2021

Zapálení vater dne 5. 5. 2021 na počest osvobození obce / foto: Kuba Válek
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Nová mobilní
aplikace naší obce
informace a QR kódy k instalaci ► vzadu
2–10 ► Info z OÚ / 11–12 ► Školka / 13 ► Škola / 14 ► Pohádková cesta
15 ► Knihovna / 16–17 ► Odhalení trůnu Václav III. / 18 ► ČCE
19 ► Zvonky a Zahrádkáři / 20 ► Hasiči a Ochotníci
21 ► Fotbalisti a Běžci / 22 ► MAS – dotazník / 22–23 ► Divadlo Zlín

Vážení spoluobčané,
v tomto dílu zpravodaje se dočtete o mnoha akcích, které nás v průběhu letošní stavební sezóny značně omezí. Čekají
nás uzavírky místních komunikací, mostu, areálu hasičáku a další. Dále proběhne razantní změna v odpadovém
hospodářství. Prosím Vás všechny o shovívavost a trpělivost. Jsou to všechno nezbytné kroky, které je potřeba činit pro
dobré fungování naší obce.
Přeji Vám všem, v rámci dnešních možností, příjemné prožití prázdninových dnů.

Martin Žabčík / starosta

DOTAČNÍ AKCE V ROCE 2021
V průběhu prvního pololetí tohoto roku docházelo
postupně k vyhodnocení žádostí o dotace, které
jsme koncem minulého roku podávali. Naše žádosti
zaznamenaly velkou úspěšnost, a tak se můžeme letos
těšit na realizaci mnoha přínosných projektů.
Jsou to následující akce:

Modernizace školní družiny a vytápění
ZŠ Ratiboř
Školní družina čekala na rekonstrukci již několik let. Nyní
se podařilo zajistit financování této akce z ministerstva
pro místní rozvoj. V průběhu letních prázdnin dojde
k úpravě vnitřních prostor družiny, kdy budou vyměněny
podlahy, opraveno sociální zařízení, družina bude
propojena s budovou školy a děti tak budou moci vcházet
do družiny přímo z budovy. Doposud to bylo možné jen
ze zahrady. Zároveň dojde ve škole k výměně starých
plynových kotlů, které již byly na pokraji životnosti. Další
topnou sezónu bychom již nezvládli. V rámci této akce
bude profinancováno 3,5 mil. korun, z toho dotace z MMR
činí 2 759 112 Kč. Realizací této akce bude dokončena
kompletní oprava a přístavba školní budovy. Je to poslední
akce, díky které budou školní budovy v majetku obce
kompletně zrekonstruovány. V průběhu měsíce června
proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

Revitalizace multifukčního hřiště za
sokolovou
Umělá tráva za sokolovnou má již své nejlepší časy za
sebou. Při dešti nefunguje drenáž a na hřišti se tvoří
laguny. Oplocení je v bídném stavu, sítě, které chrání
budovu, jsou již také potrhané, osvětlení je potřeba
vyměnit za úspornější LED. Zásadním problémem je
povrch, který je značně opotřebovaný, a i po několika
pokusech o opravu je už nutná jeho výměna.
Na hřišti bude vyměněna podkladní vrstva a upravena
drenáž. Následně bude hřiště opatřeno novým umělým
povrchem, trávníkem III. generace. Okolo hřiště budou
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instalovány nové dřevěné mantinely a vyměněno
oplocení. Na stávající stožáry bude umístěno nové LED
osvětlení. Finanční podporu na tento projekt jsme získali
z MMR ČR z výzvy na podporu sportovní infrastruktury
určené pro školní využití. Obnova umělky má předpokládanou cenu stanovenou ve výši 3 350 179 Kč, z toho
80% dotace činí 2 680 142 Kč. V průběhu měsíce června
bude probíhat výběrové řízení na dodavatele stavby.
Následně bude určen termín rekonstrukce.

Lesní lanové hřiště Červené
Myslivecké výletiště stále prochází postupnou proměnou
a revitalizací. Dalším krokem ve zatraktivnění areálu
bude výstavba lesního lanového hřiště na borovicích pod
pódiem. Z tohoto místa se stává vycházková lokalita pro
maminky s dětmi. Děti zde budou mít možnost aktivního
vyžití na herních prvcích ve stylu lanového centra, které
budou ukotveny na krásných vzrostlých borovicích. Hřiště
bude určeno pro děti od 3 do 12 let. Nejedná se o lanové
prvky, jak je známe v korunách stromů. Herní prvky
budou umístěny nad zemí v bezpečné výšce tak, aby
splňovaly parametry dětského hřiště pro danou kategorii
dětí. Akce je podpořena z MMR ČR z výzvy na podporu
budování míst aktivního a pasivního odpočinku. Celkové
náklady činí 1 524 600 Kč, dotace ve výši 80 % z dané
částky je 1 219 618 Kč. V průběhu června dojde k výběru
zhotovitele. Realizace projektu je naplánována na léto
a podzim tohoto roku.

Rekonstrukce mostu U Zahradníků
Most pod hřbitovem je již několik let velmi poškozen
a každá velká voda způsobuje další škody. V letošním
roce se podařilo získat dotaci v rámci povodňových
škod z MMR ČR. Most bude kompletně zrekonstruován
podobně jako most u školy v roce 2018. Náklady na
rekonstrukci činí 6 628 185 Kč, dotace ve výši 70 %
uznatelných nákladů činí 4 639 729 Kč. Stavbu bude
realizovat firma TM Stav, s.r.o., která nabídla ve
výběrovém řízení nejnižší cenovou nabídku. Realizace
je naplánována na léto a podzim 2021.

Rekonstrukce místní komunikace pod
hasičákem a ke Krajčíkům

Oprava komunikací po kůrovcové
kalamitě

Z dotačního titulu na opravy místních komunikací
MMR ČR se podařilo získat finance na opravu dvou
výše zmiňovaných komunikací. Ulice pod hasičákem
je již dlouhé roky ve špatném stavu. Zároveň je zde
nutná oprava kanalizace, jelikož původní betonové
potrubí již dosloužilo a mnohé domy v ulici dodnes
nejsou na kanalizaci připojeny. Při výkopových pracích
je naplánována také výměna vodovodního potrubí za
nové. Následně bude celá ulice zabalena do nového
asfaltu. Druhou spíše menší uličkou je místní komunikace
od autoservisu M. Kociána (bývalá stolárna). Zde
budeme navazovat na již rekonstruovanou komunikaci
u stavebnin. Celkové náklady na opravu činí 4 910 083 Kč,
z toho dotace ve výši 80 % bude 3 928 066 Kč. Akci bude
pro obec realizovat firma SWIETELSKY a. s., která nabídla
ve výběrovém řízení nejnižší nabídku. Rekonstrukce bude
zahájena výkopem kanalizace v průběhu letních měsíců.
Kanalizace bude navazovat na přeložky v areálu hasičáku.
V podzimních měsících bude položen asfalt.

V minulých letech naši obec značně postihla kůrovcová
kalamita, která zdecimovala značnou část nejen obecních
lesů. Po následné těžbě zůstalo mnoho poničených
účelových a místních komunikací, které je dnes nutné
postupně opravovat. Z těchto důvodů byl vyhlášen
dotační titul pro Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský
kraj. Z těchto tří krajů měly možnost obce, které byly
postiženy, žádat o dotace na opravu komunikací. Bylo
nutno ještě zajistit vyjádření kraje, který musel potvrdit,
že skutečně ke kůrovcové kalamitě došlo. Toto potvrzení
Ratiboř dostala a mohli jsme tedy podat žádost. Jde
o dvoukolový proces, kdy jsme nejdříve žádali MMR ČR
o 60% dotaci a následně po schválení jsme žádali kraj
o dofinancování dalších 20 %. Z této dotace budou
opraveny úseky místních komunikací v údolí Kobelné a to
od Burdíků po skládku stavebního materiálu. Dále bude
opravena místní komunikace u vysílače, která přechází
v účelovou komunikaci na Nivku. V lokalitě na Paprátné
došlo k velmi významnému poničení komunikace, která je
dnes prakticky nesjízdná. Po rekonstrukci bude asfaltový
povrch až po chatu na Nivce. Celkové náklady na tyto
opravy činí 10 732 616 Kč. Celková dotace činí 8 586 092
Kč. V tomto případě musíme realizační firmu vybírat
v rámci elektronického výběrového řízení. Toto řízení bylo
vyhlášeno v průběhu června. Předpokládaná realizace
akce je plánována na podzim tohoto roku.

