tento nešvar regulovat. V průběhu února proběhlo
týdenní kontrolní měření, jehož analýza ukázala, že v dodržování povolené
rychlosti došlo ke značnému zlepšení. Toto kontrolní měření skrytým
radarem bylo poprvé provedeno již v prosinci roku 2019 a výsledné hodnoty
obou měření si můžete porovnat v následujících grafech.

Počet vozidel 

rychlost méně než 50 km/h

2019 BEZ RADARU

rychlost více než 50 km/h

Průjezdy
Příjezd od
Výjezd směr
celkem
Hošťálkové
Hošťálková
počet % počet % počet %
do 50 km/h
6 754 23 3 746
26 3 008 21
50–60 km/h
16 338 56 8 087 55 8 251 56
60–70 km/h
4 751
16 2 180
15 2 571
18
70–80 km/h
1 114
4
470
3
644
4
80–90 km/h
273
1
110
1
163
1
nad 90 km/h
103
39
64
vozidla celkem 29 333 100 14 632 100 14 701 100
Statistika
silničního
provozu

Příjezd od Hošťálkové
BEZ RADARU 2019

Rychlost (km/h) 
0

9

67

58

59

86

153 111 494 2709 4824 3263 1500 680 310 160

Počet vozidel 

rychlost méně než 50 km/h

58

52

18

9

2021 S RADAREM

rychlost více než 50 km/h

Průjezdy
Příjezd od
Výjezd směr
celkem
Hošťálkové
Hošťálková
počet % počet % počet %
do 50 km/h
9 543 42 6 382 55 3 161
28
50–60 km/h
10 001 44 4 146 36 5 855
52
60–70 km/h
2 369 10
730
6
1 639
15
70–80 km/h
593
3
189
2
404
4
80–90 km/h
167
1
43
1
124
1
nad 90 km/h
72
16
56
vozidla celkem 22 745 100 11 506 100 11 239 100

Statistika
silničního
provozu

Příjezd od Hošťálkové
S RADAREM 2021

Rychlost (km/h) 
0

15

37

86

+12

133 159 172 237 1296 4247 2942 1204 491 239 124

65

29

14

8

6

+2

Reálné výsledky jsou takové, že na určitou skupinu řidičů tyto ukazatele rychlosti fungují, ale kdo nechce zpomalit,
ten nezpomalí nikdy – vše je pouze o lidech. Prosíme tedy všechny řidiče, aby v obcích dávali nohu z plynu.
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PROŘEZÁVKY
BŘEHŮ POTOKA
V blízkosti splavu u Staňků
proběhlo prořezávání stromů na
břehu potoka. Vyřezány byly nejen
nebezpečně nakloněné stromy,
ale taky stromy, které byly nakaženy
hnilobou. Po dokončení pilařských prací
následoval úklid svahu podél potoka.

POKRAČOVÁNÍ
BUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ
U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Hned jak nám počasí dovolilo, tak jsme se
pustili do prací na chodníku v úseku podél
fotbalového hřiště. Vyměnily se zadní obruby
a nyní bude položena nová dlažba. V místech
zúžení chodníků vznikly prostory na výsadbu
zeleně. Dodělávkou úseku došlo k propojení
chodníků po obou stranách hlavní silnice.

ÚPRAVY V OKOLÍ
BUDOVY PONORKY
U Ponorky jsme provedli demolici
budovy Čističky odpadních vod,
která nebyla od vybudování obecní
kanalizace využívána a nacházela se
již ve špatném stavu. Na místě, kde
čistička stávala, se provedly terénní
úpravy. Přestěhujeme zde sběrné
hnízdo s kontejnery, které se původně
nacházelo před budovou Ponorky.

