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Připravované 
akce v Ratiboři



Vážení spoluobčané, 
zdravím Vás v úvodu podzimního zpravodaje. Jak se dočtete dále, je zpravodaj plný pozvánek na podzimní a zimní 
kulturní a společenské akce. Kultura je pro nás v Ratiboři velmi důležitou součástí života a jsme tím také vyhlášení. Je 
to právě společenský život, do kterého se zapojuje zastupitelstvo, obecní spolky a dobrovolníci. Setkávání nám přináší 
pocit sounáležitosti, tvoří nová přátelství, sbližuje sousedy a na společenských akcích se také zapojují do dění obce 
občané, kteří se k nám přistěhovali. V uplynulém období jsme se ale mohli setkávat naprosto minimálně a já cítím, že 
to naší obci a společnosti chybí. Proto pevně věřím, že nám bude umožněno uspořádat jarmark, lampionádu, obecní 
zabijačku, pásmo adventních koncertů, slavnostní otevření školy či rozsvícení vánočního stromu.

Na přípravě těchto akcí se již pilně pracuje a já se těším, až se s Vámi na některé z nich setkám.

Martin Žabčík / starosta

Aktuální územní plán obce Ratiboř je platný od roku 2015. 
Zároveň bylo stanoveno, že po pěti letech platnosti začne 
obecní úřad přijímat žádosti o změny. Toto proběhlo 
v loňském roce a následně jsme požádali pořizovatele ÚP 
Ratiboř, Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, 
o vyhotovení Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Ratiboř za období 03/2015–03/2020. Tuto povinnost nám 
také ukládá zákon. Ve zprávě je vyhodnocen dosavadní 
stav a využití pozemků určených k výstavbě. Zároveň 
zpráva hodnotí jednotlivé žádosti a dává doporučující 
stanoviska. Výsledkem zprávy má být jasné stanovisko, 
zda je možno zahájit práce na změně územního plánu nebo 
je potřeba pořídit nový. Pořizovatel ÚP pro nás stanovil 
možnost změny územního plánu. Podklady již byly zadány 
společnosti Stemio Ing. arch. Pokludy. Tato architektonická 
kancelář pracovala na tvorbě stávajícího ÚP, takže je 
naprosto logické, aby se podílela i na jeho změně, jelikož 
má veškeré vstupní podklady.

Ze zprávy vyplývá, že obec Ratiboř má momentálně 
dostatek pozemků určených k výstavbě a rozšiřování 
a otvírání dalších lokalit bude poměrně obtížné. 
Zásadním problémem jsou dvě rozsáhlé 
lokality Hološín a nad mateřskou školkou. 
Zde je poměrně komplikovaná situace. Obě 
lokality jsou v majetku soukromých vlastníků 
a domluva mezi nimi je velmi obtížná. 
Zároveň má většina vlastníků zájem své 
pozemky prodat, jelikož zde ale nejsou 
vybudovány komunikace, musí 
se vlastníci nebo noví 
majitelé 
podílet 

na jejich vybudování. Obec na podporu bydlení přivádí 
do těchto lokalit kanalizaci a vodu. Dále jsou zde další 
dvě lokality za sokolovnou a rovněž nad hasičákem, kde 
dlouhodobě nedochází k žádné stavební aktivitě. Často 
dostávám otázku:

Co dělá obec pro to, aby mohli mladí lidé získat 
pozemek ke stavbě a nemuseli odcházet jinam?

Na tuto otázku je komplikované odpovědět. Obec nevlastní 
žádné pozemky určené k výstavbě, vše je v soukromých 
rukou. Jedinou možností obce je vyhodnotit současný 
stav, zvážit, zda v lokalitách, kde nedochází ke stavební 
aktivitě, ponechá možnost výstavby, nebo budou stavební 
kapacity přemístěny jinam. Privilegium stavět na pozemku, 
který je k tomu ÚP určený, totiž není na věky. Po čase je 
nutné jednotlivé lokality vyhodnotit a pokud nedochází 
k žádnému posunu, tuto lokalitu opustit, aby se zbytečně 
neblokovala možnost rozumného rozšiřování územního 
plánu. V návaznosti na změnu ÚP budou majitelé 
zmiňovaných lokalit vyzváni k uskutečnění kroků, které 
povedou k výstavbě a rozvolnění této nepříjemné situace. 
Pokud se tak nestane v průběhu příštích pěti let, budou 

se stavební kapacity přesouvat do lokalit, které 
budou menší, snáze přístupné ze stávajících místních 

komunikací a s možností připojení na sítě.

Pozitivní zprávou je, že postupně 
dochází k obnově intravilánu, kdy 
jsou postupně bourány staré 
domky a na jejich místě jsou 

stavěny nové. To také bude 
trend do budoucna, nelze 

se neustále rozrůstat 
do okolních kopců 

a nechávat centrum 
obce stárnout.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RATIBOŘ
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Hned se začátkem prázdnin byla zahájena rekonstrukce 
školní družiny a výměna kotlů v budově základní školy. 
Práce nabraly rychle na obrátkách. V průběhu července 
byla škola kompletně obkopaná. Při těchto pracích bylo 
zjištěno, že původní betonové potrubí, které odvádělo 
dešťovou vodu od budovy pryč, je již celé zborcené 
a voda zůstává pod základy. To byl jeden ze zásadních 
problémů, který způsoboval vlhnutí stěn ve vestibulu školy, 
a hlavně v družině. Do výkopu byla položena nová drenáž 
a napojeny všechny svody ze střech tak, aby byla veškerá 
dešťová voda odvedena pryč a nezůstávala pod základy. 
V družině byla provedena zároveň chemická injektáž, 
která zabraňuje prostupu vlhkosti.

V průběhu prací jsme objevili v podlaze školy šachtu, kterou 
bylo rozvedeno topení, voda i kanalizace. Rozhodli jsme se 
proto šachtu využít a všechny rozvody vyměnit za nové. 
Znamenalo to ale, že se nepodaří družinu otevřít na začátku 
září. Výměna rozvodů je ale zásadní pro dobré fungování 
topného systému, a tak jsme se dohodli s paní ředitelkou 
na provizorním fungování družiny a pustili jsme se do 
výměny rozvodů. Nyní máme v družině a třech třídách 
nově zasekané rozvody topení ve stěnách, vyměněné 
vodovodní a kanalizační potrubí. Udělal se také nový přívod 
vody a odpadu do sborovny, kde chyběla dlouhá léta 
kuchyňka. Úpravy byly provedeny také ve vestibulu, kde 
byla odstraněna přebytečná příčka a staré prosklené dveře 
nad schodištěm. Nově je zde položen zátěžový koberec jako 

čistící zóna a pracuje se na instalaci nových šatních skříněk 
pro žáky jednotlivých tříd. V družině nyní vysychají podlahy. 
Jakmile to bude možné, budou položeny nové vinylové 
povrchy a družina bude dokončena. Předpokládaný termín 
dokončení je 30. 10. 2021.

Musím také vyzvednout ochotu a nasazení všech, kteří 
nám s rekonstrukcí pomáhají. Zejména musím poděkovat 
vodařům a topenářům pod vedením Kristiána Uhrina, 
kteří byli právě u zrodu myšlenky na kompletní výměnu 
rozvodů a také byli ochotni tyto úpravy provést. Zrušili 
dovolené a celé prázdniny se věnovali škole včetně sobot 
a nedělí. Dále děkuji panu Miroslavu Pařenicovi, který 
ve velmi krátké době vypracoval nový projekt vytápění, 
architektu Liboru Sošťákovi za operativní přístup při řešení 
interiérů a výběru materiálů, statikovi Martinu Mynaříkovi, 
elektrikářům Tomáši Galetkovi a Petru Rafajovi, panu Jiřímu 
Fojtíkovi za podlahy, malířům Jaroslava Rýdla a stavební 
firmě Pavla Hurty. Všichni se maximálně snažili, aby se 
1. září mohl zahájit provoz školy. V neposlední řadě patří 
poděkování také ředitelce školy Mgr. Miladě Valové za 
operativní přístup v průběhu prázdnin na řešení všech 
záležitostí spojených s rekonstrukcí.

Po dokončení rekonstrukce ZŠ budeme mít obě školní 
budovy v majetku obce modernizované, opravené 
a dostatečně kapacitně vybavené tak, aby poskytovaly 
kvalitní zázemí pro naše děti.