Oprava komunikací po povodňových
škodách – Hološín, Borčí
Na tyto komunikace jsme žádali rovněž z dotačního
titulu na opravu obecního majetku poničeného živelní
pohromou. Cesty v Borčí a Hološíně byly již notně
poškozeny vodou, která vymílala krajnice, v určitých
místech komunikace byly postupně odplavovány horní
vrstvy. V Hološíně bude opravena komunikace od točny
směrem nahoru až k esíčku u chaty P. Kotrly. Borčí bude
opraveno kompletně od odbočky do údolí až po vjezd
k manželům Vackovým. Ve výběrovém řízení nabídla
nejnižší cenu firma SWIETLSKY a. s. Celková částka činí
3 488 086 Kč, z toho dotace 70 % bude 2 441 660 Kč.
Realizace se rozběhne pravděpodobně na začátku
prázdnin.

Martin Žabčík / starosta

cesta do Borčí je již hotová

místní komunikace opraveny
v minulých letech 2016–2020
místní komunikace rekonstruovány
v letošním roce 2021
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PROGRAM „PRÁZDNÁ POPELNICE“
Cíle programu
umožnit občanům ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku,
podpořit správné nakládání s vysloužilým elektrozařízením,
podpořit odevzdávání nebezpečných složek komunálního odpadu na sběrných dvorech,
podpořit odevzdávání objemného odpadu na sběrných dvorech,
podpořit třídění a následné využívání dalších složek komunálních odpadů (např. tenkostěnný hliník,
kovové plechovky, jedlý olej a tuk atd.),
snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky,
snížit množství směsného komunálního odpadu vznikajícího v domácnostech,
prevence vzniku černých skládek.
Do programu jsou zapojeny automaticky všechny domácnosti v rámci systému ECONIT,
který již eviduje všechny sběrné nádoby (popelnice) v obci.

Od 1. 7. 2021 dojde k razantním změnám v systému nakládání
s odpady v obci Ratiboř. Hlavní změnou je snížení frekvence
svozů komunálního odpadu z týdenního na čtrnáctidenní.
Kalendář svozů je na další stránce zpravodaje.
K tomuto kroku přistupujeme z důvodu nutnosti snížit
produkci komunálního odpadu, jež nám ukládá nový zákon
o odpadech, a hlavně je nutné snížit náklady na likvidaci
odpadů, které rapidně stoupají.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo vydat cestou motivačního
programu formou slev, kdy každá domácnost bude moci
částečně ovlivnit výši svého poplatku za komunální odpad. Od
července startuje zkušební provoz, abychom během půl roku
sesbírali data, na jejichž základě se bude stanovovat poplatek
jednotlivým domácnostem v roce 2022.
Domácnosti se nemusí nikde registrovat, nádoby jsou již
označeny a pytle se načítají také na základě QR kódů.

Po obci bude rozmístěno celkem cca 7 kontejnerů a vzniknou
minimálně dvě sběrná místa (viz mapka níže), na kterých
bude možno odevzdávat trávu ze zahrad, spadané ovoce
a listí, organický kuchyňský odpad – slupky, odřezky
z ovoce a zeleniny, použité čajové sáčky, lógr a jiné. Větve
a dřevo se budou odkládat vedle kontejnerů. Důrazně
upozorňujeme, že kontejnery budou určeny jen na
vyjmenované druhy odpadu. Ostatní odpad patří buď na
sběrný dvůr, do kontejnerů či pytlů nebo do popelnic. Sběrná
místa budou zřízena od 2. 7. 2021 vždy od pátku do neděle.
I když budou kontejnery a hákový nosič za traktor dodány až
v průběhu prázdnin, přesto budou všechna místa fungovat
zatím i bez kontejnerů. Každé pondělí obecní pracovníci
biologický odpad odvezou. Prosíme Vás všechny, abyste na
označená místa odkládali bioodpad vždy od pátku do neděle.
Nechceme mít v průběhu týdne po obci zapáchající hromady
trávy, které nám budou kazit vzhled vesnice.
Probíhá také modernizace sběrného dvora a byla spuštěna
půjčovna přívěsných vozíků (více informací se dočtete dále ve
zpravodaji).

V rámci změny odpadového hospodářství nepřinášíme jen
omezení svozů komunálního odpadu, ale budou zavedeny
nové možnosti likvidace některých druhů odpadů.
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U svazarmu
Za obecním
úřadem
3

U hřiště
6

1

U stolárny
2

U stavebnin

5

Pod Kobelným

Mapa nových víkendových kontejnerových míst na bioodpad,
která budou v provozu od 2. 7. 2021
Hološín – točna
8. Kobelné – skládka materiálu
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dále

počet osob × 2 pytle

1×
za 14 dní
podle
kalendáře
svozu
odpadů

* Pouze na základě rozhodnutí pracovníka obecního úřadu.

– vyvážení popelnic
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LEDEN
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Minimální počet
odevzdaných pytlů
s plastem za rok
2
4
6
8
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12
14
16
18
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24

Počet členů
domácnosti

X

ÚNOR

1
2
1 × 120 l
3
4
5
1 × 240 l
6
případně
7
8
2 × 120 l*
9
10
1 × 120 l
11
+ 1 × 240 l
12
dále dle koeficientu
2 l na osobu a den

Frekvence
vývozu
popelnice

– soboty neděle a státní svátky

BŘEZEN

Počet členů
Objem
domácnosti popelnice

X

DUBEN

2

Stanovení další slevy
100 Kč na domácnost

KVĚTEN

1

Stanovení slevy 100 Kč
na člena domácnosti

SVOZ ODPADŮ 2021

ČERVEN

SLEVOVÝ SYSTÉM

1. sleva za
popelnice 400 Kč

=
2. sleva za
pytle 100 Kč

se slevami
1900 Kč/rok

Pro ty, kteří se do motivačního programu zapojit nechtějí, se krom
změny intervalu svozu nic nemění. Musí ale počítat s tím, že zaplatí plnou
výši poplatku. Je to jednoduchý princip. Zodpovědný a ohleduplný občan
bude za svůj přístup odměněn.
Možností, kam s odpadem, máme tedy několik. Snažili jsme se o to, abychom
omezení svozu komunálu kompenzovali jinými variantami. Snad vše dobře
zafunguje a nám všem se podaří snížit produkci odpadů v naší obci a zároveň
ušetřit nejen obecní finance, ale i ty vlastní.
Zároveň Vás všechny chci požádat o trpělivost a shovívavost. Při rozjezdu
systému nás určitě potká nějaká chyba nebo nedopatření. Pokud se tak stane,
neváhejte se obrátit na vedení obce či pracovníky obecního úřadu. Podrobné
informace naleznete také na www.ratibor.cz v sekci odpady, na infokanálu
obce nebo v nové obecní aplikaci.

Děkujeme, že do toho jdete s námi!!!
Martin Žabčík / starosta

SRPEN

standardně
2 400 Kč/rok

-

ZÁŘÍ

-

ŘÍJEN

Domácnost se čtyřmi členy standardně zaplatí 4 × 600 Kč/rok = 2 400 Kč.
Pokud dodrží tabulkou určený počet popelnic o daném objemu, bude
mít domácnost nárok na 1. slevu 100 Kč/osoba. Výsledkem bude tedy odečtení
400 Kč. Poplatek tak bude činit 2 000 Kč. Pokud navíc tato domácnost odevzdá
minimálně 8 pytlů plastů za rok, odečte se ještě 2. sleva 100 Kč/domácnost.
Výsledný poplatek za domácnost by byl 1 900 Kč/rok. Motivační sleva
tedy pro čtyřčlennou rodinu činí 500 Kč, což už je znatelná úspora
v rodinném rozpočtu.

LISTOPAD

PŘÍKLAD – rodina se 4 členy domácnosti

PROSINEC

Poplatek za komunální odpad bude pravděpodobně stanoven ve výši 600 Kč na
osobu a rok. Pokud bude domácnost v dané kategorii (podle členů domácnosti)
dodržovat čtrnáctidenní interval svozu a odevzdá vždy jednu nádobu
o stanoveném objemu, dosáhne následně na slevu 100 Kč/člen domácnosti.

ČERVENEC

Pokud se systém osvědčí bude motivační odměna od 1. 1. 2022 fungovat následovně
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III. ETAPA REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA
V dubnu vypukla třetí etapa modernizace sběrného
dvora. Při rekonstrukci byla provedena pokládka
nového asfaltového povrchu a v celé délce byly
osazeny betonová korýtka pro odvod dešťové vody.
Dále došlo k propojení obou ohrad a opravě oplocení.
Nyní se pracuje na montáži nového osvětlení
a kamerového systému. Během prázdnin bude dodán

lisovací kontejner na plasty a papír. Slisováním surovin
ušetříme za dopravu při odvozu do Technických
služeb, jelikož se kontejnery neodvezou poloprázdné.
Dále jsou objednány i čtyři menší kontejnery na odpad.
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.