PROHLÍDKA OBECNÍHO VODOVODU A MONITORING KANALIZACE
Začátkem března jsme začali s kontrolní prohlídkou obecního
vodovodu. Dva pověření pracovníci prochází celou vodovodní síť od
hlavního přivaděče u Prefixu až po Penzion HORA. Při této obhlídce
se zaměřují na funkčnost uzávěrů a hydrantů. Ve druhé fázi dojde
na vodojemu k výměně obou vodoměrů na přítoku i odtoku.
Dodatečně bude nainstalován redukční ventil na odtoku vodojemu
v armaturní komoře. Tyhle zásahy budou vyžadovat krátkodobé
odstávky vodovodní sítě. O odstávkách budete včas informování
na webových stránkách obce a vyhlášením v obecním rozhlase.
Monitoringem prochází také kanalizace. Pravý úsek od dolní
zastávky po Hasičárnu a ulice u Lukášů byly kompletně vyčištěny
sacím vozem Kaiser. Provedl se monitoring stavu stokové sítě
kamerovým vozem. Stejné vyčištění a monitorování bychom chtěli
provést v celé kanalizační síti obce.
Michal Mrlina / místostarosta
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Na dveře již jaro ťuká,
sníh odtává, led už puká,
mokrý sníh pod sebou skrývá
jara květ, jenž prvním bývá.

LEDEN
V zimě každý chystá sáňky

takzvaná třešnička na dortu. Karneval! Přípravy vrcholily,
soutěže se plánovaly, ale přišlo vládní nařízení o uzavření
všech mateřských škol.

na své zimní radovánky.
Když napadne bílý sníh,
jezdí z kopce na saních.
Nový rok jsme začali podtématem Splněný vánoční sen, kdy
jsme si vyprávěli o prožitých vánočních svátcích a dárcích.
Tři králové kráčeli s vyrobenými korunami a se zpěvem
v každé třídě. S podtématem Kouzelná vločka jsme se zaměřili
především na pokusy se sněhem, ledem a vodou.
Děti při tání sněhu konečně zjistily, kolik sníh obsahuje
špíny a proč ho v zimě nejíme. A už tady máme podtéma
Zimní radovánky. Uspořádali jsme olympiádu na naší
zahradě. Všichni absolvovali jízdu na lopatách, slalomový
běh, hod sněhovou koulí na cíl, skok ze sněhové hromady
a střelbu hokejkou. Všichni si zasloužili za splněné disciplíny
medaili a sladkou odměnu. S péčí o ptáčky a zvířátka jsme
se seznámili v podtématech Hostina u krmítka a Hostina
u krmelce. V mysliveckém oblečku se přišel ukázat mladý
myslivec Kuba Karola a s parůžky svého tatínka se pochválil
Kubík Dřevojánek.

BŘEZEN
Od 1. března 2021 je mateřská škola UZAVŘENA.
Celý kolektiv se zapojil do plánování distanční výuky. Ta
spočívá především v inspirativních tipech na společné
aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení,
didaktické hry, pohybové aktivity, nácvik básní a písní,
poslech hudby a úkoly na pracovních listech. Jednotlivé úkoly
se střídají tak, aby dítě nemělo pocit nudné jednotvárnosti a
aby zvědavě přecházelo od jedné činnosti ke druhé.
Určitě se ptáte, proč i mateřská škola je zapojena do
distanční výuky. Jelikož nejstarší děti mají povinné předškolní
vzdělávání, musí plnit vzdělávání distančním způsobem.