O komunitním centru už jsme toho napsali a namluvili 
mnoho. Vše bylo doposud na úrovni projekčních 
prací, administrace dotace a přípravy výběrového 
řízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na konci června 
a probíhalo dva a půl měsíce. Jelikož se jedná o zakázku 
nad 6 mil. Kč, máme povinnost výběrové řízení vyhlásit 
elektronicky na profilu zadavatele a pomocí elektronického 
nástroje Tendr arena. Lidově řečeno, výzvu zveřejníme na 
internetu a už jen čekáme, kdo bude mít zájem a přihlásí 
se. Nemůžeme oslovit žádnou konkrétní firmu a přihlásit 
se může prakticky kdokoliv napříč Evropskou unií. Zároveň 
musí být zajištěna transparentnost celého řízení. Tento 
proces je velmi náročný na administraci a čas, ale bohužel 
podmínky jsou pevně dány a nelze soutěžit jinak. Před 
zahájením soutěže i v jejím průběhu jsme prošli kontrolou 
ze strany poskytovatele dotace. V průběhu tendru se vždy 
poslední možný den, kdy bylo možné podat dotaz, ozvala 
nějaká firma s žádostí o doplnění a my jsme byli vždy 
nuceni prodloužit termín pro podání nabídek. Tak si firmy 
získávají čas. Tímto způsobem jsme se dostali až na konec 

srpna, kdy bylo konečně možno řízení ukončit a otevřít 
přijaté nabídky.

Zájem o tuto zakázku projevily čtyři firmy. Výběrové řízení 
bylo dokončeno na začátku září a dodavatelem stavby se 
stala firma TM Stav, s.r.o. Nyní proběhla opět kontrola ze 
strany poskytovatele dotace a byla podepsána smlouva 
s dodavatelem stavby. Následně bylo předáno staveniště 
a rozběhly se přípravné a výkopové práce. Stavební firma 
má na realizaci celé akce 12 měsíců od předání staveniště.

Proces výběrového řízení tak, jak je nyní nastaven 
zákonem, je pro obec naší velikosti velmi administrativně 
i časově náročný, dává prostor spíše firmám, umožňuje 
jim prodlužovat soutěž, a hlavně nebere ohledy na kvalitu 
nebo renomé přihlášených zájemců. Můžeme být opravdu 
rádi, že vítěznou firmou je ověřená společnost s dobrými 
referencemi a realizovanými stavbami i u nás v obci.

Nyní nastává ta praktičtější stránka a tou je samotná 
stavba, kdy už budou viditelné výsledky.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOMUNITNÍ CENTRUM
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Na začátku září byly zahájeny práce na obnově 
víceúčelového hřiště za sokolovnou. O této akci 
jsme informovali již v minulém dílu zpravodaje. Pro 
připomenutí dojde k úpravě podloží, výměně umělého 
trávníku, instalaci nového oplocení a LED osvětlení. 
Nově bude fungovat i provoz hřiště. Na obecních 
webových stránkách nebo v aplikaci bude rezervační 
systém, ve kterém si kdokoliv bude moci vytvořit dle 
obsazenosti hřiště rezervaci a hřiště si zamluvit. Chvíli 
před rezervovaným časem obdrží dotyčný, který 

rezervaci vytvořil, SMS s přístupovým kódem, který 
zadá na branku u vstupu na hřiště a zámek se otevře. 
Hřiště tak bude přístupné pro všechny bezplatně, ale 
zároveň bude mít pevný řád, kdy budeme mít přehled, 
kdo v danou hodinu na hřišti byl, a také, když si budete 
chtít jít třeba pinknout tenis nebo zahrát fotbálek, 
můžete se podívat na obsazenost a uvidíte volné 
termíny, které budete moci využít.

Martin Žabčík / starosta

Začátkem léta se uskutečnily opravy komunikací v Borčí a Hološíně. Na 
obou cestách proběhlo přeasfaltování povrchu v celkové délce 2 800 m 
a bylo osazeno 11 nových kovových svodnic pro odvedení povrchové vody.

V měsíci září se pokračovalo s opravou komunikací po kůrovcové kalamitě 
v Kobelném a v úseku místní komunikace od vysílače po účelovou 
komunikaci na Nivce. Vzhledem k velkému poničení cesty v lokalitě na 
Papradné muselo dojít k odbagrování velké části povrchu a provedení 
následné sanace na celkové ploše 900 m2, kde bylo navezeno nové 
kamenivo a osazeny drenáže pro odvod vody. Celková délka nového 
asfaltového povrchu obou opravených úseků měří 4 100 m. 

Z dotačního titulu na opravu místních komunikací bylo provedeno 
přeasfaltování ulice od autoservisu pana Kociána směrem ke Krajčíkům.

Úspěšně získat dotaci a následně dobře zrealizovat opravu komunikací, 
k tomu je potřeba dobrá projekční připravenost. O projekční práce se 
stará firma MSS-projekt, v případě komunikací pan Petr Jeřábek. Projekční 
kanceláři patří naše poděkování.

V ulici pod Hasičským domem probíhá rekonstrukce 
staré betonové kanalizace. Ta byla již ve špatném stavu 
a nahradí ji nové plastové potrubí, do kterého budou 
napojeny všechny domy. Společně s potrubím se do 
výkopu přikládá i optický kabel pro televizi a internet. 
Po dodělání všech výkopových prací a následném 
zhutnění bude celá ulice opatřena novým asfaltem.

REVITALIZACE HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

REKONSTRUKCE KANALIZACE 
A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
POD HASIČÁKEM
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Měsíc
 Komunál 

odpad 
(kg)

Objemný 
odpad 

(kg) 
Odpad celkem 

(kg) Obyvatelé * Odpad na 
obyvatele (kg)

Počet 
vyvezených 

popelnic
Počet 
Svozů

Leden 27 020 9 340 36 360 1847 19,69 1 656 4
Únor 26 560 1 000 27 560 1847 14,92 1 502 4
Březen 26 300 2 620 28 920 1847 15,66 1 744 4
Duben 34 040 11 220 45 260 1847 24,50 2 287 5
Květen 26 730 13 760 40 490 1847 21,92 1 853 4
Červen 32 960 3 660 36 620 1847 19,83 2 300 5
Červenec 20 610 7 520 28 130 1847 15,23 1 088 2
Srpen 20 680 7 540 28 220 1847 15,28 1 113 2

Celkem 214 900 56 660 271 560 1847 147,03 13 543 30

Michal Mrlina / místostarosta

* počet obyvatel se stanoví vždy k 1. 1. a platí pro celý rok

Komunální a objemný odpad ve Sběrném dvoře – výsledky kg na obyvatele

Od začátku července jsme v naší obci zavedli změnu 
v systému nakládání s odpady, kdy jsme přikročili ke 
snížení frekvence svozu komunálu na čtrnáctidenní 
a zároveň založili 8 sběrných míst na víkendový sběr 
bioodpadu.

Uplynuly dva měsíce od zavedení nového odpadového 
systému a můžeme konstatovat, že změny přinesly 
své ovoce.

Ač jsme v hlavní sezóně svozu a počet popelnic na 
jeden svoz se navýšil o cca 90 ks, tak vyvážíme měsíčně 
oproti červnu přibližně o 12 tun komunálního odpadu 
na skládku méně, což jsou krásná čísla. Takový výsledek 
je opravdu překvapující. Je vidět, že obě opatření, která 
byla zavedena, velmi dobře zafungovala a byla dobrou 
kombinací. V popelnicích ubylo bioodpadu, který se 
přesunul právě na sběrná místa. Je také vidět, že osečená 
tráva už se na mnohých místech vytratila i z břehů 
potoka. Zaznamenali jsme i zvýšený zájem o pytlový svoz 
tříděného odpadu. Množství vytříděných plastů, papíru, 
skla a železa také stoupá.

Ukázalo se tedy, že šlo o systémové kroky, které vedou 
ke značnému snížení produkce komunálního odpadu 
v naší obci.

Tímto přístupem se nám podaří minimálně v letošním 
roce udržet pod hranicí 200 kg komunálního odpadu na 
osobu a nezvýší se nám poplatek za skládkování, což ještě 
v červnu hrozilo.

Pokud se udrží trend, kdy měsíční produkce komunálního 
odpadu bude v průměru o 10 tun nižší, dojde také ke 
značné finanční úspoře, v přepočtu o cca 230 000 Kč 
ročně. Je to skutečně enormní pokles produkce komunálu, 
pro představu v minulých letech, kdy se začínalo 
s tříděním nebo se rozšiřovala síť sběrných míst či se 
zavedl pytlový svoz, došlo ke snížení produkce komunálu 
v průměru o 10 tun za rok. Pokud si udržíme stávající 
trend, bude se jednat o 100 až 120 tun za jeden kalendářní 
rok. A to je velký rozdíl.

Touto cestou musíme poděkovat a ocenit Vás všechny, 
kteří jste se do systému zapojili.

Jediný negativní jev, který jsme zaznamenali v průběhu 
léta, byl zápach, což připomínkovalo několik občanů. Tady 
můžeme jen doporučit pravidelnou údržbu odpadové 
nádoby a umístění popelnice někam do rohu zahrady či 
dvora, kde to nebude vadit.

Dle nového zákona o odpadech máme v letošním roce 
jako obec povinnost vypracovat novou vyhlášku o svozu 
a separaci odpadů. Jelikož systém zafungoval, nebrání 
nic tomu, aby součástí vyhlášky byl motivační program, 
který bude odměňovat domácnosti, které se snaží 
produkci odpadů omezovat. Podrobnosti se dozvíte 
v prosincovém čísle Zpravodaje.