Do sběrného dvora
už vždy s odpadovou kartou

Co všechno lze do sběrného dvoru vyvážet?
Papír, karton
Plast
Sklo
Kov

Malé a velké elektro
Zářivky a žárovky
Textil
Objemný odpad

Pneumatiky
Vyjetý olej
Použité kuchyňské
oleje a tuky

Barvy, lepidla
a jejich obaly
Materiály obsahující
azbest

Stavební a demoliční
odpad
Bioodpad a dřevo

Prosíme všechny, aby po příjezdu do areálu dodržovali pokyny obsluhy.
Všechen odpad dovezený do sběrného dvoru musí být roztříděný!

NÁDOBY NA POUŽITÉ
KUCHYŇSKÉ OLEJE A TUKY
Z DOMÁCNOSTÍ
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali
o instalaci nových sběrných nádob na použité
kuchyňské oleje a tuky. Tyto kontejnery jsou již
osazeny na dvou sběrných místech, a to u Jednoty
a za obecním úřadem.
Použitý kuchyňský tuk stačí doma slít do
uzavíratelných pet láhví a ty vhodit do těchto
určených nádob.

REVIZE ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
V průběhu měsíce května a června byly na ČOV v Ratiboři
provedeny revize nádrží. Při revizích byla postupně odstavena
a vyčištěna hlavní nádrž, ve které byly vyměněny porušené
vzduchové rošty. Dále byla odsáta a vyčištěna dešťová zdrž
i fekální jímka a překontrolována všechna čerpadla. S vyčištěním
a odvozem nečistot nám pomáhali zaměstnanci VaK Vsetín
s technikou. Po následném napuštění byl navezen očkovací kal
a servisní technik provedl kalibraci vzduchových sond.
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ
Pro občany Ratiboře jsou nově k zapůjčení 2 přívěsné vozíky

200íkeKnčd
na v

VĚTŠÍ vozík s ložnou plochou
2 520 x 1 250 mm, zvýšenou konstrukcí
a max. hmotností nákladu do 530 kg

MENŠÍ vozík s ložnou plochou
2060 x 1115 mm a max. hmotností
nákladu do 600 kg

150deKnč
na

Systém půjčení vozíku
Půjčení vozíku

1
2
3

Zkontrolujte si nejdříve dostupnost vozíků
v pracovní dny OÚ Ratiboř na telefonu 571 442 090.
Na sekretariátu OÚ Ratiboř podepište smlouvu
o pronájmu vozíku.
Na základě smlouvy Vám zaměstnanec obecního
úřadu nebo správce sběrného dvora vydá vozík.

Vrácení vozíku

1
2
3

Před vrácením vozíku volejte 571 442 090 pro
domluvu termínu vrácení.
Přijeďte ve stanovený čas ke sběrnému dvoru
vrátit vozík.
Zaměstnanec obecního úřadu nebo správce
sběrného dvora vozík zkontroluje a převezme.

Provozní podmínky půjčovny vozíků
Půjčovné
Půjčovné se platí předem při podpisu nájemní smlouvy
a činí 150 Kč včetně DPH za den. Za den je považováno
24 hodin. Pokud doba nájmu přesáhne dobu 24 hodin,
budou účtovány 2 dny nájmu. Víkendové půjčovné činí
200 Kč včetně DPH při půjčení v pátek a vrácení v pondělí!
Při nedodržení termínu vrácení bude účtována pokuta ve
výši 500 Kč za každý započatý den.
Pravidla
K zapůjčení přívěsu je potřeba ověření totožnosti
minimálně 2 doklady. Platný nepoškozený občanský
průkaz vydaný na území ČR a dále buď řidičský průkaz,

nebo cestovní pas apod. Je také potřeba doložit registrační
značku (SPZ) vozidla, za kterým bude přívěsný vozík
tažen. Na základě těchto dokladů je s nájemcem uzavřena
nájemní smlouva.
Při nedodržení výše uvedených požadavků není
pronajímatel povinen předat vozík k zapůjčení. Před
zapůjčením si pronajímatel vyhrazuje možnost požadavku
finanční jistiny, která bude v případě dodržení smluvních
podmínek při odevzdání vozíku vrácena.
Všeobecné obchodní podmínky a smlouvy o nájmu vozíků
najdete na obecním webu.
Michal Mrlina / místostarosta

VÝSTAVBA
CHODNÍKŮ
Na chodníku v úseku
kolem fotbalového hřiště
byla dokončena pokládka
nové dlažby. Po dokončení
všech chodníků na horním
konci byla pak ve zúžených
prostorech provedena,
v režii paní Dančákové,
výsadba rostlin a stromů.
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POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM
V polovině června se rozběhnou přípravné práce
v areálu hasičáku. Započne demolice pódia a budou
provedeny přeložky vodovodu a kanalizace, které jsou
nezbytné pro zahájení stavby komunitního centra.
Demolice a přeložky sítí bude obec provádět vlastními
silami. Jsou to práce, které jsme schopni zvládnout
s obecními zaměstnanci a ušetřit tak nemalé finance.

Zároveň se rozběhlo elektronické výběrové řízení na
realizační firmu. Výsledek výběrového řízení bychom
měli znát na začátku srpna. Následně započne
samotná výstavba nové budovy centra.
Martin Žabčík / starosta

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V RATIBOŘI
Obecní úřad upozorňuje, že byl zastupitelstvem obce
schválen nový hřbitovní řád, který upravuje provoz
hřbitova.
Jelikož se na hřbitově potýkáme s omezeným přístupem
k některým hrobům, uvádíme několik zásadních
povinností nájemníků hrobových míst, které je nutno
dodržovat při výstavbě či rekonstrukci hrobů:
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je
oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba
po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce
hrobového místa a provozovatele pohřebiště za jím
stanovených podmínek.
2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky
určuje provozovatel v rozsahu:
a) Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně
druh použitého materiálu, minimální hloubku
základů, odstupňování hrobového zařízení ve
svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým
zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při
zřizování hrobového zařízení, jeho opravách
a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení
musí být mezi sebou pevně kotveny.
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b) Základy musí být provedeny do nezamrzající
hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na
únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací
plochy.
c) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům
díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která
činí minimálně 80 cm.
d) Základy památníků, náhrobků nebo stél musí
být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnosti, např.
z prostého betonu či železobetonu, kamenného
popřípadě cihelného zdiva.
e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být
v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
f) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové
zařízení stejnoměrně odstupňováno.
3. Při stavbě hrobky je navíc nutné posoudit okolí
plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace,
přístup k sousedním hrobovým místům).
Žádáme nájemníky hrobových míst, aby dbali těchto pravidel
a obraceli se na pracovníky obecního úřadu. Děkujeme.
Martin Žabčík / starosta

MNOHDY STAČÍ TAK MÁLO…
Psí a koňské exkrementy stále často potkáváme na
chodnících, místních komunikacích či na přilehlé zeleni
a mnohdy si je my nebo naše děti přinášejí, ač nechtěně,
na podrážkách až domů. Stále bojujeme s majiteli
psů a koní, kteří tyto hromádky zanechávají bez
povšimnutí na veřejném prostranství a většinou
i otočí hlavu na druhou stranu, když jejich mazlíček
vykonává potřebu. Dostal se mi do rukou článek jednoho
ze starostů Zlaté třináctky 2019, pana starosty Zdeňka
Drašnara z Nového Hrádku, který velmi trefně popsal tuto
problematiku a plně se s ním ztotožňuji.
Martin Žabčík / starosta
Na základě jeho svolení jako autora, zveřejňujeme tento
článek:

A přitom by stačilo trochu víc
vzájemné ohleduplnosti…
Ano, jaro je tady a s ním i jeho poslové – teplé sluneční
paprsky, něžné sněženky, bledule a ještě „něžnější“,
nebo spíše mazlavější psí lejna, která se tu vyhřívají na
sluníčku jako němý svědek bezohlednosti a sobeckosti
některých z nás, (kdyby náhodou někdo nevěděl, co to
je lejno, tak je to historický slovanský nevulgární, dnes
i v běžné řeči dobře použitelný výraz pro h...o, pochází
z indoevropského základu lei- = mazlavý).
O co jde?
Zatímco sníh mizí, psí lejna se objevují, právem rozhořčení
občané se obracejí na úřad a žádají nápravu. Tato situace
se opakuje stále dokola. Každý majitel psa tvrdí, že vždy
po svém miláčkovi vše uklidí. Tak se naskýtá otázka, kde
se všechna ta lejna berou. Že by padala z nebe, to se mi
nějak nezdá.
Co s tím dělat?
• V německých Drážďanech radní jedné z městských
čtvrtí prosazují, aby psi povinně podstupovali odběr
vzorků DNA.
• V Maďarsku zavedli sběr exkrementů, které vykupují
na sběrných místech. Prý o tuto činnost projevili zájem
především bezdomovci. A co třeba soutěž pro základní
školy?

