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Vážení spoluobčané,

ocitli jsme se ve velmi zvláštní a vypjaté době. Lidé jsou rozděleni na očkované 
a neočkované, příznivce a odpůrce, mnozí se bojí, jiní jsou naštvaní. Každý má 
svůj názor jak na očkování, tak na opatření či samotnou nemoc. Je už takřka 
pravidlem, že každý hovor sklouzne na jedno jediné téma a dá se debatovat 
hodiny. Klíč k vyřešení této situace však nenašel ještě nikdo. Při všech těch debatách 
a vášnivých rozhovorech však zapomínáme na samotné nemocné a lidi, kteří se 
o ně starají. Čísla, která vyčtete na internetu, jsou jen zlomkem skutečnosti. Vězte, 
že u nás v obci jsou to celé domácnosti, které nemoc prodělávají, a není to vždy 
jen mírný průběh. Na tyto lidi se zapomíná, ti nikam nemohou a jsou odkázáni na 
pomoc druhých.

V Ratiboři nás váže velká pospolitost, i když jsme různých názorů, vyznání či 
přesvědčení, rádi se sdružujeme, jsme kulturní, společenští. Toto nás ovlivnilo 
i v době adventních svátků, kdy pořádáme koncerty a nechceme stát před kostelem 
a kontrolovat, zda někdo může dovnitř a jiný ne. Pro to zde nejsme. A co ti nemocní? 
V takovém případě si sedněme všichni na pohovku a sledujme koncert svorně na infokanálu. 
Neprivilegovaní, nerozdělení, všichni se stejnou možností.

A tak se zkusme na prahu vánočních svátků oprostit od všeho, co se kolem nás děje, a radujme se z té krásné zvěsti 
o příchodu Ježíška a těšme se na nový rok. No a pokud při rodinných svátečních sešlostech někdo narazí na to tolik 
oblíbené a diskutované téma, zkuste třeba zavést hovor na otázku, kolik letos na stromech vyrostlo jmelí…

Martin Žabčík / starosta

Na tomto místě bych měl zhodnotit uplynulý rok a práce 
v něm provedené. O všech akcích a stavební činnosti jste 
pravidelně informováni, a tak jen v bodech připomenu to, 
co bylo opraveno či se staví:

 Komunitní centrum – zahájení výstavby
 Rekonstrukce školní družiny a vytápění školy
 Akustika v sále sokolovny
 Chodníky u hřiště a na dolním konci
 Multifunkční hřiště za sokolovnou
 Modernizace rozhlasů
 Lesní lanové hřiště v Červených
 Sociální zázemí na mysliveckém výletišti v Červených
 Modernizace sběrného dvora
 Místní komunikace – pod hasičákem, u autoservisu, 

 Borčí, U vysílače, Hološín, Kobelné
 Pořízení lesní techniky
 Pořízení nové hasičské techniky

Bylo toho letos opravdu mnoho a k tomu ještě musíme 
vzpomenout údržbu zeleně, veřejného prostranství, 
výsadby zeleně a mnohé drobné práce, které jsou 
prováděny na základě požadavků občanů či potřeb obce. 

Rok 2021 byl velmi aktivní a já chci poděkovat všem 
našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci, 
firmám, které se podílely na realizacích staveb či 
dodávkách zboží. Zastupitelstvu za pragmatické 
vedení obce a Vám všem, kteří jste mnohdy 
dobrovolně přiložili ruku k dílu či strpěli omezení 
v ulici nebo nějakou překážku, která vznikla při 
realizaci.

Chtěl bych slíbit našim zaměstnancům, že příští rok 
bude klidnější, ale není tomu tak, budeme pokračovat 
stále ve velkém tempu.

ZHODNOCENÍ ROKU 2021
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Prosinec je pravidelně měsícem, kdy se podávají žádosti 
o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. I v letošním 
roce se zastupitelstvo rozhodlo podat několik žádostí 
a pokusit se získat finance. Jsou to následující akce:

Oprava místních komunikací
Ulic, které v obci neprošly rekonstrukcí, již mnoho nezbývá. 
Pro příští rok bylo požádáno o finanční prostředky na 
opravu místních komunikací v ulici nad hřištěm, v centru 
u cukrárny a na návsi před prodejnou průmyslového 
zboží. Pokud budeme úspěšní, plánujeme v těchto ulicích 
opravu asfaltového povrchu včetně obrub a vpustí. 
Plánovaný rozpočet na tuto akci činí 4 685 000 Kč, žádost 
o dotaci je ve výši 80 % z dané částky.