ÚNOR
Místo nosu mrkvičku
navrch z hrnce čepičku.
Postavte si v zimě taky
ze tří koulí sněhuláky.
Místo stavění sněhuláků byla třída KOŤÁTEK od 3. 2. do 15. 2.
uzavřena z důvodu karantény. A tak i na naší MŠ započala
pro nejstarší děti distanční výchova. Třídy MEDVÍDCI a
BERUŠKY otevřely nejoblíbenější téma Povídám, povídám
pohádku. Poslech pohádek, dramatizace známých pohádek
s loutkami i maňásky, ilustrace pohádek, tvoření a vyrábění
draků, perníkových chaloupek, šatů, korunek i hledání
ztracených střevíčků, to vše jsme zvládli! Měla následovat
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Je to pro nás nový typ plánování, nahrávání postupů práce,
nácviků písní a dalších videí. Nemáme žádné šablony,
vše musíme tvořit a připravovat samy. Mnohem více nás
naplňuje práce s dětmi, i když je to někdy náročné. Nad
rámec distanční výchovy zasíláme úkoly, aktivity a činnosti
i středním a mladším dětem. Je na zvážení rodičů, zda jim
aktivity zpříjemní část dne, protože nejsou povinné. Zatím se
nám ozvaly kladné ohlasy, fotografie a videa.
Je nám moc smutno po dětech i po rodičích. Školka je tichá,
není slyšet žádné štěbetání ani smích. Strašně moc se na
Vás, dětičky i rodiče, těšíme!
Pozitivní myšlení, negativní testy.
VŠICHNI SE DRŽTE!
Za kolektiv MŠ Ratiboř
Pavlína Ferdicsová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Máme tu měsíc březen 2021, školy po celé republice jsou uzavřeny a děti se tak opět učí z domova.
Máme tu měsíc březen 2021, školy po celé republice jsou
uzavřeny a děti se tak opět učí z domova. Je to situace,
kterou nikdo z nás nepamatuje a která různými způsoby
zasahuje do života většiny z nás. Zatímco minulý školní
rok děti ztratily téměř jedno celé pololetí klasické výuky,
vše nasvědčuje tomu, že letos to nebude jiné a vyhlídky
na „normální“ výuku ve třídě jsou mizivé. Čím déle zůstává
vzdělávání žáků v domácí izolaci, tím méně se píše a mluví
o neutěšené situaci ve školství.
V médiích jsou důležitější uzamčené restaurace a brblající
hospodští, nářky vlekařů apod. Koho by mohly zajímat
zavřené školy a domácí výukové samotky? Možná, že si
„někdo“ či „někteří“ popletli stávající a důležité hodnoty
– VZDĚLANOST ČESKÉHO NÁRODA.

Naše školství je pouze ve vleku společenského
dění a vyčkává, co se bude dít. Školství začíná
ztrácet dech a žádoucí tempo.

Žádná podpora shora, žádná metodika odkudkoli, pouze
vlastní zkušenosti, cit a rozum uchopený do hrsti. Opět
záleží na učitelích a ředitelích škol, jak a co budou dnes
a zítra učit své žáky… a nikomu neublížit v době zlé,
covidové.
Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA
Klub rodičů MŠ připravil také na Velikonoce krásnou výzdobu.
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ Jan 20,15
Zkuste si představit, prosím, Marii, která stojí bezradná před hrobem Ježíše Krista. Rozpláče se. Je zajímavé, že Evangelium
se o žádném pláči pod křížem nezmiňuje, ani při pohřbu, až teď se v Marii provalí všechen smutek a bezmoc. Někdy stačí
ta poslední kapka. Marie pláče, protože prostě neví, kam položili jejího Pána a ona na to zůstala sama. A bezradnou Marii
oslovuje Ježíš. Ona Jej zprvu nepozná, jak by, když má člověk uplakané oči. Ani by ji nenapadlo, že je to Ježíš, spíše ten
zahradník. A tak se jí Ježíš ptá: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“
Je to otázka vpravdě velikonoční. Koho hledáš? Koho vlastně? Spřízněnou duši, někoho, kdo mi na rozdíl od ostatních vždy
porozumí? Hledáš oporu v životě i ve smrti? Hledáš někoho, komu se můžeš se vším svěřit, nebo hledáš jen něčí blízkost?
Koho hledáte? Tak se ptal Ježíš vojáků, kteří jej dva večery před tím přišli zatknout. Koho hledáte? Někoho, na kom si chcete
vylít svůj hněv, někoho, koho chcete zbít a ponížit? Tak to jsem já, řekl Ježíš. To je můj úděl. Jsem hromosvodem lidské zloby.
Vojáci to tehdy nečekají a s bázní padnou na zem. Proto se jich Ježíš ptá znova: „Koho hledáte?“ – nezmýlili jste se, vojáci. Mě
hledáte. Já mám být ukřižován.
A koho hledáš ty, Marie? Ježíše, ale kterého? – Ježíše jako krále, jako přítele, jako moudrého učitele, nebo obětavého léčitele?
Koho hledáš? Kým je pro tebe Ježíš Kristus? Hledáš Ježíše ukřižovaného – toho beránka obětovaného, mučeného, mrtvého
a pohřbeného? Hledáš Ježíše, který už není? Marně se nahledáš, Marie.
Koho vlastně hledáš? Dobrá otázka. Sám Ježíš se takto ptá. To mi zde připadá důležité. Učedníci všechno vzdali, nic a nikoho
nehledají. Marie je naopak příkladem, protože svého Pána hledá. Neví jak ani kde, ale nevzdává to.
Milá sestro, milý bratře, hledejme Toho, kdo zvítězil nad vinou a hříchem, kdo překonal veliké propasti mezi lidmi i Bohem,
hledejme Ježíše ne pohřbeného, ale vzkříšeného. Toho, který žije. Vždyť hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého, říkají andělé
v evangeliu. To je dobrá zpráva. Hledejme Ježíše vzkříšeného – u Něj máme jistotu, že při nás zůstane, třeba jako mistr, učitel,
přítel, někdo blízký, ale hlavně jako Ten, který vítězí nad konečností – nad smrtí. Hledejme, nebo spíše nechme se Jím najít.
Stačí, abychom Jej alespoň hledali, a On nás osloví sám. Třeba Jej budeme nejdřív pokládat za zahradníka, ale On už se s námi
domluví. Vždyť zvítězil. On žije, nezůstali jsme na svůj život sami.