• Dosud neznámý problém – co s psími výkaly – vyvstal
i v Číně, kde byli psi donedávna hlavně na restauračním
menu a nyní se přesunuli do oblasti projevu společenské
prestiže. Čína ho řeší po svém – aby eliminovali
množství, uvažují o „politice jednoho psa“.
• Městská policie v Bílině nasadila proti pejskařům, kteří
neuklízejí po svých psech, drsnou kampaň. Rozdala
jim letáky s fotografií holčičky s upatlanou pusou
a sloganem „Jste si opravdu jistí, že je to čokoláda?“
Preventivní akci bílinští strážníci spustili, když selhaly
tradiční způsoby, jak pejskaře k udržování pořádku
přimět. Podobných letáků mají strážníci víc. Na dalším
je pro změnu holčička v podřepu a leták se ptá: „Jste si
opravdu jisti, že pozoruje broučka?“
• Radnice španělského města Torrelodones se
rozhodla upozornit na nezodpovědné chování
pejskařů originálním způsobem – na náměstí nechala
nainstalovat třímetrové nafukovací lejno s tabulí
informující o nákladech na úklid. Obří exkrement
ovšem „zdobil“ náměstí jen necelé dva týdny, než jej
neznámí zloději ukradli. Po pachateli krádeže pátrá
policie. Radní ovšem neztrácejí smysl pro humor –
pokud by prý psí exkrementy mizely z ulic stejně rychle
jako ty nafukovací, byl by život v městečku mnohem
příjemnější.
• Zastupitelstvo městyse Vymyšlená Lhota na svém
zasedání schválilo zhotovení pasportu psích exkrementů
a osazení příslušných značek, zároveň pověřilo starostu
realizací této akce.
Co dál?
Říkáte si, co je to za hlouposti. Ano, souhlasím s vámi.
Proč v tom našem stále složitějším světě vymýšlet
další složitosti, když by stačilo trochu více vzájemné
ohleduplnosti. Každý by si měl uvědomit, že pořízením
psa mu vzniká mnoho povinností a z právního hlediska se
stává odpovědným za jeho chování. Proto vám všem přeji
mnoho zodpovědných občanů a krásné jaro.
Zdeněk Drašnar / starosta obce Nový Hrádek

• V americkém městě Cambridge vytvořili v parku
lampu, která svítí díky recyklaci psích výkalů. Jakmile pes
vykoná potřebu, jeho majitel exkrement vloží do k tomu
určené nádrže, zatočí kolem a rozmíchá směs vody
a výkalů. Zbylý kus práce odvedou mikrobi, kteří vylučují
nepáchnoucí plyn metan vyváděný trubkami do lampy,
jež díky němu svítí.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Milí spoluobčané, senioři,
přestože se celorepublikově pandemická situace zlepšuje,
nadále trvají určitá společenská omezení, která nám zatím
nedovolují společná setkání.
Z těchto důvodů můžeme jubilantům pouze předávat
přání a poděkovat jménem zastupitelstva obecního
úřadu. Nadále je takto omezeno i vítání občánků.

Vítání občánků
V roce 2020 bylo v naší obci narozeno a vítáno do života
22 dětí. V roce 2021 se k 31. 3. narodily 4 děti.
Za sociální komisi
Mgr. Tamara Juchelková

Vzpomínka
V letošním roce nás opustili tito spoluobčané:
JMÉNO

DEN ÚMRTÍ

VĚK

ADRESA

Holubec Stanislav

24. 1. 2021

54 let

Ratiboř 541

Nováková Jarmila

26. 1. 2021

86 let

Ratiboř 34

Šedý Josef

26. 1. 2021

89 let

Ratiboř 281

Burdíková Jaroslava

27. 1. 2021

74 let

Ratiboř 458

Zubík Gustav

1. 2. 2021

74 let

Ratiboř 450

Zbranek Jiří

1. 2. 2021

62 let

Ratiboř 464

Tlašek Martin

2. 2. 2021

44 let

Ratiboř 630

Hříbek Josef

4. 2. 2021

74 let

Ratiboř 44

Mořkovská Emilie

19. 2. 2021

89 let

Ratiboř 365

Žamboch Ladislav

12. 3. 2021

73 let

Ratiboř 174

Jurková Vlasta

25. 3. 2021

97 let

Ratiboř 321

Kaňáková Ilona

21. 3. 2021

86 let

Ratiboř 260

Klvánková Ludmila

17. 4. 2021

73 let

Ratiboř 162

Daňová Vlasta

12. 5. 2021

86 let

Ratiboř 376

Jaro …báseň z pera naší milé paní seniorky Mařenky Šedé
Jaro přišlo do kraje, s úsměvem nás vítá,
je milounké, mlaďounké, jak sluníčko svítá.
Tvářičky má růžové, oči jako poupátka,
rozhlédlo se a nakouklo v Ratiboři za vrátka.
Jaro, jaro, jarečko, vždyť my tě všichni rádi vidíme,
na rozkvetlé květiny už se tuze těšíme.
Rozveselíš naše líce a každý hned pookřeje,
i ten malý tvoreček, blaženě se směje.
Vše se kolem rozzáří, úsměv je hned ve tváři,
starším lidem je hned líp a chce se jim opět žít.
V Ratiboři všechno kvete a stromy se zelenají,
letos hodně ovoce, všem lidičkám asi dají.
Nu a život, ten má každý rád,
ať je starý nebo mlád.
Tleskneš rukou a je pryč,
nevrátí se nikdy víc.

ZMĚNA ŘEDITELKY MŠ RATIBOŘ
K 31. 7. 2021 odchází z funkce ředitelky Mateřské školy
v Ratiboři paní Zdeňka Březovjáková. Tuto skutečnost paní
ředitelka oznámila již v průběhu jara, a tak byly zahájeny
všechny kroky dle zákona k vypsání konkursního řízení na
tento post. Nový ředitel/ředitelka bude znám v průběhu
července.
Paní ředitelka Březovjáková vedla školku dlouhá léta.
Zažila období, kdy školka fungovala na výjimku a byl
nedostatek míst z důvodu nízké hygienické kapacity.
Následně byla velmi nápomocná při postupné
rekonstrukci celé budovy. Vybudovala profesionální tým
kantorů a po rekonstrukci celé školky vytvořila moderní
školské zařízení s výrazným zaměřením na rodinný
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přístup a blízký vztah dětí a personálu. Dnes je Mateřská
škola Ratiboř její zásluhou dle vyjádření České školní
inspekce a ministerstva školství jednou z nejlepších
zařízení s předškolním vzděláváním ve Zlínském kraji.
Je mou milou povinností poděkovat paní Zdeňce
Březovjákové za skutečně skvělé, odborné a velmi
zkušené vedení naší školky. Zároveň si velmi vážím
gesta, které učinila, a to, že pomůže nové ředitelce
zvládnout první těžký rok a bude jí oporou.
Dohodli jsme se, že ačkoli odchází z postu ředitelky, bude
ještě rok učit a pomáhat nové ředitelce s vedením školky.
Martin Žabčík / starosta

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ŠKOLKY ZDEŇKOU BŘEZOVJÁKOVOU
Jak začala Vaše kariéra?
Do MŠ Ratiboř jsem nastoupila jako učitelka 1. 9. 1978. Coby
logopedická asistentka jsem se také věnovala nápravě řeči
malých předškoláčků. Do funkce ředitelky jsem byla jmenována
po konkurzním řízení 4. 2. 1992.
Kolik roků uběhlo od začátku Vaší kariéry?
Krásných, úžasných a nezapomenutelných 43 let, z toho ve funkci
ředitelky 29 let. Ratibořské školce jsem zůstala věrná celý svůj
pracovní život. Bezvadné děti, rodiče, vstřícný zřizovatel, úžasní
zaměstnanci… Co víc bych si mohla přát!

Dříve se více chlorovala voda, ze které se vařilo, i polévka byla
cítit chlórem. Říkám: „Děti jezte, je to dobré,“ načež to správně
ohodnotil Jareček, který neuměl sykavky: „Šoudrško, ta polévka
šmrdí jak šviňa! A nebudu ju ješť!“
Dva chlapci se mezi sebou hádali, kdo má na světě největší prsa.
První řekl, že jeho babina a druhý, že ve školce učitelka Zdenka.
Načež zaprotestovala paní učitelka Kalinová, že prim ve školce
má ona.
Co Vás ještě dokáže udivit, rozesmát?
Bezprostřednost, pravdomluvnost a upřímnost dětí.