Projekt Pumptrack arény u Svazarmu
Pumptrack je dráha z betonu nebo sklolaminátu 
určená pro jízdu na koloběžkách, skateboardech, 
kolečkových bruslích či kolech.

Na této dráze si mohou jízdu užívat jak malé děti, 
tak hlavně teenageři, které často vidíváme skákat 
na koloběžkách na mostě u školy či před OÚ. Našim 
záměrem je využít prostor v okolí hasičské zbrojnice 
(Svazarmu), kde by byly nainstalovány dvě dráhy. 
Jeden betonový ovál (P1) pro již náročnější sportovce 
a sklolaminátová učební rovinka (P2) pro začátečníky 
a malé děti. Pořízení arény vyjde na 2 400 000 Kč. 
Požadovaná dotace činí 2 000 000 Kč.

Oprava antukového hřiště u Svazarmu
Antukové hřiště (H) je již v zoufalém stavu, povrch je 
zarostlý mechem, oplocení nevyhovující, využití hřiště 
je nyní minimální. Cílem je rekonstrukce povrchu včetně 
drenáže, instalace nového oplocení a mantinelů. Povrch 
hřiště by měl být kombinací umělého trávníku a antuky, 
přičemž se zjednoduší údržba a zlepší hrací podmínky. 
Žádost je podána ve výši 1 900 000 Kč, požadovaná 
dotace 80 %. Hřiště by následně mělo sloužit žákům 
základní školy a sportovním oddílům i veřejnosti.

Žádosti jsou dnes již ve stavu podaném. Nyní budeme 
čekat na výsledky po schvalovacím procesu. Ty by měly 
být známy v průběhu jara příštího roku.

PŘÍPRAVA DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ PRO ROK 2022

P1

P2

P2

P1

H

Pumptrack 
sklolaminátová 

rovinka

Hasičská 
zbrojnice 
(Svazarm)

Pumptrack 
betonový ovál
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Chtěl bych Vás tímto seznámit s procesem, který provází 
realizaci stavby či akce z dotačních peněz. Většinou 
informujeme, že byla podána žádost na určitou věc, 
následně, že byly získány finance či ne, a pak se bavíme 
o samotné realizaci. To vše provází proces administrace 
dotace.

Na začátku je záměr obce, který vychází ze 
strategického dokumentu obce.

Tento dokument mapuje všechny potřeby v obci od 
školství, požární ochrany přes infrastrukturu, sociální 
služby až po společenský život. V dotačním světě 
sledujeme avizované výzvy, které budou vyhlášeny 
a na ně se snažíme implementovat naše potřeby 
vyplývající právě ze strategického plánu. Takže na 
základě předběžných informací se snažíme připravovat 
projekty, vyřizovat potřebná povolení a rozpočty.

V okamžiku, kdy dojde k vypsání výzvy na projekt, který 
má v plánu realizovat i naše obec, začneme připravovat 
žádost o dotaci.

Každé ministerstvo či fond má svůj specifický postup 
a požadavky na podání žádosti.

Na tento proces je většinou několik měsíců, je potřeba 
získat mnohá vyjádření, např. stavebního úřadu, či 
životního prostředí nebo kraje. Některé žádosti jsme 
schopni napsat sami, jiné jsou natolik sofistikované 
a vyžadují různé studie proveditelnosti, takže je potřeba 
spolupracovat s odborníky, takzvanými administrátory. 
V ideálním případě zabere příprava žádosti v průměru 
jeden rok.