Sborová sdělení a pozvánky budou hlášeny místním rozhlasem – změny vyhrazeny
Bohoslužby v době nouzového stavu
Přímý přenos nedělních bohoslužeb můžete sledovat
od 10.00 hod na ratibořském infokanále.
V době mimořádných opatření pokračují i mimořádné
přenosy nedělních televizních bohoslužeb. Aktuálně víme
o dvou chystaných vysíláních bohoslužeb ČCE: v neděli 21.
března 2021 (pravděpodobně v 9.35 hod na ČT2, slouží
Tomáš Molnár) a v pátek 2. dubna 2021 (velkopáteční
bohoslužba z Ostravy, od 10.00 hod na ČT2, slouží Ewa
Jelinek).

Veškeré odkazy na bohoslužby online i texty pro osobní/
rodinné meditace naleznete na www.e-cirkev.cz.

Letní tábor
Připojuji pozvánku na letní tábor pro děti. Ty nemusí být
ze sboru, ale ani věřící, musí jen chtít a moct. Letošní tábor
ostravská skupina spolu s našimi mládežníky připravuje
dle seriálu M*A*S*H. Termín: 31. 7. až 14. 8. 2021. Místo:
Střítež nad Bečvou. Více info na tabory-cceostrava.cz kde
najdete i přihlašovací formulář a další podrobnosti

POŽEHNÁNÍ
Ať není
ani jeden den,
kdy bys musel říci:
dál už to
nevydržím...

Ať není
ani jeden den,
kdy bys musel říci:
není tu nikdo, kdo
by mne slyšel...

Ať není
ani jeden den,
kdy bys musel říci:
Nemám nikoho,
kdo by mi pomohl

a šel se mnou
cestou života...
Ať každý den
můžeš říci:

Je tu Někdo,
kdo mě nese,
je tu Někdo,
díky Němuž
všechno zdolám.

Ochotným dárcům připomínáme, že každý dar církvi je možné odečíst ze základu daně. 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.

Milí čtenáři Zpravodaje, přejeme Vám smělou jistotu, že vzkříšený Ježíš Kristus je Pánem ve všech situacích, kterými procházíte,
a procházet ještě budete. 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
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NÁBOŽENSKÁ VÍRA KE KTERÉ SE HLÁSÍTE VE SČÍTÁNÍ 2021
Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé
vyplňovali název církve co nejpřesnějším oficiálním názvem.
V případě naší církve je tedy náležitým tvarem:
„Českobratrská církev evangelická“
Milí spoluobčané, na přelomu března a dubna t. r. začne v České
republice sčítání lidu, které probíhá pravidelně jednou za 10 let.
Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru
(v listinném sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je formulována
slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr,
hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“
Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její
výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, z minulosti ale víme,
že výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních
a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let.
Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný,
abyste kolonku vyplnili.