Níže je uvedena tabulka všech odpadů, které končí na 
skládce, včetně objemného odpadu ze sběrného dvora.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Fenomén, kterým se zabýváme prakticky v každém díle Zpravodaje.

Nálevka na použitý olej PRESTO
Narazili jsme na zajímavý produkt firmy TESCOMA, který 
umožňuje jednoduše nalévat a shromažďovat použitý 
olej v běžné PET láhvi. Ta je během skladování uzavřená 
krytem. Po naplnění PET láhve použitý kuchyňský olej 
ekologicky zlikvidujete vyhozením do kontejneru na 
použité oleje nebo odvezete do sběrného dvora.

5



Letošní stavební sezóna je pro nás opravdu velmi aktivní. 
A já bych rád na tomto místě ocenil obecní zaměstnance. 
Nejsou to jen firmy, které pro nás dotační akce realizují, 
ale jsou to právě obecní zaměstnanci, kteří zajišťují 
přípravné práce. U oprav komunikací se snažíme před 
položením asfaltu zrealizovat všechny překopy, přípojky 
vody a kanalizace, u komunitního centra realizujeme 
všechny demoliční a výkopové práce sami, stejně jako 
u opravy multifunkčního hřiště atd. Zároveň musí naši 
zaměstnanci zvládat i běžnou údržbu obecní zeleně, svoz 
odpadů, provoz sběrného dvora a další.

Dovolím si za sebe i za zastupitelstvo obce poděkovat 
všem našim zaměstnancům za práci, kterou pro obec 
odvádí.

Na závěr připojuji velké poděkování paní Ester 
Miniarikové, která na vlastní žádost opustila naše řady. 
Děkuji Ester za dlouholetou práci pro obec Ratiboř, za 
krásné rozkvetlé záhony, provoz knihovny i nádhernou 
obecní kroniku. Zároveň jí přeji mnoho zdaru v dalších 
letech.

Martin Žabčík / starosta

PODĚKOVÁNÍ

Dlouhou dobu nás trápí akustika ve velkém 
sále sokolovny. Při hodinách tělesné výchovy, 
trénincích či kulturních vystoupení pro ZŠ, se zvuk 
rozléhá a není prakticky rozumět. Toto ostatně 
mnozí znáte z programu, který škola pořádá ke 
Dni matek. Dalším problémem jsou již dosluhující 
sodíková světla, která postupně odcházejí, jejich 
oprava je náročná a spotřeba energie vysoká. Na 
strop a po stranách velkého sálu budou proto 
nalepeny panely, které pohlcují hluk, 

takže by nemělo docházet k jeho odrazu, tříštění 
a ozvěnám. Dále bude po stranách nainstalováno 
nové LED osvětlení. Zajímavostí je, že akustické 
panely jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu. 
Při jeho výrobě se používají PET lahve. 
Samozřejmostí je také odolnost materiálu proti 
nárazu. Když do panelu udeří míč, materiál se 
prohne a následně se vrátí do původní podoby.

Na přelomu září a října proběhne výměna bateriových skříní na 
jednotlivých rozhlasových hnízdech v rámci dotační podpory. 
Celý systém bude modernizován, nově budou jednotlivá místa 
hlásit provozní stav. Již nyní evidujeme několik rozhlasů, které 
nefungují, ale chtěl bych Vás požádat o strpení. Tyto rozhlasy 
už neopravujeme, protože je nutná výměna baterií. Pořízení jedné 
baterie bez práce vyjde na 5 000 Kč. Čekáme proto na realizaci 
celého projektu. Peníze, které bychom nyní investovali do opravy, 
by byly prakticky vyhozeny z okna.

V mysliveckém areálu Červené začínáme se stavbou 
lesního lanového hřiště. Na vzrostlých borovicích pod 
pódiem budou nainstalovány balanční herní prvky. Půjde 
o soubor průlezek, lanových mostů a pavučin. Vše bude 
vyrobeno z akátového dřeva. Prostor pro instalaci hřiště 
jsme v průběhu září zbavili všech náletových dřevin 
a vyčistili. Po ukotvení herních prvků bude celý prostor 
zasypán dřevní štěpkou. Akce je dotačně podpořena 
z Ministerstva pro místní rozvoj.

AKUSTIKA V SOKOLOVNĚ

UPGRADE ROZHLASŮ

LESNÍ LANOVÉ HŘIŠTĚ „ČERVENÉ“
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Obce mikroregionu Střední Vsetínsko vyhlásily společnou 
sbírku na pomoc obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, 
Mikulčice a Lužice, které byly postiženy tornádem. 
Organizací sbírky byla pověřena předsednická obec 
Ratiboř. Společně se podařilo vybrat neuvěřitelných

1 458 321,26 Kč

Následně bylo každé ze čtyř obcí zasláno spravedlivě 
364 580 Kč. Finance mohou obce použít na opravu 
obecní infrastruktury tj. škol, školek, obecních úřadů, 
hasičáren, komunikací, návsí atd.

Jménem vedení mikroregionu děkuji Vám všem, 
kteří jste přispěli. Velmi si vážíme Vaší solidarity 
a obětavosti.

Za Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko 
Martin Žabčík / předseda

www.mikroregionsv.cz

SBÍRKA PRO OBCE PONIČENÉ TORNÁDEM

V naší obci žije několik občanů, kteří nemají rodinu, jsou 
osamoceni nebo se o ně jejich rodina nestará a nejeví 
o ně zájem. Mnohdy jsou to nemocní lidé. Mnohdy jsou 
na okraji společnosti a často se k nim většina z nás staví 
lhostejně, jako by neexistovali. Přístup obecního úřadu 
a sociální komise k těmto spoluobčanům je ale odlišný. 
Jsou to lidé, kteří jsou součástí našeho společenství, 
a naší povinností je starat se o ně. Nemůžeme jen tak říci, 
způsobili si to sami, a přehlížet je.

Uvedu aktuální případ. Jistý pan M. T., žijící v naší obci 
celý život, přišel o střechu nad hlavou a nyní přespává 
ve stodole. Ano, můžeme namítnout, že celý život 
nepracoval, parazitoval na sociálním systému a způsobil si 
vše sám, tak teď ať za to platí. Ale přes to vše je to člověk, 
náš spoluobčan, který žije v Ratiboři celý život, nikomu 
nikdy neublížil ani nikoho neobtěžoval. Za pravdu v tomto 
nám dávají i jeho okolní sousedé, kterým jeho životní 
situace není lhostejná a snažili se upozornit obecní úřad 
na problémy, které dotyčný má. Je zapotřebí danou osobu 
kontaktovat, získat si jeho důvěru a pomoci mu navázat 
kontakt se sociálními pracovníky, kteří mohou pomoci. 
Panu M. T. jsme pomohli vyplnit přihlášky do několika 
domovů s pečovatelskou službou a spolupracujeme 
i s azylovým domem, který by mohl pomoci překonat 
období, než se podaří pana M. T. umístit do některého 
z domovů. Potýkáme se zároveň s problémem, že 
daná osoba má určité návyky, nechce opustit místo, ke 
kterému má vazby, a proces je velmi pomalý. Problémem 
je i navázání kontaktu mezi ním a sociálními pracovníky. 
Mnohdy tito lidé mají důvěru právě v obecní úřad a my 
ji následně pomáháme přenést na sociální pracovníky. 
Pokud se to podaří, je to první úspěšný krok k záchraně 
lidské bytosti.

V tomto je velmi důležitá úzká spolupráce obecního 
úřadu a poskytovatelů sociálních služeb. Je pravdou, že 
v naší obci většinou tuto funkci plní rodina a dokáže se 
i o takového člena rodiny postarat, ale najdou se případy, 

kdy tomu tak není a funkci rodiny přebírá obecní úřad. 
Není to věc jednoduchá, ale považuji za velmi důležité se 
i o tyto naše spoluobčany postarat.

Martin Žabčík / starosta

SETKÁNÍ S JUBILANTY
Zastupitelstvo obce spolu s vedením OÚ a sociální komisí 
připravilo na začátku měsíce září ve dvou termínech 
krátké posezení s občany, kteří měli významná jubilea 
a pozvání přijali. Někteří spoluobčané se dlouho neviděli 
a o vzájemné povídání nebyla nouze. Setkání byla seniory 
hodnocena kladně. Ostatním jubilantům byly poukázky 
na dárky spolu s přáním dopraveny osobně. Doufáme, že 
v příštích termínech se těchto setkání zúčastní více našich 
spoluobčanů.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SOCIÁLNÍ PÉČE OBECNÍHO ÚŘADU
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Do školky já chodím rád, mohu si tu s dětmi hrát.
Učíme se nové věci, barvy, tvary známe přeci.
Já i ty jsme kamarádi, umíme si pomáhat,
Máme se tu všichni rádi, ve školce je každý rád!