Vzpomenete si na některé výrazné osobnosti ze svého
prvního učitelského roku?
Paní ředitelka Eliška Filipová, paní učitelka Milena Kalinová
a moje kamarádka Miroslava Spívalová.

Jednou, když mne bolela hlava, tak jsem si jim postěžovala.
A malý prcek mi řekl: „To nevadí, my tě zahrabeme do hrobečku
a bude ti dobře.“ Pak jsem se dozvěděla, že den před tím
pochovávali doma mrtvého kanárka, aby mu bylo dobře.

Jak jste přišla na myšlenku vytvořit školku rodinného
typu? Podle čeho jste se inspirovala?
Na tuto myšlenku mne přivedla moje raná praxe v homogenních
třídách. Mladším dětem trvalo velmi dlouho zvládnout adaptaci
a u starších dětí se více projevovala vzájemná nezdravá rivalita
a agresivnější chování.

Jeden chlapec doslova urval doma kohoutovi ocas, abych měla
péra na krásnou indiánskou čelenku. Hráli jsme si „NA INDIÁNY“
a já jsem neměla patřičnou ozdobu. Měla jsem opravdu
nahnáno, zda na mne od nich někdo nedoběhne...

Ve školce rodinného typu, s heterogenními třídami, se vzdělávají
společně děti různých ročníků, což přirozeně navazuje na
rodinné prostředí. Nové děti jsou zařazovány do tříd, kde mají
sourozence, kamarády. Snadněji a bez stresu si zvykají na nové
prostředí. Mladší děti vidí ve starších vzor a rychleji se od nich
učí. Starší děti jsou přirozeně vedeny k ohleduplnosti, taktnímu
chování k mladším dětem, vzájemné pomoci a úctě jeden ke
druhému. Je tak přirozeně potlačováno nežádoucí chování. Je to
velmi jednoduché. Co se děti naučí v mateřské škole, to uplatní
nejen v základní škole, ale hlavně později. Jak se k sobě chovají
v předškolním věku, tak se k sobě budou chovat v dospělosti.
Když se naučí vydržet ve hře, budou následně zodpovědní k práci.
Příprava učitelek na takový systém vzdělávací práce je daleko
náročnější, místo jednoho úkolu musí plánovat tři dle věkových
kategorií, případně dle individuální úrovně.
V čem se liší dnešní děti od generace před 10–20 lety?
Většinou jsou méně pohybově zdatné. Při nástupu do školky
nemají nejmladší děti zvládnutou sebeobsluhu a samostatnost
při oblékání. Dětem se méně čte, což má negativní vliv na
výslovnost a gramatickou správnost mluveného projevu. Mají
daleko více hraček, stavebnic. Ovládají elektronické hry, práci na
tabletu, určitě mají více vědomostí z okolního světa, přírody.
Zapsal se někdo svým výrokem do Vaší paměti?
Ano a ne jeden.

Také jsem zažila nezapomenutelný způsob přízně dítěte. Liborek
mi projevoval svoji náklonnost a lásku tak, že mne ráno při
vstupu do třídy od radosti hryzal do palce na noze.
Chtěla byste znovu dělat toto povolání, i když teď víte, co
všechno to obnáší?
Ano, ano, ano, tisíckrát ano!
Jste ráda, že jste se dočkala rekonstrukce MŠ?
Co byste popřípadě chtěla ještě zdokonalit?
Ano, jsem moc ráda za nádherné pracovní prostředí, nadčasové,
moderní.
Vždy se něco najde k vylepšení…moderní výukové pomůcky,
dopravní hřiště, moderní dětský nábytek.
Kdybyste teď začínala, jaká by byla Vaše vize?
Stejná. Důležité je mít děti rád bez ohledu na vlastní problémy
a dělat všechno pro ně co nejlépe a s úsměvem.
Co byste chtěla odstranit z ředitelské náplně práce?
Co Vás svazovalo?
Snížit administrativní zátěž.
Co byste chtěla vzkázat, poradit budoucí ředitelce?
Pevné nervy, optimismus, nadhled a pracovní elán.
Dovolte mi závěrem poděkovat úžasnému pedagogickému
kolektivu, jakož i ostatním zaměstnancům MŠ, kteří pro děti
vytváří perfektní zázemí a bez kterých by to prostě nešlo.
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A když je tu horké léto, rostou jahody,
sejdeme se o prázdninách někde u vody
(nebo konečně u piva, tak dovolená začíná).

DUBEN
Proč počasí aprílové
v dubnu vždy si s námi hraje?
Slunce si z mraků dělá legraci,
mrak mu to deštěm nazpět oplácí.
KONEČNĚ! 12. 4. byl znovu obnoven provoz pro nejstarší
děti a děti rodičů integrovaného záchranného systému.
Byly otevřeny dvě třídy, do kterých nastoupilo 30 řádně
otestovaných dětí. Po prvním testování děti dostaly
malý dáreček za statečnost. Děti jsme přivítali s Ferdou
Mravencem, který nás seznámil s kamarády Na louce.

ČERVEN
Červen má rád květiny,
není ale jediný.
Se sluníčkem dovádí,
tváře vánkem pohladí.
A je to tady! Další nové podtéma Slavíme MDD a přímo
velkolepě – KARNEVALEM. Děti v úžasných maskách, veselé
soutěže s hádankami, párkem v rohlíku, zákusek a tanec,
osvěžení v podobě ledňáčka od paní Lenky Karolové
a dáreček z Klubu rodičů. Prostě bomba!

Školní vzdělávací plán jsme obohatili o nová podtémata. A tak
jsme se těšili na premiéru tématu Naše planeta a vesmír.
Všechny úkoly a činnosti děti nadšeně plnily a největší
zážitek měly při pohybovém ztvárnění planet ve vesmíru
a vypouštění raket pomocí nafukovacích balónků. Duben
jsme zakončili pouze s nejstaršími dětmi sletem čarodějnic.
Malé čarodějky a čarodějové získali diplom za let na koštěti,
vaření kouzelného lektvaru a tanec s královnou čarodějnic
a starou čarodějnicí.

KVĚTEN
Světem letí novina,

A to není všechno. V dalším týdnu nás čekala sportovní
olympiáda, a to tradiční i veselé sportování. Všichni zvítězili a byli
oceněni diplomem a odměnou, kterou sponzoroval Klub rodičů.
Vysněnou dovolenou jsme plánovali v podtématu Od
pramínku k moři. A už nás čekalo poslední podtéma Pestrý
a veselý týden na rozloučenou. Slavnostním ceremoniálem
Pasování předškoláků jsme se rozloučili s nejstaršími dětmi.
Na všechny nedočkavě čekala pasovací tužka, která má již
svoji pověst. Nastávající prvňáčci složili slib školáka, obdrželi
trička se symbolem třídy, knihy, upomínkové předměty
a společnou fotografii. Vše bylo hrazeno z Klubu rodičů. Všem
přejeme mnoho úspěchů ve škole a hodné paní učitelky.

že prý květen začíná.
Všechno kvete, krásně voní,
motýlci se spolu honí.
Plynule jsme navázali podtématy Já a můj dům a Já a moje
rodina. Pro maminky ke Dni matek jsme aspoň pomocí
videa připravili krátké pásmo, které jsme maminkám zaslali
a zveřejnili na infokanálu obce. Čekalo nás další nové
podtéma – Čím budu, až vyrostu. Dozvěděli jsme se, jakou
kariéru plánují děti. Mnozí rodiče byli prostřednictvím
výtvarných prací určitě překvapeni přáním jejich ratolestí.
Od 10. 5. nástup všech dětí bez testování. HURÁ! Konečně
byly otevřeny všechny tři třídy a mohli jsme profrčet různými
dopravními prostředky tématem Cestujeme přírodou.
Docestovali jsme až do podtématu Dneska jedem do ZOO,
ale pouze teoreticky. Všechny třídy navštívil hodný tygr, který
děti seznámil se svými exotickými kamarády.
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ZAZVONIL ZVONEC A ZVLÁŠTNÍMU ŠKOLNÍMU ROKU JE KONEC!
Děkujeme za podporu a přízeň Obecnímu úřadu Ratiboř, ZŠ
Ratiboř, sponzorům, rodičům a přátelům MŠ, a hlavně všem
zaměstnancům za zdárný průběh neobvyklého školního roku.
Pro děti aspoň trochu slunečné prázdniny a v rámci
možností příjemnou dovolenou všem přeje za kolektiv
MŠ Ratiboř
Pavlína Ferdicsová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Konečně spolu!
Kdo by si pomyslel, že chodit každé ráno do školy nemusí
být vůbec samozřejmé, že vyzvedávání žáčka odpoledne
z družiny není pravidlem.
19. dubna se vrátili ke střídavé výuce žáci 1. a 2. ročníku,
10. května se k nim přidali i třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Do
prázdných lavic se vrátily celé, tedy nedělené třídy. Školy
se zvolna naplnily a zdá se, že by všichni mohli konečně
normálně pracovat. Myslím, že zejména rodiče s úlevou
uvítali, že se jejich děti vrátily do svých tříd, přirozeného
vzdělávacího prostředí, mezi své spolužáky, kamarády
a učitele.
Závěr školního roku se nezadržitelně blíží, ač se děti ve
svých lavicích ani pořádně neohřály, čeká je vysvědčení.
30. červen bude významný pro všechny děti, zejména
však pro naše páťáky, kteří opouští naši školu a přecházejí
do jiných škol na druhý stupeň a gymnázia.