Obracíme se touto výzvou nejen na členy farních sborů, ale
také na vás, kteří formálně členy nejste, a přesto se k naší církvi
hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte
v ní své přátele… Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením,
vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev evangelická“
v kolonce „Náboženská víra“.
Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do
9. dubna. Probíhá pomocí internetových dotazníků nebo
prostřednictvím mobilní aplikace. Pro ty, kdo nevyplní
formuláře v digitální podobě, navazuje od 17. dubna listinné
sčítání, které vrcholí 11. května.
Staršovstvo ratibořského sboru
Českobratrské církve evangelické

BRIGÁDA NA
FARSKÉ ZAHRADĚ
Po podzimním prořezání, prostřihání
a úklidu části farské zahrady za T. G.
Masarykem přišla na řadu jarní část
úklidu. S přispěním nadšených dětí
jsme tak v sobotu 6. 3. 2021 pořezali
dřevo, latě a drobné keře, také uklidili
nepořádek v celém prostoru za
garáží a odlehčili stromu vedle staré
fary od břečťanu. To vše za krásného
sobotního počasí.

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA JE TU PRO VÁS I V DOBĚ PANDEMIE
Nechcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte
a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění
se ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života
se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký
standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb
v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny
pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu,
u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby, a jejich
blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty
s Covid-19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči
o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem
a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta,
zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského,

Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom
života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů
a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se
i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo
nemocné Covid-19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez
pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným
zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic
Strom života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz
nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by
být důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života
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Naše heslo každý den – skaute, buď připraven!

Na některé situace se ale připravit nelze. Coronavirová
pandemie nás všechny na počátku roku 2020 překvapila
a zaskočila svým rychlým vpádem a silou.
Přesto jsme se snažili zachovat naše pravidelné schůzky
co nejdéle. Plánů bylo hodně, jejich realizaci však přerušilo
v březnu plné uzavření škol a všech zájmových kroužků.
Jarní tábor nám naštěstí ještě vyšel, dokonce jsme si užili
i radovánek se sněhem.
Snaha o online schůzky se nesetkala s velkým úspěchem,
děti byly přesyceny online školou a cítili jsme, že by všichni
raději několikrát vyběhli na nejvyšší kopec, než aby se
sešli přes obrazovku. I tak jsme zvládli alespoň velikonoční
soutěž o nejlepší tatar nebo vajíčko.
Naštěstí se situace přes letní období zklidnila a podařilo
se nám zorganizovat tradiční tábor v Budišově. Byl trošku
odlišný – více latrín, více desinfekce, žádný výlet s rodiči,
změna termínu… na druhou stranu skvělá změna – mohli
jsme si užít komfortu nových podsad. Tímto děkujeme
všem rodičům, kteří nám s jejich výrobou pomohli. Tábor se
nečekaně vydařil a všichni jsme nadšeně na konci září ladili
program na schůzky a výpravy. Také jsme zaplánovali extra
akce, protože se nám podařilo získat nějaké prostředky
v programu Valaši sa učíja. Druhá vlna pandemie však

BĚŽCI

plány přerušila, dokonce se nám nepodařilo uspořádat ani
vánoční posezení.
Zvratů bylo vícero – po dlouholetém vedení Světlušek
a Vlčat silnou dvojkou Janina a Bára (holky klobouk dolů
a velké díky!!!) přebraly štafetu Marťa a Verík s plnými
hlavami nápadů, velkým nadšením a odhodláním. Jen s tím
prevítem z východu nikdo nepočítal.
Ve změnách pravděpodobně budeme ještě pokračovat.
Marťa se pilně připravuje na maturitu a přijímací zkoušky na
VŠ, a to znamená, že přes týden bude někde na koleji, takže
opět dojde k obměně vedení družinky. Proto zvažujeme
možnost přesunu termínu schůzek na čtvrtek, možná
dokonce na dočasnou (krátkou) dobu i možnost změny
místa – v Březinách, aby se noví rádcové mohli aklimatizovat
v nové roli, načerpat zkušenosti a inspiraci od kateřinských
vedoucích. Stará fara v Ratiboři však oficiálně a nadále
zůstává domovskou klubovnou. Jde zatím pouze o úvahy,
jakékoliv reálné změny budeme včas hlásit. Nyní je však
ještě moc brzy cokoliv rozhodovat a předjímat, můžeme jen
věřit, že se situace uklidní a my se budeme znovu potkávat.
Přejeme všem hodně zdraví, spoustu optimismu a síly.
Hanny / Hanka Zbranková / vedoucí