Školní rok 2021–2022 začal slavnostně 1. září a z celého 
srdce doufáme, že bude plynule pokračovat po celou 
dobu. Děti se v mateřské škole netestují, ale pro rodiče 
i nadále platí nařízení vlády o ochraně úst a nosu při vstupu 
do budovy a nevstupování do tříd. Maňásci KOŤÁTKO, 
MEDVÍDEK a BERUŠKA, symboly tříd, a paní učitelky 
se už těšily na všechny děti. Novým dětem se snažily 
laskavým přístupem usnadnit nástup do MŠ, seznámení 
s režimem, s pravidly chování, s prostorami mateřské školy 
a zahradou. Ukáplo i několik slziček, ale hůře odloučení 
prožívaly maminky a tatínci. Pevné nervy a plno elánu 
v naší náročné práci nám přišli popřát pan starosta Martin 
Žabčík a pan místostarosta Michal Mrlina. 

Ve vedení MŠ došlo k zásadní změně. V konkurzním 
řízení se stala ředitelkou naše kolegyně paní Barbora 
Machálková. Přejeme jí mnoho zdaru v této náročné 
funkci a budeme jí velkou oporou. Po dlouholetém řízení 
mateřské školy se paní Zdeňka Březovjáková zařadila do 
učitelského sboru. Moc jí jménem celého kolektivu děkuji 
za perfektní „ŘEDITELOVÁNÍ“. Na mateřskou dovolenou 
nastoupila paní učitelka Lucie Adámková, kterou dočasně 
nahradila paní učitelka Kateřina Frydrychová. Lucince 
přejeme pozitivní myšlení a dobrou pohodovou atmosféru 
při přípravách na příchod potomka.

Třídy a vyučující ve školním roce 2021/2022

Do mateřské školy nastoupilo 22 nových dětí. Celkový 
počet je 75. O zdárný chod mateřské školy a vyvážený 
jídelníček se starají: vedoucí a účetní Petra Frydrychová, 
kuchařky Dagmar Trčková, Irena Barvíková, Alena 
Juráňová a provozní zaměstnanci Jarmila Macečková 
a Miriam Javoříková. Mateřská škola také zajišťuje 
stravování občanů, kterým oběd až do domu přiveze 
hvězda ochotnického divadla Andrea Žambochová.

Naše výchovně-vzdělávací práce vychází ze Školního 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
„S úsměvem to jde lépe“. Obsahuje 8 hlavních tematických 
celků, které jsou rozpracovány do dalších podtémat. 
Vzdělávací program je obohacen o dílčí projekt – 
logopedickou prevenci, kterou zajišťuje logopedická 
asistentka Zdeňka Březovjáková. Hravou formou probíhá 
pro přihlášené děti výuka angličtiny pod vedením 
Mgr. Hany Janíčkové.

Ve druhém týdnu jsme uskutečnili rodičovskou schůzku. 
Rodiče byli seznámeni s výchovně-vzdělávacím 
programem, školním řádem, metodami a způsobem 
výuky, nápravou řeči, se stravováním, plánováním 
jídelníčku a s organizačními věcmi. Představilo se vedení 
Klubu rodičů, kterého se opět chopily maminky Elena 
Vrbová a Eva Ordeltová. Naplánovaly se tradiční akce, 
které se však budou organizovat vzhledem k aktuálním 
protiepidemiologickým podmínkám v naší oblasti.

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

Za kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

Berušky 25 16 9 Bc. Eva Vidlářová 
Barbora Machálková

Medvídci 25 13 12 Zdeňka Březovjáková, 
Pavlína Ferdicsová

Koťátka 25 16 9 Kateřina Frydrychová, 
Vladimíra Staňková

CELKEM 75 45 30
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ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ŠKOLKY BARBOROU MACHÁLKOVOU
Navštěvovala jste MŠ v Ratiboři. Co vám nejvíce utkvělo 
v paměti, na co ráda vzpomínáte?
Vzpomínek je samozřejmě velká spousta, ale pokaždé mám na 
paměti historku z tradičního společného focení. Mamka nám 
doma večer nachystala samozřejmě šaty, ale netušila, že já si 
postavím hlavu, protože na oblékání jsem byla opravdu expert, 
a když se mi něco nelíbilo, tak jsem si to prostě neoblékla. A to 
se stalo právě i v tomto případě. A protože nás hlídala babička, 
tak jsem využila situace a místo šatiček jsem si oblékla sukýnku 
a rozpárané tričko Sandokana. No mamka, jak to zjistila, 
myslela, že mě roztrhne. Teď už na to samozřejmě vzpomínáme 
s úsměvem.

Kdy vás napadlo stát se paní učitelkou ve školce?
Já jsem to měla dané už asi odmalička a nebo to předurčuje 
i moje datum narození (1. 9.). Hrávala jsem si na paní učitelku, 
nejvíce jsem to zkoušela samozřejmě doma se sestrou – pořád 
jsem ji „sekýrovala“, pomáhala s učením, ale moc jsem neuspěla 
:))) Pokaždé mě „vyprášila“ s tím, že nejsem její učitelka a měla 
jsem doučené. Děti jsem měla ráda odmalička. Hlídala jsem 
u známých a jezdívala s kočárkama po dědině. A potom, když 
došlo na výběr školy… dlouho jsem nepřemýšlela. Jedna známá 
mi doporučila, že mám vyzkoušet „Pajdák“ v Přerově. A už to 
bylo.

Jste ráda, že jste se stala paní ředitelkou právě 
v MŠ Ratiboř?

Jsem nejenom ráda, ale velice ráda, že jsem ředitelkou v naší 
školce. Mám ji zakořeněnou už od dětství a vždycky jsem říkala, 
že bych tady chtěla být (to mě ještě vůbec nenapadlo, že přímo 

ředitelkou). I když hned po škole jsem tu možnost neměla 
a na pár let jsem si vyzkoušela učit ve školce na Vsetíně, kde 
jsem se stala i zástupkyní. Ale pořád jsem tak nějak doufala, 
že tady na mě to místečko čeká. Prožila jsem tady své dětsví, 
absolvovala jsem zde všechny školní praxe, které byly úžasné 
a vzpomínám na ně dodnes (hlavně na to, jak jsem byla stydlivá). 
Na konkursním řízení, na místo ředitelky MŠ, jsem byla jediná 
přihlášená a potom už bylo na mně, abych porotu zaujala svou 
koncepcí mateřské školy.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Jako první musím absolvovat Funkční studium ředitelů, které 
budu mít dokončeno začátkem prosince. Poté bych se chtěla 
pořádně zapracovat do funkce ředitelky MŠ, což je velice 
zodpovědná práce, ve které je mi momentálně velkou oporou 
Zdeňka Březovjáková. A protože je naše školka po celkové 
rekonstrukci, zaměřím se na školní zahradu, která je rozsáhlá. 
Chtěly bychom ji rozšířit o prvky, které jsem představila i na 
konkursním řízení. Už teď jsme se zapojily do soutěže IROP – Svět 
očima dětí, kde si brousíme zuby na vybavení školní zahrady. 
Začínáme pomalu, ale lepší málo, než nic.

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu celému kolektivu, jak 
provoznímu, tak pedagogickému za to, že mě tak vlídně přijaly 
do tohoto postavení a budu velice ráda, když i nadále budeme 
spolupracovat jako doposud.

Přelom letošního školního roku byl ve znamení velkých 
změn. Na konci školního roku jsme se za všechny rodiče 
rozloučili s paní ředitelkou Zdeňkou Březovjákovou. 
Nechyběla kytička, dárek za Klub rodičů MŠ a ani slzičky, 
kterým se žádná z nás neubránila. Jistě mluvíme za 
všechny rodiče, že jsme rádi, že paní Březovjáková dál 
zůstává učit naše malé dětičky. Na konci prázdnin jsme 

naopak do funkce přivítaly naši novou paní ředitelku Báru 
Machálkovou a přejeme jí hodně úspěchů.

První akcí, která nás po prázdninách čeká, je Lampionáda, 
která se bude konat 5. 11. 2021.

Na všechny se moc těšíme a doufáme, že si akci užijí nejen 
děti, ale i jejich rodiče.

KLUB RODIČŮ MŠ RATIBOŘ
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Rozzářené oči, radost, úsměv, ale i rozpaky, nejistota 
a bázlivost – to jsou naši prvňáčci. Devatenáct 
malých dětí prožilo svůj první den v útulné a pěkně 
vyzdobené třídě. Přivítat je a poblahopřát hodně štěstí 
a úspěchů přišli představitelé naší obce v čele s panem 
starostou Martinem Žabčíkem a místostarostou obce 
panem Michalem Mrlinou. Od nich zákonní zástupci 
novopečených školáků obdrželi již tradičně finanční 
příspěvek na školní pomůcky.