Přejeme jim úspěšné vykročení do dalších školních let,
hodně zdraví, dobrých učitelů a nových kamarádů.
Byl to další rok plný snahy, úsilí, nových zkušeností
s výukou na „dálku“ a s ní spojených různých nesnází
a omezení. Snad ten příští školní rok bude příznivější pro
nás všechny. Važme si svého zdraví, ale především zdraví
našich dětí, rodičů, všech příbuzných a blízkých.
V závěru chci poděkovat všem rodičům, sponzorům
a zřizovateli školy Obci Ratiboř za přízeň a dary, které
škole poskytli ve školním roce 2020/2021.
Hezké, slunečné a pohodové prázdniny dětem, jejich
rodičům i všem spoluobčanům přeje za všechny
zaměstnance ZŠ Ratiboř
Mgr. Milada Valová / ředitelka školy
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CESTA ZAKLETÝM
POHÁDKOVÝM LESEM
Chtěly jsme i v letošním školním roce udělat alespoň jednu
akci pro děti. Situace s covidem se sice uvolnila, my si
však netroufly udělat cestu pohádkovým lesem klasickým
způsobem. Proto jsme zvolily jinou, netradiční variantu, kdy
si každý může projít nachystanou trasu sám. Inspirací nám
byla jarní akce kuřátka s mycáčkem, na kterou jsme se snažili
navázat a zároveň využít vlastní tvorbu a nápady.
Celou cestu zakletým pohádkovým lesem děti provází skřítek
Raťáček. Netradiční je i to, že je les zakletý a děti ho mají
pomoct zachránit. Za to je čeká sladká odměna.
Pokud jste zvědaví, jak jsme se s tím popraly, tak se přijďte
podívat. Cesta zakletým pohádkovým lesem je přístupná
do neděle 27. 6. 2021.
S přípravou nám pomohla jak obec a sponzoři, tak ostatní
rodiče. Všem moc děkujeme!
Za klub rodičů při MŠ
Elena Vrbová a Eva Ordeltová
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Ratibořská knihovna ve spolupráci s Obecním
úřadem Ratiboř pro všechny připravili

Prázdninové
putování za strašidly
Věděl jsi, že i v Ratiboři jsou strašidla? Jaká? To zjistíš na prázdninovém
putování! Některá jsou skutečná kvítka, ale bát se jich nemusíš, protože
tě bude doprovázet skřet Franta Pidižvík

začínáme 1. července 2021
Podívej do aplikace Actionbound, kterou si stáhneš do mobilu
(iOS, Android), a dále postupuj podle instrukcí! v aplikaci…
Trasa vede přírodou, měří asi 4 km a na jejím konci se
dozvíš, jak je to s odměnou :-)

KNIŽNÍ BAZÁREK
V ratibořské knihovně se pravidelně scházejí knižní dary
… a není jich málo! Některé jsou téměř archivní, jiné už
se prostě nevešly, nebo je jejich čtenář odložil nadobro.
Všechny nově příchozí knihy pečlivě probíráme, třídíme
a hledáme pro ně další využití. Nikdy dopředu nevíme,
co najdeme – někdy jsou to nové knihy, které s pyšnou
jistotou zařazujeme do fondu, jindy jsou to starší kousky,
které ocení milovníci povinné četby.
Některé knihy už ale máme, další se prostě nevlezou, jiné
už jsou zastaralé, a navíc i knihovna musí knihy vyřazovat.
Co ale s nimi? Do sběru? A není to škoda? Všem těmto
knižním „outsiderům“ chceme dát šanci, aby znovu získali
smysl, a proto je nabízíme čtenářům, kolemjdoucím,
členům spolků, no zkrátka všem :-)
Takto vznikl při knihovně maličký bazar knih, který
je přístupný vždy v otvírací době knihovny, tj. PO a ST
od 16.00 - 18.30 hod. Cena knihy je symbolická – 5 Kč.
Snad alespoň některé svou druhou šanci dostanou…
Ester Miniariková
Jana Vaculíková
knihovnice

LETNÍ VÝPRODEJ
KNIH A DESKOHRANÍ
14. 7. a 11. 8. | 16 –19 h
na zahradě u staré fary
Kupte si knihu a naučte se spoustu nových
deskovek ;-).
Vezměte si deku a udělejte si s námi piknik!
V případě nepříznivého počasí se akce koná
v knihovně.
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ODHALENÍ TRŮNU VÁCLAV III.
V sobotu 19. 6. 2021 odpoledne byla slavnostně odhalena
socha „Trůn Václav III.“ při soutoku Ratibořky a Bečvy.
Došlo tak k završení dvou iniciativ občanů, které dnes
naleznete na stránkách obce Ratiboř pod sekcí Spolky
a instituce s názvem NS Zapomenuté osudy a NS Za
valašskou písničkou. Tyto dvě naučné stezky (NS) mají jeden
společný bod – a to je prostor kolem soutoku Ratibořky
s Bečvou.
NS Zapomenuté osudy zde připomíná událost starou přes
700 let. Z rozhodnutí krále Václava III. měl být v těchto
místech zbudován cisterciácký klášter Thronus Regis, král
byl ale roku 1306 v Olomouci zavražděn a ze stavby kláštera
sešlo. Událost připomíná informační panel, lipka a od
soboty 19. 6. 2021 i dřevěná socha „Trůn Václav III.“ (socha
znázorňuje trůn, který na počest krále Václava III. nese jeho
jméno).
Naučná stezka s názvem Okolo Ratiboře za valašskou
písničkou má v tomto prostoru dokonce dvě zastavení. Jedno
je přímo u soutoku Ratibořky s Bečvou, druhé – U dubu –
asi 150 metrů proti proudu Ratibořky na konci ratibořské
cyklostezky u cyklostezky Vsetín – Valašské Meziříčí. Zde
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se nachází stylový dřevěný přístřešek se stolem a dvěma
lavicemi, infopanel o NS Okolo Ratiboře za valašskou
písničkou s kovovým sloupkem na pamětní knížku a stojan
na kola.
A nyní k vlastnímu průběhu sobotního odpoledne.
K přítomným účastníkům akce promluvil starosta Ratiboře
Martin Žabčík. Historickou realitu počátku 14. století
ve zdejším regionu stručně a zajímavě osvětlil historik
Mgr. Zdeněk Pomkla, k poslechu zazpívali Kosáci. Vlastní
odhalení sochy „Trůn Václav III.“ provedli oba výše jmenovaní,
přičemž Martin Žabčík připomněl, že autorem návrhu sochy
je ratibořský rodák akademický architekt Libor Sošťák a „Trůn
Václav III.“ vyrobil pod jeho “dohledem” další Ratibořan Patrik
Srněnský. Pak se účastníci ceremoniálu přesunuli na louku
u soutoku Ratibořky s Bečvou, kde skupina historického
šermu Alternus pod vedením Mirka Hlinského zaujala svými
výkony nejen přítomnou mládež. Celou akci moderoval a řídil
probošt pomyslného cisterciáckého kláštera Ctirad.
Zase máme na co vzpomínat.
Janek Janíček
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! Žalm 122,1
Českobratrští evangelíci v Ratiboři (a nejenom oni:) mohou opět prozpěvovat pradávnou písničku. Chrám Páně stojí a sám od
sebe nikomu ve vstupu nebrání. A přece až 45krát jsme se na bohoslužby museli scházet (a měli tu možnost:) jen u televizních
obrazovek. Nyní se nám zase otevřela tato nevšední příležitost navštěvovat shromáždění věřících.
I když samotný chrám o sobě ještě nic neznamená. „Prosím vás, vždyť kostely jsou jen hromada kamení a dřeva,“ říkával
jeden farář. A měl pravdu. Z budovy dělají chrám až teprve lidé, kteří se uvnitř scházejí. Chrám proto smíme chápat jako
shromaždiště, nejen jako posvátné místo. Teprve když se sejdeme, když jsme v kostele spolu, teprve tehdy z nás vzniká
opravdový chrám, dům Boha živého. Když jsme jeden druhému svědectvím a podpíráme si navzájem svou víru, když
společně chválíme svého Stvořitele, Spasitele a Pána.
Totéž vysvětloval i Pán Ježíš svým učedníkům, když řekl: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich (Mt 18,20). Podle Ježíše se s Bohem nesetkáme prostě tím, že zajdeme do chrámu. Přístup k Bohu se nám otevírá, když
se spolu scházíme jako učedníci Kristovi. A spolu oslavujeme Boha, který nám vdechl touhu. Touhu scházet se kolem Písma
svatého a Jeho poselství. Touhu společně zpívat a společně objevovat víru s jejími zákrutami a tajemstvími. Touhu obracet
svou mysl k tomu, co je nad námi a učit se od Krista žít s láskou, novou nadějí a odpuštěním.
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! Přála bych si, aby to byla také naše písnička – písnička každého
z nás. Ať se ratibořský chrám Páně – znovu nebo vůbec nově – stane cílem Vašich kroků. Ať je zdrojem Vaší radosti ke chvále
Boží. Štědrý Bůh nám v něm nabízí ztišení uprostřed shonu všedních dnů.