Následně probíhá hodnocení, které se pohybuje v řádu 
měsíců až jednoho roku. To je ta lepší varianta, v horším 
případě to může být i více než rok. Následně obdržíme 
vyrozumění, zda jsme byli podpořeni či nikoliv. V tom 
lepším případě nastává další kolo prací a to je doložení 
všech dokladů pro získání rozhodnutí o přidělení dotace. 
Musí proběhnout výběrové řízení, doloží se podepsaná 

smlouva o realizaci a další požadované dokumenty. Ze 
strany poskytovatele dojde opět ke kontrole a schválení 
a je vydán právní akt v podobě rozhodnutí o přidělení 
dotace či smlouva nebo dohoda.

Teprve v tomto okamžiku může obec zařadit přislíbené 
finance do rozpočtu. Rozběhne se samotná realizace 
projektu, kterou všichni známe v podobě výstavby, 
rekonstrukce či dodávky služeb.

V průběhu realizace se postupně žádá o proplacení 
jednotlivých faktur. Některé dotace lze čerpat v průběhu, 
jiné jsou proplaceny až po dokončení realizace. V takových 
případech se musí ještě zajistit předfinancování, jelikož 
mnohdy obec nedisponuje tak vysokými částkami na 
účtech.

Po dokončení stavby či dodání zboží následuje závěrečné 
vyhodnocení, kdy se doloží předávací protokoly, výpisy 
z účtů, kolaudační souhlasy atd.

Máme dostavěno či opraveno, ale tím dotační 
proces nekončí.

Následuje doba udržitelnosti, kdy u mnohých výzev po 
dobu pěti let je potřeba každý rok dokládat, že je stavba 
či služba využívána dle pravidel, na které byly finance 
poskytnuty. Po ukončení udržitelnosti jako třešinka na 
dortu přichází finální závěrečné vyhodnocení, kdy je nutné 
doložit kompletně všechnu dokumentaci znovu. Pak 
teprve končí celý proces.

Musí se překonat několik milníků, při kterých si vždy 
můžete oddychnout. Prvním je odevzdání žádosti, další 
radost v okamžiku schválení dotace, pak po realizaci 
stavby a na konec po několika letech po ukončení 
udržitelnosti projektu.

Jistě uznáte, že se nejedná o jednoduchý proces. Pokud 
však chceme zajistit finance na rozvoj naší obce, nic jiného 
nezbývá.

Martin Žabčík / starosta

AKCE REALIZOVANÉ Z FINANCÍ ZÍSKANÝCH DOTACEMI
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Asi si nedokážeme představit naši náves bez stříbrného smrku, který je krásnou 
vánoční dominantou. Po skončení letošních vánočních svátků nás ale čeká jeho 
kácení. Strom už delší dobu chřadne, prosychá a od vrcholu už je několik 
metrů suchý. Strom zhodnotil jak obecní hajný, tak arborista a vynesli 
nesmlouvavý verdikt. V období vegetačního klidu musí být náš vánoční strom 
pokácen, jelikož ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích lidí a majetku. Rozhodli 
jsme se kácení provést po Vánocích a naposledy si užít jeho krásu. A protože 
bylo letos rozsvěcování zrušeno, plánujeme se se stromem po Vánocích 
rozloučit slavnostním zhasnutím, samozřejmě pokud to situace dovolí.

VÁNOČNÍ STROM

Vodné
  Cena odběru vody za rok 2020 je 42 Kč/m3 s DPH.

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

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

Domovní odpad
  Občan s trvalým pobytem v obci – 600 Kč/rok. 
  Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 

 stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená 
 žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce  
 – 600 Kč/dům (určeno dle obecně závazné vyhlášky). 
  Obec neprovádí odvoz: Hrabí, Nivka, Kosiska, neobydlené 

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

Osvobození a úlevy na směsném komunálním odpadu dle směrnice 
č. 1 obce Ratiboř a obecně závazné vyhlášky obce Ratiboř č. 1/2021.

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

  Za jednoho psa – 150 Kč/rok. 
  Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 300 Kč/rok. 
  Osaměle bydlící osoba starší 65 let pobírající invalidní 

 nebo starobní důchod – 100 Kč/rok.

POPLATKY
vybírány od 1. 2. 2022, splatné k 30. 4. 2022

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ
Prostřednictvím elektronického formuláře na webu: 
www.ratibor.cz/formulare si od 1. 2. 2022 můžete 
nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

Ratibořský stolní 
čtrnáctidenní kalendář 
na rok 2022 s fotkami Metoděje 
Černého můžete zakoupit na obecním 
úřadě – cena je 120 Kč.