Od září posílila naše řady paní učitelka Mgr. Martina 
Otáhalová, která se vrátila po rodičovské dovolené, 
a vystřídala Mgr. Hanu Uhříkovou, které bych chtěla touto 
cestou poděkovat za práci pro naše děti a naši školu.

Třídy a vyučující ve školním roce 2021/2022

Školní klub vede paní učitelka Mgr. Jana Divišová.

Během letních prázdnin byly ve škole 
provedeny tyto práce a úpravy:
 rekonstrukce školní družiny, 
 částečná výměna otopného systému ve škole, 
 výmalba tříd a schodiště, 
 oprava olejových nátěrů na chodbách.

V tomto školním roce přejeme našim žákům radostné 
chvíle ve škole, učitelům hodně trpělivosti a rodičům málo 
vrásek na čele. Krásné podzimní dny vám všem přeje

Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 19 12 7  Mgr. Milada Valová

2. třída 17 6 11  Mgr. Alena Jandíková

3. třída 22 16 6  Mgr. Klára Děckuláčková

4. třída 18 9 9  Mgr. Tamara Juchelková

5. třída 16 7 9  Mgr. Jitka Vítková

CELKEM 92 50 42  

Školní družina 24 12 12  Jana Liškutínová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Také v naší škole slavnostně začal první den nového školního roku.

Stejně jako každý rok, i letos se u nás uskutečnil dětský 
letní sportovní tábor, který probíhal ve dvou turnusech. 

První, a to červencový tábor zvaný “Připravit, pozor, 
teď!” proběhl ve dnech od 26. do 30. 7. 2021. Turnusu 
se zúčastnilo 38 dětí a jak můžeme vyčíst z názvu, tak 
byl celý týden věnován dopravě, silničním předpisům 
a obdobné tematice. Vedoucí nachystaly pro děti 
spoustu kvízů, her a doplňovacích listů nejen o dopravních 
značkách, ale také například o správném vybavení 
na kolo, či jiný dopravní prostředek. Pro děti byl 
připravený bohatý program v podobě hasičského 
workshopu, kdy si mohly děti vyzkoušet hasičskou 
výzbroj nebo se mohly také projet v hasičském autě.

Druhý tábor s tematikou “Krásy lesa a přírody” 
se uskutečnil od 23. do 27. 8. 2021. Turnusu se 
zúčastnilo 38 dětí. Jak už nám napovídá samotný 
název, táborové téma bylo tentokrát zaměřeno na 
les a okolní přírodu. Na tomto táboře si děti stavily 
domečky pro skřítky a opět byl pro ně připravený 
workshop. V rámci tohoto workshopu si mohly zkusit 
vystřelit ze vzduchovky na terč. 

Z obou táborů si děti odnesly nezapomenutelné 
zážitky, diplomy a originální výrobky.

Radka Mrlinová

OBECNÍ TÁBORY
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VZPOMÍNKA NA KOSTELY V RATIBOŘI 
při příležitosti několika výročí – 250, 240 a 160 let

Ratiboř patří mezi nejstarší potoleranční sbory. Od roku 1771 se zde vyskytovali tajní evangelíci, kteří chodívali pěšky na 
bohoslužby do Púchova a také do Těšína. Když byl dne 13. října roku 1781 vydán císařem Josefem II. toleranční patent 
zaručující evangelíkům, že se mohou svobodně přihlásit k luterství nebo ke kalvínství, v Ratiboři převládlo luterství. Bylo to 
roku 1782 za faráře Štěpána Nikolaidese, jehož veliké úsilí vedlo ke stavbě prvního kostela. Místo na kostel, hřbitov a faru 
věnovala, později sboru prodala, zemanská rodina Mikšíků. Základy kostela byly položeny v neděli 29. září 1782. Po dvou 
týdnech, dne 13. října 1782, ve výroční den vydání tolerančního patentu, byl kostel vysvěcen. 

První kostel byl dřevěný, dlouho nevydržel a začal se rozpadat. Proč tak brzy, když na jiných místech tyto dřevěné kostelíky 
stále sloužily bohoslužbám? Teprve před několika léty jsem zjistila, že pod místem, kde stával kostel, je v hloubce pramen.

Zhoršující se stav dřevěné modlitebny vedl roku 1834 ratibořský sbor k úvahám o stavbě nového zděného chrámu. Tak se 
v době působení Jana Lányho ml. (ratibořským farářem v letech 1824–1878) začal stavět nový zděný kostel asi 4 metry od 
původního dřevěného. Pozemek na stavbu kostela věnoval Jiří Babovec – fojt a církevní hospodář. Slavnost, při níž byl položen 
základní kámen k novému kostelu, se konala 31. července 1842. Stavba trvala dlouho, protože nebyly finanční prostředky.

O příspěvky na stavbu se žádaly evangelické sbory i v cizině. Stavělo se s přestávkami 19 let a teprve v průběhu této doby bylo 
povoleno stavět evangelické kostely s věžemi. Teprve roku 1861 (dne 13. října 1861), k výročí tolerančního patentu, došlo ke 
slavnostnímu posvěcení nového kostela, a od té doby se v něm konají bohoslužby. Tentýž rok došlo také k rozebrání starého 
dřevěného kostela. O pár let později byl položen základ nové fary, bylo to roku 1872 a v příštím roce to bude 150 let od 
jejího postavení. 

Sepsala Naděžda Zdeňka Dvořáková

Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že se můžeme v neděli za hlaholu zvonů svobodně scházet v našem 
chrámu a modlitebně. Dosud jsme byli příliš málo vděčni za to, že nám nic nehrozí a není spojeno 
s rizikem vězení, výbuchy bomb, granátů, pušek a moru. Obnovuj svým Duchem svou církev, žehnej 
kazatelům i posluchačům Tvého Slova a učiň nad naše prosby. Amen.

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.

Sestra farářka je v kanceláři přítomná v úterý (od 15.00 do 18.00 hodin) a ve středu (od 11.30 do 12.30 
hodin). V případě, že ji na faře nezastihnete, volejte na telefonní číslo 739 244 848. Jménem staršovstva 
a sboru vás srdečně zdraví a přeje krásný podzim farářka J. Wiera Jelinek a kurátor Jan Jurášek. 

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

Sborová sdělení a pozvánky
Nedělní besídka pro děti se koná každou neděli. Zahájení je 
společné při bohoslužbách v 10.00 h.  
Hodiny náboženství probíhají každou středu ve 12.45 h na faře.
Konfirmační cvičení je každou středu ve 14.15 h na faře.
Zkoušky pěveckého sboru se konají v úterý od 18.00 h. 
Modlitební hodina se koná ve středu dopoledne na faře. 
V době školního roku se scházíme v 10.30 h. Pozvání platí pro 
všechny, kdo by se chtěli víc modlit a o modlitbě něco dovědět. 
Kdo z vás touží po přímluvné modlitbě buď za někoho, nebo za 
sebe sama, ať se mi ozve (například po telefonu). 
17. 10. – Neděle Díkůvzdání za úrodu – bohoslužby se svátostí 
Večeře Páně.
19. 10. – toto úterý v 17.00 h na faře se s námi paní Světla 
Rožnovjáková podělí o své zážitky z cesty na Madeiru. 
26. 10. – plánujeme zahájit další cyklus biblických hodin.

16. 11. – toto úterý v 17.00 h se na faře uskuteční další setkání s paní 
Světlou Rožnovjákovou. Tento cestopis bude věnován Islandu. 
Advent letos začíná poslední listopadovou neděli 28. 11. Kromě 
nedělních bohoslužeb Vás zveme každé úterý (30. 11., 7. 12. 
a 14. 12.) od 17.00 h na adventní večerní setkání – kázat nám 
budou kazatelé z Východomoravského seniorátu.
Každou letošní Adventní neděli Vás chceme spolu s obcí pozvat 
také na koncert. 
28. 11. – Jožka Šmukař | 5. 12. – Country Kapela Gympleři Vsetín 
12. 12. – manželé Kratochvílovi (ZUŠ) | 19. 12. – čtvrtou neděli Adventní 
se uskuteční tradiční koncert Urbi et Orbi Zvonků Dobré zprávy. 
24. 12. – na Štědrovečerní slavnost jste zváni do kostela v 16.00 h. 
Ostatní sváteční bohoslužby se budou konat ve sborovém domě. 
Za končící rok 2021 budeme společně Bohu děkovat při 
bohoslužbách v pátek 31. 12. v 16.00 h. 
A společně Boha prosit o milost a vedení v Novém roce budeme 
při bohoslužbách v neděli 2. 2. 2022 v 10.00 h.
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Turnaje se zúčastnilo 5 družstev z okolních vesnic. Sešly 
jsme se v sobotu 18. 9. 2021 v naší sokolovně. Nálada 
byla skvělá, protože jsme po dlouhé době mohly změřit 
síly, ale hlavně si posedět a popovídat a něco dobrého 
zakousnout. Vždyť proto se tomu taky říká turnaj 
,,chlebíčkový” a jídla i pití je opravdu hodně.