Hospodine, Bože náš, nebeský Otče, plný dobroty a milosti, děkujeme za Tvoji lásku.
Děkujeme Ti, že přicházíš ve Slovu a Svátostech, děkujeme, že přicházíš mezi nás do našeho společenství.
Duchu svatý, proměňuj naše srdce, aby bylo místem Tvého přebývání. Posvěť nás a naplň Svým ohněm
a Svojí mocí. Přijď k nám, náš Pane, ve Své moci a slávě. Amen.
Odložené výroční sborové shromáždění se uskuteční v neděli
20. června 2021 v rámci bohoslužeb. Bude to zároveň
shromáždění volební. Budeme volit staršovstvo na další
šestiletou kadenci, která se rozjede se dnem 21.11.2021.
Osobní rozhovor se sestrou farářkou můžete uskutečnit
v kanceláři sboru v úterý 15.00 – 18.00 h, ve středu 11.30 –
12.30 h a v neděli před a po bohoslužbách, nebo po domluvě
i někdy jindy. Neostýchejte se za ní zastavit, probrat životní
problémy a společně se modlit. V případě, že ji na faře
nezastihnete, volejte na telefonní číslo 739 244 848.

Sborová sdělení a pozvánky
6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce
Mistra Jana Husa, která se koná
pod širým nebem na Snozu, Kateřinice. Začátek v 17.00
hodin, hostem bude farář Petr Maláč z Hošťálkové.
11.–17. 7. – 11. Mezinárodní tábor zvonkové mládeže. (Tábor
se bude konat i přes případnou nepřítomnost hostů z USA.)
17. 7. – Potáborový koncert se uskuteční v sobotu odpoledne.
31. 7.–14. 8. – Tradiční tábor ve stanech tee-pee pro děti
a dorost ve Stříteži nad Bečvou. Jsou ještě volná místa.

Program v týdnu (se zachováváním opatření) vypadá
následovně
Pěvecký sbor se schází dle potřeby v úterý v 18.00 hodin.
Náboženství – biblické vyučování pro děti z místní ZŠ se koná
ve středu od 12.45 hodin na faře. Modlitební setkání se koná
ve středu v 10.30 (o prázdninách však v 9.00 hodin).
Dorost (děti z 2. stupně ZŠ) se schází ve středu od 14.00 h.
Nedělní škola (vyučování dětí v průběhu nedělních
bohoslužeb) – začátek je společný.
22. 8. – Bohoslužby povede senior našeho seniorátu Petr
Pivoňka ze Zlína (bratr farář na tomto postu setrvává už
jen do října 2021).
5. 9. – Bohoslužby s modlitbou za nový školní rok
a slavností Večeře Páně. Další zářijovou neděli začne
výuka dětí v Nedělní škole, která bude probíhat souběžně
s bohoslužbami.
12. 9. – U pomníčku Jana Maniše v Kobelném (v případě
nepříznivého počasí ve sborovém domě) se bude ve
spolupráci s obecním úřadem konat vzpomínková
slavnost Jana Maniše. Začátek ve 14.30 hodin.

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.

Na shledanou se těší a jménem staršovstva i sboru srdečně Vás zdraví a přeje krásné letní měsíce
farářka J. Wiera Jelinek a kurátor Jan Jurášek.

Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz
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BOHOSLUŽBY V PRŮBĚHU PANDEMIE
Děkujeme všem, kteří se v době protipandemických omezení a opatření podíleli na zajištění přenosů nedělních
bohoslužeb prostřednictvím obecní kabelové televize. Tyto bohoslužby se tímto způsobem konaly dohromady 45krát.
Zdravíme Vás všechny, kteří jste se touto cestou těchto bohoslužeb zúčastňovali – BŮH VÁM ŽEHNEJ

Dočkali jsme se! Je tu jaro.
Příroda se probouzí po zimním spánku, obloha se vyjasňuje a všichni
doufají, že nelehké časy, které jsme museli v posledních měsících překonat,
pomalu končí. Dočkali jsme se! Tuto větu si náš soubor, Zvonky Dobré
zprávy, říká v poslední době častěji a častěji. Někdo dostudoval školu, někdo
přivedl na svět nový život a někdo zase dosáhl titulu. Každý máme v životě
plno malých radostí, za které stojí všechny strasti překonat a užívat si vše,
co nám pán Bůh nadělil. A opět. Dočkali jsme se a dočkáte se brzo i Vy!
V nadcházejících dnech nás čeká dlouho očekávané nahrávání k události
Literární jaro ve Vsetíně, na které se všichni moc těšíme. Nejen proto, že po
delší odmlce můžeme spolu opět zkoušet, ale také proto, že chceme potěšit
Vás, naše věrné posluchače. Velice si vážíme neustále podpory, kterou nám
dáváte najevo od založení souboru. Děkujeme! Jelikož slov díků není nikdy
dost, chceme touto cestou opět poděkovat zdravotníkům, díky kterým se
naše republika opět pomalu vrací do normálního života. Pevně doufáme, že
náš tradiční letní koncert k příležitosti ukončení zvonkového tábora, si budeme
moct užít společně tváří tvář a těšíme se, až se budeme moci společně
zaposlouchat do melodie našich milovaných zvonečků. Bůh vám žehnej!
Hana Malovaná

ZAHRÁDKÁŘI
Po loňském mimořádném roce nenastalo očekávané zlepšení
a pandemie se rozjela s novou silou. My zahrádkáři se s tím
potýkáme, jak se dá. Ustaly veškeré akce, které jsme měli
naplánované, především výstavy, kterých jsme se chtěli
zúčastnit. V loňském roce v prosinci měla být uskutečněna
degustace jablek, ale byla odložena. Jestliže loňský rok
byl pro nás zkouškou zatěžkávací, ten letošní je zkouškou
vytrvalosti a trpělivosti. Přesto se práce na zahrádkách ani na
chvíli nezastavily, dokonce jsme vysadily víc gladiol, než jsme
plánovaly. Naše skupinka se rozrostla o dvě členky, které

se zapojily do pěstování mečíků. Políčko u fary je zasazeno
a dokonale zavlaženo častými dešti, které jsou po výsadbě
potřebné. Nyní už budeme čekat na teplé léto a krásné květy
a snad i na zlepšení pandemické situace, abychom se mohly
se svými mečíky zúčastnit plánované velké výstavy mečíků
na zámku v Holešově, kterou pořádá organizace Gladiris, jako
oslavu 55 let od jejího založení. Taky bychom po celé léto
chtěly zdobit květy mečíků vstupní halu OÚ.
Anna Gerlíková / předsedkyně zahrádkářů
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SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

I přes všechna vládní nařízení, zákazy a příkazy se nesmí podcenit jarní úklid, a proto
jsme v pěkný slunečný den na hasičárně vytáhli košťata, kýble a hadry. Zároveň proběhla
kontrola techniky. Dostala se k nám žádost o pomoc vyklizení domu po rodině Teplých, do
které jsme se aktivně zapojili. Na počest osvobození obce, dne 5. 5. 2021, jsme za zvuku
sirény zapálili vatry.

Výjezdová jednotka
10. 4. 2021 – požár komína (planý poplach)
15. 4. 2021 – únik ropných produktů, úklid olejové skvrny před domem
28. 4. 2021 – požár stromků před domem
9. 5. 2021 – požár lesa po pálení (100x100 m)
11. 5. 2021 – požár lesa po pálení (50x50 m)
Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

Zdravím Vás spoluobčané, o divadelní sezóně 2020/21 není
moc co psát, ale aspoň něco málo:

divadlo opět museli zabalit, protože máme i přespolní herce
a samozřejmě jsme nechtěli nic porušovat.