V minulém čísle Zpravodaje byl věnován článek územnímu 
plánování a já se k tomuto tématu ještě vrátím. Chtěl bych 
zde dementovat jednu Fake News (falešnou zprávu), dříve 
se tomu říkalo drb.

Z několika stran jsem dostal dotaz, že se prý bude dole 
u benzínky stavět velký satelit s mnoha rodinnými 
domy a nebo že tam bude developerský projekt velkého 
bytového domu s mnoha byty. Nic takového není pravda!

Obec v této lokalitě eviduje jednu žádost vlastníka 
pozemku na stavbu rodinného domku, která teprve bude 
procházet posouzením v rámci změny územního plánu. 
To je vše. Zastupitelstvo nemá zájem na dalším mohutném 
rozšiřování obce hlavně z důvodů náporu na infrastrukturu. 
Všechny kroky, které probíhají v rámci změny územního 
plánu, byly popsány v minulém čísle a žádná výstavba 
satelitu či velké bytovky mezi nimi není.

Martin Žabčík / starosta

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE – UPŘESNĚNÍ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – MOTIVAČNÍ PROGRAM

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2021

* Pouze na základě rozhodnutí pracovníka obecního úřadu.

1 Stanovení slevy 100 Kč 
 na člena domácnosti 2 Stanovení další slevy 

 100 Kč na domácnost

Počet členů 
domácnosti

Objem 
popelnice

Frekvence 
vývozu 

popelnice
1

1 × 120 l

1 × 
za 14 dní

podle 
kalendáře 

svozu 
odpadů

2
3
4
5

1 × 240 l
případně
2 × 120 l*

6
7
8
9

10
1 × 120 l 

+ 1 × 240 l11
12

dále dle koeficientu 
2 l na osobu a den

Počet členů 
domácnosti

Minimální počet 
odevzdaných pytlů 

s plastem za rok
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18

10 20
11 22
12 24

dále počet osob × 2 pytle

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.

Děkujeme, že taky třídíte !

PŘÍKLAD – rodina se 4 členy domácnosti

standardně 
2 400 Kč/rok

- - =
1. sleva za 

popelnice 400 Kč
2. sleva za 

pytle 100 Kč
se slevami 

1900 Kč/rok

S novou vyhláškou o svozu 
a separaci odpadů, kterou 
má obec povinnost vytvořit 
na základě nového zákona 
o odpadech, přicházíme také 
se slibovaným motivačním 
programem pro všechny, kteří se 
snaží třídit a omezovat produkci 
komunálního odpadu.

Již v červnu jsme zahájili 
čtrnáctidenní svoz komunálního 
odpadu, který přinesl značné 
snížení produkce odpadů. Zároveň 
byly všechny odpadové nádoby 
(popelnice) v obci označeny QR 
kódem. Při jednotlivých svozech 
jsou nádoby načítány do systému 
a tak po půl roce fungování 
můžeme rozběhnout dlouho 
slibovaný motivační program.

Ten se skládá ze dvou slev za 
produkci pytlů s plasty a počet 
odevzdaných nádob ke svozu. 
Při platbě poplatku (dle vyhlášky 
č. 1/2021 600 Kč za osoba na 
rok) tak, že na základě evidence 
z druhého pololetí roku 2021 
bude určen nárok na slevu dané 
domácnosti. 

V tabulkách vpravo vidíte 
domácnosti s počtem osob 
a možné úspory, kterých lze 
dosáhnout.

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.

Martin Žabčík / starosta

Pro srovnání přikládáme tabulku (viz další strana nahoře), ve které můžete vidět množství komunálního a objemného 
odpadu. Po zavedení čtrnáctidenního svozu došlo ke snížení produkce komunálu, objemný zůstává pořád hodně 
vysoko a jsou v něm viditelné výkyvy. Zásadním problémem jsou také ceny, za které odpad z obce vyvážíme 
a odevzdáváme k dalšímu zpracování či uložení na skládku. Ke zdražení u některých odpadů dochází od 1. 1. 2022 
a jsme přesvědčeni o tom, že se v průběhu příštího roku ještě projeví navyšování cen energií a pohonných hmot.