Hrálo se systémem každý s každým na dva sety. Jednotlivé 
zápasy byly vyrovnané a některé i nervy drásající, jak 
to všechno dopadne. Ale ať se vyhrálo nebo prohrálo, 
vždycky se z hřiště odcházelo s dobrou náladou. A o nic 
jiného nám přece ani nešlo.

Jako na každém turnaji, tak i zde bylo nakonec vyhlášení 
těch nejlepších 5 týmů :-), které byly následně oceněny 
a také jim byla provolána sláva. 

A tímto bychom chtěly poděkovat 
Obecnímu úřadu Ratiboř, který nám 
poskytl ceny jako sponzorský dar, a ještě 
Martinovi Žabčíkovi, který nám pomohl 
uvařit kyselicu, aby kromě chlebíčků 
a buchet bylo i něco teplého do žaludku.

Za Volišačky z Ratiboře 
Mirka Zbranková

VOLEJBALOVÝ TURNAJ V RATIBOŘI 2021
Hurááá! Konečně jsme mohly po dvou letech uspořádat tradiční chlebíčkový volejbalový turnaj.

Zdravím všechny spoluobčany a fanoušky ratibořského 
ochotnického divadla.

Určitě téměř všichni z vás, co sledujete ratibořský 
infokanál, jste viděli naši novou hru Máte řeč. A kdo 
jste ještě neviděli, tak mrkněte na www.youtube.com. 
Je to parodie na pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou. 
Na konci června jsme hru natočili, je to kratší divadelní 
představení, ale i přesto samotné natáčení trvalo 
3,5 hodiny. Měli jsme pozvaný i komparz do publika, 
většinou to byli věrní fanoušci a rodinní příslušníci. Hru 
nám natočil, trochu i zrežíroval a pak sestříhal Honza 
Rohlík ze Zlína, který měl svou vlastní moderní techniku. 
Živé představení jsme moc neplánovali, ale po domluvě 
s Tondů Jakubíkem jsme hráli v červenci ve Stodole na 
Damašku a ještě nás oslovili z Bystřičky, kde jsme v září 
hráli v hospůdce U Lukášů. Při obou představeních 
panovala perfektní atmosféra.

Dále máme v plánu nazkoušet novou hru, komedii 
z rodinného prostředí. Uvidíme, jak to stihneme, ale 
premiéra bude určitě až v průběhu příštího roku, protože 
naše herečka Lucinka jde na mateřskou dovolenou a se 
záskokem by to nebylo ono. A zároveň bych jí chtěla za 

celé divadlo popřát hodně zdraví a pevné nervy a brzký 
návrat na prkna, co znamenají svět.

A ještě bych Vám chtěla sdělit, že letos v říjnu, konkrétně 
12. října, naše divadlo slaví čtyřleté výročí. Za ty 
čtyři roky se u nás v divadle vystřídalo různých lidí, 
herců i pomocníků. Někteří zůstali, někteří odešli, ale 
dva roky je náš ansámbl pořád stejný. Máme za sebou 
veselé chvíle a mnoho úspěšných představení, jak na 
domácí půdě, tak po okolních vesnicích, ale také i smutné 
chvíle, před rokem nás navždy opustila kamarádka 
a jedna z nejlepších hereček našeho divadla Verča, která 
pomáhala i při zakládání divadla. Moc nám všem chybí.

A na závěr bych chtěla všem kolegům z divadla, i těm, 
kteří už tam nejsou, moc poděkovat, protože bez nás 
všech by divadlo nebylo. Taky velké díky patří paní 
učitelce Pavlínce, naší scénáristce.

A Vám všech spoluobčanům přeju krásný a ve zdraví 
prožitý podzim.

Za ratibořské ochotníky 
Andrea Žambochová

První členové ochotnického divadla Foto z natáčení hry Máte řeč s kameramanem Honzou
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V rámci přípravy a také ze zvědavosti jsme si s Danem 
dali krásný 5 hodinový nordic walking po Ratibořských 
lavičkách. Čekalo nás 21 km chůze, ale výsledek byl skvělý 
a věřím, že to nebylo naposled :-)

Další z již tradičních akcí byly Běhej lesy Lednice, kde 
naše skupina, ve složení Peťa Mynařík, jeho sestra Jana, 
Dan Krejčíř a já, vyběhla na obou trasách, 13 i 21 km. 
Na medaile jsou tam jiní dravci... naším cílem bylo užít si 
závod v krásném prostředí Lednicko-Valtického areálu.

V posledním Zpravodaji byla zmínka o prvním závodě 
Dtb série K5. V prázdninových měsících proběhl druhý 
a třetí závod série – 17. července miniduatlon v Kunovicích 
a 28. srpna triatlon v Kelči.

Obě tyto akce byly výborně zorganizované a závodit byla 
radost. Tradičně jsme jeli celé rodiny, kdy se k „závodnímu 
týmu“ připojili i Mareček a Míša Regmundovi. Tentokrát už 
medaile cinkaly, byť v nejmenších kategoriích. V duatlonu 
získala 2. místo Maruška Krejčířová a v triatlonu (děti jen 
běží a jedou na kole) naše Rozárka také 2. místo. Ostatním 
se nepoštěstilo, ale makali všichni a někteří byli k bedně 
jen krůček.

Tatínci tak úspěšní nebyli, ale o to úplně nejde. Jde 
o setkání, překonání sebe sama, zkušenosti a hlavně 
o radost ze sportu, pohybu a závodění.

Poslední závod série, Polický okruh, nás čeká už 28. září. 
Je to závod na kolech a pro mě nejtěžší, ale děti to tam 
mají rády a už se těší, takže nezbývá než s radostí trénovat 
a trénovat.

V říjnu doufám proběhne Kašavský kros a v prosinci již 
tradiční Mikulášský běh ve Zlíně.

Zmiňuji se pokaždé, ale přesto, pokud se 
kdokoliv chcete přidat, jet na jakýkoliv závod, 
ale nevíte, jak se rozhoupat, ozvěte se a můžeme 
dát řeč, vyběhnout nebo vyjet na kole.

Petr Zubíček

Byla to náhoda nebo osud? Tak či tak se vracím k trénování 
nejmenších fotbalistů v Ratiboři a zakládáme mladší přípravku. 
Můžeme se bavit o tom, proč v Ratiboři momentálně kromě 
dorostu není mládež, ale bylo by to na dlouho. Já jsem rád, že 
na konci minulého školního roku jsme mladší přípravku založili 
a celé prázdniny vydrželi trénovat. Postupně se za námi přišlo 
podívat 20 hráčů a věřím, že budou chodit pořád další a i ti, 
které to hned nechytlo, se za námi časem vrátí. FOTBAL byl 
vždy lidová zábava a asi pořád bude, pokud ho bude mít kdo 
TRÉNOVAT. Tady je asi největší problém, proto bych chtěl, ať 
za námi přijdou i noví trenéři, klidně i studenti, kteří mají chuť 
předávat dál své zkušenosti.

A konečně MY – Mladší přípravka Ratiboř:
Jakub Karola, Filip Homolka, Ondřej Homolka, Jakub 
Vrážel, Radek Černý, Artur Chuděj, Martin Frydrych, 
Štěpán Kuneta, Tomáš Suský, Matyáš Mazáč, Daniel 
Nogol, Maty a Miky Malučcí a Jirka Zedník.

Jsem z kluků nadšený, každý trénink na nich vidím posun, 
chuť se učit a zlepšovat a to nabíjí mě i moje dva kolegy, 
Štěpána Mrlinu a Marka Nogola. My jim to proto chceme 
vracet a připravovat co nejlepší tréninky, ať se stále 
posouvají. Už máme za sebou dva miniturnaje, ve kterých 
se nám podařilo získat první body a nabrat mnoho nových 
a cenných zkušeností.

Petr Nogol / trenér

BĚŽCI
Od posledního Zpravodaje se leccos událo a na pár závodů jsme se podívali.

FOTBALISTI – PŘÍPRAVKA
Tak zase od začátku.
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Vážení sportovní přátelé a občané, 
na podzim jsem na těchto stránkách věřil, že minulou 
sezónu na jaře úspěšně dohrajeme. Bohužel Covid vše 
zařídil jinak a na jaře se amatérské fotbalové soutěže ani 
nerozjely. Po uvolnění restriktivních opatření odehrálo 
A-mužstvo první přípravná utkání v červnu a také několik 
zápasů v rámci Turnaje o pohár předsedy FC Kateřinice, 
který byl zakončen v červenci. 

Do nové fotbalové sezóny, která byla zahájena 
v srpnu, jsme se přihlásili s těmito družstvy:

 Muži Ratiboř „A“ – soutěž 1.B třída KFS Zlín, trenér 
Víťa Sacher, vedoucí mužstva Martin Stančík, termín 
domácích utkání sobota odpoledne.