Silvestrovský běh z Trojáku
Už třetím rokem jsme vyjeli poslední den v roce
na Troják a pak se lehkým klusem vydali do
Ratiboře. Naše počty se zase rozrostly, ale
dodržet rozestupy v autobusu nebyl problém,
jeli jsme sami. Na Trojáku měl Peťa Mynařík
připravený test na koronavir, myslím že to byla
trnečka :) Všeci jsme prošli a nikdo netrpěl
dušností ani při výběhu na Marušku. Z Marušky
už jen z kopce dolů s nádhernými výhledy za
svitu měsíce. Zkrátka, byla to paráda jako vždy :-)
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
Ještě se vraťme do roku 2020. V prosinci, přesně
16. 12. 2020, jsme se vydali do Brna do Zoner
BOBYHALL, kde probíhalo vyhlášení Ankety
Dobrovolní hasiči roku.

Anketa Dobrovolní hasiči roku
Do soutěže jsme se přihlásili s rozsáhlým požárem
rubiska v Červených, který vypukl dne 16. 3. 2020
– ten den jsme vyjeli v počtu 12 členů a přijeli na
místo jako první, natáhli vodní vedení o délce
cca 150 m k požářišti. Požár byl v nepřístupném
terénu, šířil se přes horizont a celkově zasáhl plochu
jednoho kilometru čtverečního. Zásah komplikoval
silný vítr, který neustále oheň rozfoukával, proto se
projednávalo povolání hasičského vrtulníku s nádrží
na vodu. Nakonec se podařilo požár dostat pod
kontrolu. Místo události jsme hlídali do ranních hodin.
Slavnostní vyhlášení ADHR moderoval patron
ankety Petr Rychlý, dále zde vystoupila patronka
Ilona Csáková, patron Ondřej Vetchý, zazpívali
nám Monika Absolonová, Bára Basiková, 4 Tenoři
a skupina Kamelot. Prvenství nám sice uteklo
o 8 hlasů, i tak vnímáme umístění jako velký úspěch,
protože konkurence byla veliká. Za peněžní výhru
budou pořízeny zásahové přilby pro výjezdovou
jednotku. Výhra obsahovala i věcné ceny jako
motorovou pilu či vysílačku.
V letošním roce jsme také díky mrazivému počasí
přichystali pro občany a milovníky bruslení led před
hasičskou zbrojnicí.

Výjezdová jednotka
10. 1. 2021 – požár sazí v komíně
23. 1. 2021 – požár garáže
2. 2. 2021 – požár kovacího lisu
8. 2. 2021 – technická pomoc (čištění kanalizace)
Věřím, že se koronavirová situace uklidní, přečkáme
ji všichni ve zdraví a uvidíme se co nejdříve na
společné akci, třeba už na začátku května na
Vatrách.
Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

Společné výběhy
Většinou běháme každý sám. Svou trasu, svým
tempem a svým stylem. Není ale špatné čas od
času udělat výjimku a vyběhnout ve skupině.
Společný výběh přináší úplně jiné vjemy
a zážitky než sportování bez kamarádů.
Pár společných výběhů už jsme udělali a pokud
to bude možné, chceme v tom pokračovat.
Vidím po dědině běhat spousty lidí – nebojte
se a zkuste se někdy přidat. Neběháme

nijak rychle a kdyby přece jenom, rychlost
přizpůsobíme pomalejším. Jde přece
o společný zážitek, rychlost může každý
trénovat sám. Až to bude OK, chceme s paní
fyzioterapeutkou udělat workshop základů
správné techniky běhu a také Nordic walkingu.
Pokud byste měli zájem o společný výběh
nebo workshopy dejte vědět už teď, ať o vás
víme. Klidně mě oslovte na ulici, najděte na FB,
pošlete SMS nebo zavolejte :-)
Petr Zubíček / 734 114 861
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Online sčítání

Listinné sčítání

Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu
se sčítacím komisařem se můžete
sečíst online od 27. 3. do 9. 4. na
tomto webu www.scitani.cz nebo
pomocí mobilní aplikace (Andoid
a iOS). Sečíst můžete nejen sebe,
ale také celou rodinu. Pokud se do
9. dubna nesečtete prostřednictvím
internetu, vyplněte listinný sčítací
formulář.