S motivačním systémem jsme schopni prozatím držet poplatek na rozumné částce.
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Plasty / Tetrapak
žlutý pytel

Papír
modrý pytel

Kovy
oranžový pytel

Sklo
zelený pytel

Oleje a tuky
černá nádoba 

s červeným víkem

Jistě se každý z vás setkal s kompozitními obaly (tetrapaky) 
od mléka a trvanlivých nápojů a přemýšlí, do kterého 
druhu odpadu je vytřídit. Od 1. 1. 2022 Technické služby 
Vsetín ukončují samostatný svoz tohoto odpadu 
a ze sběrných míst vymizí hnědé kontejnery, do 
kterých se vhazovaly doposud. 
Nově se kompozitní obaly budou 
vyvážet hromadně s plastem 
a dodatečně budou dotřiďovány 
v Technických službách.

Prosíme, házejte tyto obaly 
do žlutých kontejnerů. Kdo 
využíváte pytlový svoz, dávejte 
je do žlutých pytlů.

Jak jsme vás již informovali v minulých 
číslech Zpravodaje, na sběrných hnízdech 
za obecním úřadem a u Jednoty jsou 
umístěny nové kontejnery na použité 
kuchyňské oleje a tuky z domácností.

Použitý tuk si doma slijte do 
uzavíratelných pet láhví a ty vhoďte 
do těchto určených nádob. Před 
vhozením prosím překontrolujte, 
zda máte láhev pevně uzavřenou, 
aby nedošlo k vylití do kontejneru. 

KAM PATŘÍ KOMPOZITNÍ 
OBALY – TETRAPAKY

KAM PATŘÍ KUCHYŇSKÉ OLEJE 
A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ

Plasty Papír Kovy Sklo

Měsíc
 Komunální 

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
Září 21 860 8 380 30 240 1847 16,37 1 100 2
Říjen 23 620 1 680 25 300 1847 13,70 1 112 2
Listopad 22 460 15 254 37 714 1847 20,42 1 050 2
Prosinec* 24 320 860 25 180 1847 13,63 1 061 2

Celkem 307 160 82 834 389 994,00 1847 211,15 17 866 38

* prosinec není kompletní – chybí svoz 29. 12. 2021     ** počet obyvatel se stanoví vždy k 1. 1. a platí pro celý rok

Komunální a objemný odpad vyprodukovaný na katastru obce v kg na obyvatele

Michal Mrlina / místostarosta
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Do sběrného dvora byl pořízen nový lisovací kontejner, ve kterém postupně 
lisujeme nasbíraný plast a papír z pravidelného pytlového svozu. Nasbírané pytle 
nám už neodvážejí Technické služby, ale po nalisování plného kontejneru si odpad 
odvážíme sami. Slisováním docílíme toho že nepřevážíme vzduch. V poslední době 
při vysypávání do lisu se objevuje v některých pytlích nejen vytříděný papír 
nebo plast, ale i dětské pleny nebo komunální odpad, který tam vůbec nepatří! 
Prosíme občany, aby do pytlů dávali jen ten druh odpadu, pro který jsou 
určeny. Myslete na to, že pytle musí obsluha rozbalit a případně přetřídit.

Ve sběrném dvoře bylo k 30. 11. 2021 uloženo cca 290 tun odpadu a celková cena za 
odvoz a likvidaci činí téměř 1 600 000 Kč. Oproti minulému roku se do dvora uložilo 
o cca 38 tun odpadu více a náklady za odvoz a likvidaci vzrostly o 104 000 Kč.

Zde je pro představu tabulka cen za likvidaci odpadů v letošním a příštím roce 
(ceny jsou bez DPH a bez ceny za odvoz).