Naše první a zároveň poslední představení této sezóny bylo
v září na Santově a ve Stodole na Damašku. Vystoupili jsme
tam s hrou Dožatá z Ratiboře.

Tak jsme čekali… a v květnu jsme se dočkali – opět chodíme
na pravidelné zkoušky, zkoušíme a připravujeme hru Debata,
kterou můžete vidět na našem info kanálu a sociálních sítích.
Veřejně můžeme hru zahrát jen jako „předkapela“ na nějaké
kulturní akci, pokud něco takového bude.

Poté jsme měli dlouhou pauzu, až do letošního února. Naše
scenáristka, paní učitelka Pavlínka, nám napsala novou hru
Debata. Pět nás, herců ochotníků, se s radostí sešlo, četli
jsme scénář a plánovali, jak to bude dál. Bohužel, čtyři dny
na to vláda uzavřela okresy a zpřísnila opatření. A my jsme
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Od září PŘIBÍRÁME NOVÉ ČLENY divadla. Kdo je dochvilný
a zapálený pro divadlo, tak se ozvěte!
Za ratibořské ochotníky
Andrea Žambochová

Mladší žáci 2020/2021
Horní řada zleva: Radek Rožnovják – trenér, Marián Holý, Daniel Herman, Jan Cmérek,
Adam Nogol, Patrik Rožnovják, Jakub Hastík, Lukáš Kaňák, Radek Herián – trenér
Dolní řada zleva: Michal Vrážel, Radek Černý, Adam Žabčík, Šimon Herián, Lukáš Černý, Tadeáš Růžička
Jarní přípravu jsme začali až na konci dubna po
půlroční pauze, protože nám nebylo povoleno trénovat
z důvodů Covidu. Jakmile nám bylo umožněno
trénovat, tak jsme se hned začali připravovat na jarní
část, ale bohužel nám byla zrušena mistrovská utkání,
tak jsme si domluvili několik přátelských utkání. Hned
na začátku jsme doma odehráli dvě utkání s Fastavem
Zlín, které jsme však nevyhráli, ale kluci předvedli
dobrý výkon. První utkání skončilo 5:6 a druhé 6:12.
Další domácí utkání bylo se Vsetínem, které bylo velmi
bojovné a skončilo výhrou 6:5. Poslední dvě utkání
jsme odehráli na hřišti soupeře. Nejprve ve Francově

Lhotě, které skočilo výhrou 7:16, další utkání se odehrálo
v Rajnochovicích a skončilo opět výhrou 3:13. Tímto
posledním utkáním jsme i ukončili jarní sezonu 2021.
Jelikož je u nás málo hráčů, tak naši kluci budou hrát
na hostování v sezoně 2021/2022 v Kateřinicích, kde
budou hrát ve skupině Starších žáků, Mladších žáků
a Starší přípravky.
Na závěr bych chtěl poděkovat hráčům za uplynulou
sezónu a přeji jim hodně úspěchů a střelených gólů
v nastávající sezóně.
Radek Herián / trenér mladších žáků

K5 – ZÁVOD PŘES 5 KUNOVICKÝCH VRCHOLŮ
V pátek 11. června proběhl první závod letošní DTB série
– K5, běh přes 5 kunovickych vrcholů. Závod byl jako vždy
perfektně připravený, s krásnou trasou a super zázemím.
I počasí se vydařilo. Původní plán jet ve čtyřech se bohužel
nezdařil, a tak jsem jel nakonec jen já a Dan Krejčíř. Musím
říct, že letos jsme si závod neskutečně užili, a protože jsme
nespěchali, zůstali jsme i na kousek promítání pohádky.
Za měsíc nás čekají závody Běhej Lesy v Lednici a duatlon
v Kunovicích :), takže hurá do tréninku.
Petr Zubíček
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ZLEPŠENÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ – DOTAZNÍK
Milí čtenáři, dovoluji vás pozdravit za Místní akční skupinu
Střední Vsetínsko, takzvanou „MASku“. Jak mnozí z vás ví, na
území Ratiboře, konkrétně na faře, sídlí spolek, jehož hlavním
cílem je rozvoj a zlepšování kvality života na venkově.
Tento spolek se rozprostírá na území 12 obcí – Bystřička,
Jablůnka, Jarcová, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Malá
Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř a Růžďka. Členy
jsou jak uvedené obce, tak zástupci z řad podnikatelů,
zemědělských subjektů, neziskových organizací (sportovních
oddílů, myslivců, hasičů atd.).
Jedna z našich nejdůležitějších činností spočívá v tom, že na
6leté období (tzv. programové) máme alokovány prostředky
z Evropské unie. S těmi pak máme za úkol hospodařit tak, že
vyhlašujeme výzvy vždycky v určité oblasti a zájemci, kteří splní
podmínky, si mohou požádat o dotaci. V letech 2014–2020 jsme
měli možnost přerozdělit téměř 30 000 000 Kč, kdy z těchto
financí byly např. opraveny silnice, chodníky, investováno do
škol, podnikatelé si pořídili technologie a zařízení do svých
firem, finanční pomoc putovala a i pro hasiče, myslivce,
sportovní a folklorní kluby a jiné neziskové organizace.

V současné době se nacházíme v období, kdy se připravuje
nový dokument, tzv. Strategie, a abychom věděli, do jakých
oblastí v příštím programovém období 2021–2027 finance
směřovat, potřebovali bychom od vás poradit… vyplnit
dotazník. Je dostupný na obecním úřadě, případně na našich
webových stránkách www.masstrednivsetinsko.cz nebo
přes uvedený QR kód.
Vy zde žijete, víte, s čím jste spokojeni nebo právě naopak, co
vám zde schází a co by bylo potřeba určitě vylepšit (a mohou
to být i drobnosti, které vás napadnou, ale pro nás budou
velmi cenné). Vyplnit dotazník zabere přibližně 10 minut
a pokud budete chtít, a vyplníte jméno a kontakt, můžete se
dokonce zúčastnit slosování o regionální produkty.
Budeme se těšit na vaše odezvy, nápady a kdo ví, v příštích
letech třeba i na spolupráci.
Za celý tým MAS Střední Vsetínsko vás zdraví
Ing. Elen Plšková / manažer MAS.

DOTAZNÍK

INZER

CE

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
VÁS OPĚT ZVE NA PŘEDSTAVENÍ
Staňte se opět předplatiteli = divadelní
představení máte za výhodnější cenu.

Tituly nového předplatného
„ZPÁTKY DO GALA!“

Po dlouhé odmlce způsobené
protikoronavirovými opatřeními se
konečně otevírají kulturní instituce, tedy
i Městské divadlo Zlín. Přichází s novou
nabídkou sezónního předplatného,
které je v prodeji od 31. května. Od
tohoto data vyplatí zlínské divadlo
stávajícím předplatitelům poměrnou
část peněz za neodehraná představení
v době covidu a současně si mohou
koupit předplatné nové.

Velký sál

Pod sloganem ZPÁTKY DO GALA!
představí divadelníci novou sezonu
se šesti novými tituly ve Velkém sále –
včetně dvou muzikálů. Více informací
najdete na www.divadlozlin.cz
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PÝCHA A PŘEDSUDEK,
ŠAKALÍ LÉTA (muzikál),
TRNKY A HVĚZDY,
NOC BLÁZNŮ
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ,
DONAHA! (muzikál)
Pro děti
POHÁDKA O PALEČKOVI
Malé sály
DNES VEČER NEVAŘÍM,
HAROLD A MAUDE,
ŘIDIČ SLEČNY DAISY
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Nainstalujte si aplikaci OBECNÍ SÍŤ
a celou naši obec budete mít ve své kapse!
Ihned se dozvíte aktuální informace o dění v obci
nebo z obecních spolků. Sami si jednoduše vyberete,
co vás zajímá, a když se bude něco dít, hned se to
dozvíte. Procházejte obecní zpravodaj, úřední desku
nebo obecní inzerci, dívejte se na fotky a sledujte
videa. Sami můžete vložit inzerát nebo natočit
a poslat video, které třeba dáme do vysílání obecního
TV infokanálu.

Další služby a vychytávky budou postupně přibývat…
Po registraci (vyplnění jména a zadání emailu
s telefonním číslem, na které vám příjde ověřovací
kód) budete mít vše, co vás zajímá, ve svém telefonu.
Aplikaci stále vyvíjíme, pokud tedy v aplikaci objevíte
chybu nebo máte námět na vylepšení, napište nám na
podpora@digiregion.cz

Letní 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