 Muži Ratiboř „B“ – soutěž III. třídy OFS Vsetín – trenéři 
Michal Mrlina a Jura Mynařík – termín domácích utkání 
neděle odpoledne.

 Dorostenci Ratiboř/Kateřinice, s.d. – soutěž OP OFS 
Vsetín – trenéři Josef Mikula a Ondra Mareček, termín 
domácích utkání neděle po obědě.

 Mladší přípravka Ratiboř – soutěž mladších přípravek 
OP OFS Vsetín (turnajový systém většinou o víkendech) 
– trenér Petr Nogol.

Týmy starších a mladších žáků se nám, pro nízký počet 
hráčů, letos nepodařilo sestavit. Naši hráči jsou součástí 
sdružených družstev Hošťálkové a Kateřinic, které hrají 
soutěže OP OFS Vsetín.

V A-týmu mužů se nám podařilo udržet v podstatě obdobný 
kádr jako před rokem, odešel pouze David Fojt z Leskovce, 
který přestoupil do Jablůnky, a kvůli dlouhodobému zranění 
není k dispozici Kája Machala, který by měl absolvovat až zimní 
přípravu a posílit náš tým na jaře. Mužstvo posílil Zdenek 
Novotný z Kroměříže, který naposled nastupoval v 1.A třídě 
za Těšnovice (okres Kroměříž), a Jaroslav Hurta z FC Vsetín. 
Plánujeme tým průběžně doplňovat o vlastní odchovance 
z řad dorostenců, z nichž někteří jsou již v této sezóně součástí 
lavičky náhradníků nebo se zapojují i do zápasů.

Po roce jsme opět zvažovali, zda přihlásit do soutěže rezervní 
tým mužů. Přiznám se, že jsem byl po loňských zkušenostech 
k pokračování činnosti rezervního týmu zpočátku velice 
skeptický, ale dnes jsem velmi rád, že zásluhou obou trenérů, 
Michala Mrliny a Jury Mynaříka, kteří se s trenérem Jožkou 
Mikulou dohodli na funkčním systému začleňováním 
dorostenců do mužstva, jsme tým nerozpustili. Nasazování 
dorostenců do soutěžních utkání urychlí jejich případné 
trvalé angažmá v A-týmu.

V letošním roce nám dělají radost naši dorostenci, kteří 
pod vedením Jožky Mikuly vytvořili, spolu se svými kámoši 

z Kateřinic, skvělou partu, která výborně vstoupila do sezóny, 
a jejíž některé výhry odpovídají spíše skóre hokejových 
utkání. 

Chtěl bych na tomto místě vyslovit za celý ratibořský fotbal 
a za mnohé rodiče obrovské poděkování a uznání trenéru 
a pedagogovi Karlu Stančíkovi, který letos ze zdravotních 
důvodů ukončil trenérskou práci u našich nejmladších. Nad 
jeho trpělivostí a přirozeným respektem u dětí se hluboce 
skláním. Svou prací položil fotbalové základy mnoha našim 
odchovancům, z nichž někteří jsou dnes oporami našeho 
A-týmu. Jeho práci letos převzal Petr Nogol, kterému přejeme 
hodně úspěchů v jeho nové pozici. Kájovi přejeme hodně 
zdraví a doufáme, že se k trénování ještě časem vrátí.

Na místě je potřeba poděkovat i dlouholeté obsluze našeho 
bufetu a udírny, skvělým cérkám Milušce Adámkové a Pavlíně 
Ferdicsové a ogarům Petru Stančíkovi a Zdeňovi Hořelkovi, 
kteří se ale rozhodli již nepokračovat ve své záslužné 
a obětavé činnosti. V udírně jejich pozici přebrali Pavel Hurta 
a Jura Děckuláček, v bufetu je ale velice složité naše cérky 
trvale nahradit, a tak tam prozatím nastupuje, kdo má právě 
čas, za což se všem návštěvníkům bufetu, kteří nejsou třeba 
s obsluhou úplně spokojeni, omlouváme. 

V letošním roce se nám podařilo uspět se žádostmi o dotace 
na podporu mládeže a údržbu hřiště z NSA a ve spolupráci 
s obcí byla rovněž podána žádost o dotace na výstavbu 
nových kabin a zavlažování hřiště. Zde uvidíme, jestli 
uspějeme.

Jak všichni víte, začátkem roku nás po těžké nemoci bohužel 
navždy opustil majitel našeho hlavního sponzora mužů, 
společnosti TM Stav, a občan Ratiboře, pan Martin Tlašek, 
se kterým jsme měli v našem fotbale velké plány. Ale jak 
už to v životě chodí, člověk míní a bůh mění. I když jsem se 
s Martinem znal a spolupracoval jen krátce, navždy v mých 
vzpomínkách zůstane jako člověk s velkým srdcem. Za vše, 
co pro ratibořský fotbal Martin udělal, mu děkujeme!!!  

Výpadek tohoto sponzora pro nás nebude lehké nahradit, 
ale musíme se s tím poprat. Naštěstí nám v létě pomohla 
příznivá covidová situace a krásné letní počasí, takže se 
nám povedlo uspořádat v opraveném areálu v Červených 
úspěšnou taneční zábavu. Všem členům klubu, kteří se na 
organizaci a pořadatelství zábavy podíleli, děkuji.

Vážení přátelé, snad do třetice a naposled si na stránkách 
Zpravodaje velmi přeji, aby nám nadále Covid nezasahoval do 
našich životů a naši fotbalisti konečně odehráli celou letošní 
sezónu a aby, což je nejdůležitější, svými výkony bavili naše 
fanoušky.

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

Z dotací Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel za rok 
2021 jsme od Zlínského kraje obdrželi dotaci 35 000 Kč. Za získané 
peníze oddíl pořídil nové sportovní teplákovky pro tým dorostu.

Horní řada zleva – Jan Čablík, Jakub Hrabica, Metoděj Černý, Jan 
Hastík, Marek Nogol, Jiří Karlík, Tomáš Dřevojánek, Vojtěch Mikula. 
Dolní řada zleva – Vojtěch Staněk, Jan Matula, Štěpán Mrlina, 
Tomáš Janota, Matyáš Macík, Jan Dančák, Jan Vrba.

PŘÁNÍM FOTBALISTŮ JE KONEČNĚ DOHRÁT CELOU SEZÓNU

TEPLÁKOVKY PRO TÝM DOROSTU
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I když jsem Juru znal od žáčků a hráli jsem spolu ještě za 
dorost, tak jsem jeho pravý charakter a povahu vlastně 
neznal. Poprvé jsem si uvědomil, jak žije a dýchá pro 
ratibořský fotbal a jak umí řešit rázně a rozhodně krizové 
situace, na jedné z prvních schůzí výboru fotbalu, kterých 
jsem se jako nováček účastnil. Bylo to myslím na jaře 
2015 v Ponorce, kdy stávající trenér A-mužstva z vlastního 
rozhodnutí nečekaně rezignoval. Všichni byli zaskočeni, 
ale ne Jura, ten se okamžitě ujal iniciativy a navrhl, že se 
do nalezení nového trenéra sám ujme této pozice. 
A nebyla to opravdu pozice lehká, chlapi byli poněkud 
z formy, nedrželi moc při sobě a bojovali o udržení v 1.B 
třídě. Pomalu končila minulá úspěšná generace okolo 
„Rafa“, „Pumpida“ a „Galeta“ a nebyla ještě nahrazena 
novými „Mikulovými mladými puškami“, které byly v 
té době ještě rozutečené po „světě“ v různých větších 
klubech a úspěšně působily v mládežnických kategoriích. 
Jura zvládl několik utkání „odkoučovat“ a dokonce, myslím 
na Prostřední Bečvě, musel naskočit i do zápasu jako 
hrající trenér, ve svých tehdejších 40 nebo 41 letech. 
Mimochodem, to nebyl jeho poslední zápas za A-tým, 
ten opravdu poslední se uskutečnil na podzim 2018 ve 
Slavičíně pod Jarynem Kulhajem, kdy pro nedostatečný 
počet hráčů musel naskočit z lavičky.

Před koncem sezóny 2014–2015 se mu podařilo angažovat 
jako trenéra A-mužstva ratibořskou legendu Luboše 
Stančíka a v létě se ujal patronátu nad mužskými týmy 
našeho klubu. Tato jeho pozice mu byla udělena i na VH 
na jaře 2016. Postupně, pořád jako aktivní hráč „Béčka“, 
stále více pomáhal dlouholetému souputníkovi Michalu 
Mrlinovi, který byl na jaře 2015 “dočasně” (a dnes víme, 
že tato dočasnost trvá doposud) jmenován hrajícím 
trenérem B-týmu, v trénování a organizaci zápasů rezervy 
mužů. Spolu tvořili perfektní, vzájemně se doplňující 
„dvojku“, bez které by dnes B-tým již dávno neexistoval. 
Dokonce se jim v sezóně 2017–2018 podařilo získat titul 
přeborníka IV. třídy . 