Pokud se nesečtete online, od
17. 4. do 11. 5. vyplňte listinný
sčítací formulář.

27. 3. – 9. 4. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů je největším
statistickým šetřením, které se na
našem území koná již od roku 1869
Jedná se o akci s účastí povinnou pro
všechny. Sčítání 2021 je jednodušší,
uživatelsky přívětivější a celkově
efektivnější i bezpečnější. Zásluhu na
tom mají jak moderní technologie, tak
dlouhodobé úsilí odstranit zbytečnou
administrativní zátěž.

17. 4. – 11. 5. 2021

Získáte ho spolu s odpovědní obálkou
od sčítacího komisaře nebo na
kontaktních místech sčítání.
Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

Online sčítání Vám ušetří čas jinak
strávený náročnějším vyplňováním
listinného formuláře.

Vyplňte prosím sčítací formulář jedním
z těcho dvou způsobů v danný termín:

Děkujeme za spolupráci při letošním sčítání
Marek Rojíček / předseda Českého statistického úřadu / www.scitani.cz

Ukliďme Ratiboř
24. 4. 2021

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se zaregistrovali do akce Ukliďme Česko a Ukliďme svět. Úklidová akce v naší obci proběhne
v sobotu 24. 4. 2021. Zveme všechny dobrovolníky, aby nám přišli pomoci uklidit břehy potoka a pěší stezky na území Ratiboře.
Začátek akce a sraz je v 8 hodin na parkovišti za obecním úřadem. Více informací u Michala Mrliny na telonu +420 603 505 096.
Zájemci o účast se můžou zaregistrovat na stránkách: www.uklidmecesko.cz/event/28402 a nebo prostě jen přijít :-)
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PÁTRÁME PO STARÝCH RATIBOŘSKÝCH ZPRAVODAJÍCH
Pokud máte doma uschovaná stará čísla ratibořského Zpravodaje – od roku 2005/1 (včetně)
a starší – ozvěte se nám prosím na email zpravodaj@ratibor.cz nebo na telefon 571 442 090.
Zpravodaje bychom si rádi vypůjčili, naskenovali a vložili na webové stránky obce. Děkujeme.
Na webu www.ratibor.cz/obec/zpravodaj najdete všechna čísla, která jsme zatím dohledali…

ODJEZDY AUTOBUSŮ platí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (změna jízdního řádu vyhrazena)
Ratiboř KINO  Vsetín

pracovní dny

víkendy
a svátky

4:57
14:15
5:07
5:30
14:45
5:14
6:15 20 15:15 20 7:14
6:45
15:16 15 8:11
7:15 20 15:45
10:14
7:18
16:15
11:15
7:45
16:45
13:15
7:59
16:48
14:15
9:15
17:15
16:10 24
9:53
17:54 31 16:48 24
10:15
18:15
17:02 24
11:15
18:21 31 18:57 24
12:15
18:57 31
12:45
20:15 31
13:15
21:15
13:45 20 22:15 31

4:40
14:10 20
5:40
14:25
5:50
14:40 31
6:10
15:10
6:25
15:40
7:00 20 15:55 20
7:40
16:10
8:10
16:40
8:40 20 17:10
9:40
17:40
10:40
18:40
11:10
19:40 31
11:30
20:40 31
12:40
21:40 31
13:10
22:25 31
13:40

Zlín  Ratiboř

pracovní dny

pracovní dny

14:40
15:55
víkendy
a svátky

6:40

7:00
8:55
12:16 *
13:46
14:46
15:46

víkendy
a svátky

pracovní dny

Ratiboř  Zlín

4:55
6:40
7:55
11:45
12:55
13:25

Ratiboř  Rozcestí

Vsetín AN  Ratiboř

5:40
6:25
8:30
9:40
10:35
12:30
14:40
15:30
16:30
17:40
18:30
20:30

17:16

24
24
24
24
24

pracovní dny

4:54
14:14
5:06
14:44 20
5:37 20 15:14
6:13
15:44
6:44 20 16:14 31
7:34
16:44 20
8:14
17:14 31
9:14 20 18:14 31
10:14
19:14 31
11:14
21:14 31
12:14
22:14 31
13:14
Ratiboř  Valmez

pracovní dny

5:06
6:16
7:16
9:16
10:41
13:01
15:06 31

Rozcestí  Ratiboř

pracovní dny

5:15
5:52
6:22
6:52
7:52
8:52
9:52
10:52
11:52
12:52
13:52
14:22

20 14:52
15:22
20 15:52
16:52
17:27
20 18:52
20:52
21:52
22:52

31
31
31
31
31
31

20

Valmez  Ratiboř

pracovní dny

6:25
7:25
8:30
10:00
12:55
14:30
16:00 31

15 – jede jen 31.12.21 / 20 – nejede 29.1.21, od 8.3.21 do 12.3.21, 1.4.21,
od 1.7.21 do 31.8.21, od 27.10.21 do 30.10.21, od 23.12.21 do 31.12.21 /
24 – nejede 24.12.21 / 31 – nejede 31.12.21 / * jede také ve svátek
INZERCE

MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE
Malby, nátěry, nástřiky
Protiplísňové nátěry
Dekorativní nástřiky, tapety
Drobné zednické práce
- sádrové a štukové omítky
Nátěry fasád a střech
Chemické čištění fasád

Miroslav Dohnal
+420 603 209 414
dohnalmiroslav@seznam.cz
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Ratibořská knihovna ve spolupráci s Obecním úřadem Ratiboř pro všechny připravili

Velikonoční dobrodružství kolem Ratiboře
Přivítejte jaro a prožijte putování s kuřátkem a mycáčkem

Dobrodružství

Dobrodružství

s kuřátkem
S kuřátkem se projdeš po zpevněných
cestách v obci cca 3,5 km. Můžeš s sebou
vzít i brášku či sestřičku v kočárku,
babičku s dědou, či tetičku.

s mycáčkem
Mycáček Tě provede cestou necestou,
proto si vem dobrou obuv, něco k snědku
a počítej s cca 5 km trasou, kterou tě
provede aplikace Actionbound.

A kde hledat první indícii?
To ti napoví tato zapeklitá tajenka, kterou
nám právě maminka slepička vyslepičila…

bvNdAjhPxcL
zfgOcdTvbE
ihUas FseAh
agRkfYux

Stáhni si aplikaci
do mobilu (iOS,
Android), vyhledej:
„Dobrodružství
s mycáčkem“
a postupuj podle
instrukcí!

Na obou cestách potkáte šifry, kvízy, tajenky a hádanky. Také se dozvíte zajímavosti
o pašijovém týdnu a velikonočních zvycích na Valašsku. Dobrodružství si můžete projít
do 14. 4. 2021, losování o hodnotné ceny zveřejníme v následujícím VideoZpravodaji.

Tři vylosovaní z každé kategorie budou odměněni pěknými cenami!
Nevíte si rady? Kontaktujte nás – Jana Vaculíková 604 880 559 | Lucie Žabčíková 731 104 654
Vážení a milí spoluobčané, přejeme Vám klidné
a požehnané Velikonoce, ať jsou tyto svátky pro nás
všechny nejen symbolem křesťanství a příchodu
jara, ale také nadějí a posílením v těžké době.
Pevné zdraví Vám všem.
Za Obecní úřad a všechny zaměstnance
Martin Žabčík a Michal Mrlina
Jarní ratibořský Zpravodaj 2021/1 (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

obecní facebook www.facebook.com/obec.ratibor a

obecní instagram #obecratibor

Aktuální informace, akce, fotky a videa najdete na www.ratibor.cz