Jura byl také skvělý zákulisní vyjednavač. Byl to právě on, 
kdo v červnu 2019 kontaktoval své známé okolo fotbalu 
v Semetíně a pomohl je přesvědčit ke spolupráci obou 
klubů. Jak se brzy ukázalo, tento krok pomohl zachránit 
1.B třídu v Ratiboři. I když na rozdíl od A-týmu spolupráce 
v B-týmu s ogarama ze Semetína fungovala hůře, podařilo 
se Jurovi s Michalem překlenout i toto složité období 
a přesvědčit před začátkem letošní sezóny zbytek členů 
výboru, že se jim znovu podaří personálně zabezpečit 
rezervní tým a že jeho existence má smysl, zejména 
v postupném začleňování mladých hráčů z dorostu do 
A-mužstva. Jura v létě nastavil funkční systém spolupráce 
s trenérem dorostu Jožkou Mikulou a konečně se dočkal 
toho, že již nemuseli s Michalem nastupovat do zápasů, 
aby je odehráli alespoň v 11 hráčích a mohli v klidu vést 
mužstvo z lavičky. Bohužel si to Jura nemohl užít déle, než 
pár zápasů…

Jura nebyl jen nepostradatelným členem trenérského 
dua B-týmu a výboru, Jura zabezpečoval personálně 
i technicky pořádaní fotbalových zábav, mimochodem 
ta letošní v Červených se i jeho zásluhou skvěle vydařila 
a pořadatelský tým byl skvělý, zajišťoval ale i různé opravy 
na hřišti, v neposlední řadě aktuálně například řešil 

i obsluhu do buňky. Uměl přesvědčit lidi, ale i jitřit a klidnit 
vášně a emoce, vždy přesně podle potřeby a situace. 
Prostě v Jurovi nám odchází skvělý a těžko nahraditelný 
kamarád, parťák v těžkých dobách, obětavý funkcionář, 
neúnavný pařič a … prostě Jura se svými všemi klady 
i zápory, jak jsme ho všichni kolem fotbalu dlouhá léta 
znali.

Vlastimil Adámek

 První Jurovy fotbalové krůčky vedly na trénink v sezóně 
1984–85 a hned se stal pilířem základní sestavy. Jistě 
netušil, že bude s klubem provázán celý svůj život.

 Od podzimu 1989 pravidelně nastupoval v týmu dorostu.

 Své první mistrovské utkání za muže v I.B třídě odehrál 
na podzim 1991 na domácím hřišti proti Návojné 
a hned se zapsal do listiny střelců.

 Od jara 2015 byl členem výboru a asistentem trenéra 
B-týmu.

VZPOMÍNKA
na Juru Mynaříka 
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1 Chceš dělat táborák nebo si na ohni opéct buřty? 
 Dones si vlastní dřevo a zátop!

2 Neštípej dřevo na kořenech stromů! 
 V nejbližší době tam k tomu budeš mít špalek…

3 Nenič okolní lesní porost! Místo uříznutých prutů na opékání špekáčků  
 použij ocelové pruty s vidlicí. Je jich 9 a snad jich tam 9 i zůstane…

4 Před odchodem místo ukliď a odpadky odnes. Ohniště zalej vodou, 
 protože je na kraji lesa! Počítej s tím při přípravě a vezmi s sebou pytel, 

 ve kterém odpad sneseš, a alespoň 2 petky s vodou…

Lavičky a ohniště Na Kosiskách o prázdninách zažily zatěžkávací zkoušku. Táboráky s opékáním špekáčků tu mělo několik 
part. Jedny po sobě zanechaly místo v perfektním stavu, jiné – děs a hrůza! Zkušenosti z letního „provozu“ se dají shrnout 
do čtyř zásad, které by měl mít každý uživatel tohoto místa (ale i obecně) na paměti:

A to je vše. Silné pozitivní zážitky z pobytu Na Kosiskách přeje Janek Janíček / patron posezení

LAVIČKY A OHNIŠTĚ NA KOSISKÁCH
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Volby do poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky se budou konat

8.–9. října 2021
v Obřadní síni Obecního 
úřadu v Ratiboři.
Pátek 8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 9. 10. 2021 od 08:00 do 14:00 hodin

Obec Ratiboř přijme pracovnici/pracovníka

NÁPLŇ PRÁCE
 Správa a údržba obecních budov
 Údržba zeleně

Podrobnější informace v kanceláři 
starosty nebo na tel: 731 200 918

Poskytuji nezávislé poradenství v oblasti inzerce a reklamy 
v médiích včetně poskytnutí ceníků, návrhů podkladů a průzkum 

trhu i veřejného mínění, zpracování statistiky, grafické a fotografické 
služby, poradenství v oboru financí, obchodní činnost, prodej nebo 
licence k autorským i průmyslovým právům – fotografie a obchodní 
značky. Autorizovaná osoba v oboru Pracovník monitoringu médií – 

www.narodnikvalifikace.cz

Kontakt: Vítězslav JANČA, Kateřinice 136, 756 21 
Mobil: 731 848 915, e-mail: Acredis.expert.com@seznam.cz

NABÍDKA MEDIÁLNÍCH SLUŽEB
INZERCE

INZERCE
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Ratibořští skřítci Neposeda Raťáček a Franta 
Pidižvík opět něco vyvedli!  Nechej se překvapit 
a vydej se na další napínavé dobrodružství! 

Pro malé hráče bude připravena lehčí varianta, 
pro odvážnější putování přírodou v aplikaci 
Actionbound.

28. 10. — 23. 12. 2021

Po ukončení herního období 
budeme losovat výherce, kteří budou 

informováni prostřednictvím e-mailu.

s Neposedou Raťáčkem 
s Frantou Pidižvíkem 

StezkY
odvahy

27. 10. 2021 | 16–20 h 
v ratibořské knihovně
Naučte se deskové hry, které zabaví 
celou rodinu.

Knihovna Ratiboř ve spolupráci s Masarykovou 
veřejnou knihovnou Vsetín pořádají

DESKOHRANÍ

1
2
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Den otevřených 
dveří v ZŠ 
Ratiboř

Rozsvícení 
vánočního 
stromu 
na návsi

4. 12. 2021

Pásmo adventních koncertů
Pojďte s námi nastartovat kulturu v Ratiboři. V průběhu 
čtyř adventních nedělí se v ratibořském kostele vystřídá 
několik žánrů od folklóru přes country po klasiku, každý 
si tak může vybrat to své.

28. 11. 2021 – Adventní koncert Jožky Šmukaře

5. 12. 2021 – Adventní koncert Gymplerů

12. 12. 2021 – Adventní koncert klasické hudby 
              (varhany, housle, cimbál, sólový zpěv)

19. 12. 2021 – Koncert Zvonků URBI ET ORBI
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PRODEJ FRGÁLŮ 
A KALENDÁŘŮ

DŘEVOŘEZBÁŘ

PŘEKVAPENÍ

TOMBOLA
(ZŠ Ratiboř)

CIMBÁLOVKA,  
VÝSTAVA – BABIČKY, 
VÝSTAVA – ZVÍŘATA

A SOUTĚŽ
VÝSTAVA 

RATIBOŘ V ČASE

OBČERSTVENÍ 
A HUDBA

UMĚLECKÝ 
KOVÁŘ

BROUŠENÍ 
SKLA

STÁNKY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V PÁLENICI BARTONÍKŮV DVŮR
(na dolním konci – Ratiboř 316)STÁNKY

JABLŮNKA

HOŠŤÁLKOVÁ

K
A

TE
Ř
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E

PROGRAM
 Umělecký kovář, dřevořezbář, sklář
 Výstava fotografií „Ratiboř v čase”
 Výstava „Za časů našich babiček“ 

 domek U Zubíčků
 Výstava domácího zvířectva 

 v zahradě U Zubíčků
 Dechová hudba Zdounečanka na návsi
 Cimbálová muzika Máj ve stodole
 Soutěž o nejlepší ratibořsků marmeládu
 Den otevřených dveří v pálenici 

 Bartoníkův dvůr
 Bohaté občerstvení na návsi
 Tombola ZŠ

Na hodovém jarmarku proběhne soutěž 
o nejlepší ratibořsků marmeládu.

Zájemci mohou do 14. 10. 2021 odevzdávat 
na obecním úřadě vzorky, a to: 2 skleničky 
marmelády z jakéhokoliv druhu ovoce.

Soutěž bude probíhat v domku U Zubíčků, 
ochutnávat a hodnotit bude veřejnost.

Obec Ratiboř a místní spolky 
zvou na tradiční

SOUTĚŽ 
O NEJLEPŠÍ 
RATIBOŘSKŮ 
MARMELÁDU

Podzimní ratibořský Zpravodaj 2021/3 (E. č.: E 14897) vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, 
textová korekce – Jana Vaculíková, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

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