SBĚRNÝ DVŮRSVOZ ODPADŮ 2022

po út st čt pá so ne

LE
D
EN

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

Ú
N
O
R

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

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

B
Ř
EZ

EN

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

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

D
U
B
EN

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

K
V
ĚT

EN

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

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

ČE
RV

EN

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

ČE
RV

EN
EC

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

SR
PE

N

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

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

ZÁ
Ř
Í

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

Ř
ÍJ
EN

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

LI
ST

O
PA

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

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

PR
O
SI
N
EC

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

X –   soboty neděle a státní svátky

X –   vyvážení popelnic

X –   sběr pytlů s třízeným odpadem

DRUH ODPADU
CENA 
2021 

(Kč/tuna)

CENA 
2022 

(Kč/tuna)
Směsný komunální odpad 1 800,- 1 850,-
Pneumatiky osobní 3 700,- 4 300,-
Pneumatiky nákladní 6 000,- 6 800,-
Oddělené frakce betonu, cihel, tašek 500,- 550,-
Směsný stavební a demoliční odpad 2 300,- 2 300,-
Papír, lepenka 800,- 1 000,-
Dřevo 800,- 1 000,-
Sklo dle podmínek vytřídění zdarma 250,-
Biologicky rozložitelný odpad 1 600,- 1 600,-
Objemný odpad 2 300,- 2 300,-
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 150,- 1 150,-
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 8 625,- 8 625,-
Asfaltové směsi obsahující dehet 9 200,- 9 200,-
Stavební materiál obsahující azbest 2 530,- 2 530,-
Barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. látky 8 050,- 8 050,-

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE 2021/2022
Pracovníci obecního úřadu budou postupovat podle Plánu zimní údržby obce 
Ratiboř následovně:

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

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

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

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

Bez zimní údržby: 
   Komunikace na Kosiska – od č. p. 602 
   Hřbitov (upraven jen v případě pohřbu)
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Na dolním konci bylo letos v plánu dobudovat 
chodník od Hnátků po dům pana Kusaly. Díky 
dobrému počasí, které nám na podzim přálo, 
se podařilo těsně před začátkem prosince navíc 
dodělat celý úsek až po restauraci Ponorka.

Taktéž se dodělal úsek v zatáčce před paní 
Gromnicovou, kde byly složitější podmínky, 
neboť se v celé délce chodníku musel vyhotovit 
nový panelový základ plotu, aby se měla zadní 
hrana dlažby o co opřít. Tímto bychom chtěli 
paní Gromnicové poděkovat za umožnění 
předělávky plotu. 

V příštím roce bychom chtěli pokračovat 
s výstavbou dalšího úseku od starého domu 
pana Makyči směrem k lávce u Jednoty.

V ulici pod Hasičským domem byl dokončen propoj nové kanalizace od hlavní stoky 
v chodníku u Vaňků až po zadní křídlo Komunitního centra. Na novou kanalizaci 
bylo připojeno všech třináct domů včetně Komunitního centra. Výkopové práce 
a pokládka se nám protáhly téměř o dva měsíce, neboť jsme v dolní části 
hlavního řadu začínali téměř v třímetrové hloubce a některá stavení měla až 
tři přípojky na starý řad. Abychom udrželi obslužnost celé ulice a neohrozili 
chod domácností, nemohli jsme si dovolit vykopat celou trasu najednou, 
ale museli jsme postupovat po částech a postupně připojovat 
jednotlivé domy. 

Do výkopu se přikládal i nový optický kabel pro televizi a internet. Tento 
kabel byl doveden na pozemky všech domů. Ulice pod hasičákem 
bude první v Ratiboři, která bude kompletně celá v optickém pokrytí. 

Pokud nám počasí dovolí, chtěli bychom do konce ledna dokopat 
a připojit zbývajících osm uličních vpustí. Aby výkopy měly 
čas sednout, přesunuli jsme zaasfaltování celého úseku na léto 
příštího roku.

V letošním roce jsme obnovili 
obecní vozový park. V rámci 
rozšíření lesní 
techniky jsme doplnili 
příslušenství pro 
traktor Proxima. 
Z podpůrného fondu 
PGRLF jsme pořídili 
větší dvoukolovou 
vlečku s nosností 5 tun, 
která nám bude sloužit 
k odvozu dřeva, a hákový nosič 
na převoz kontejnerů. Dále jsme z fondu 
pořídili čtyřkolku s náhonem 4×4, která je 
homologovaná jako lesní traktor. Tento speciál se  bude využívat v lese 
k návozu sazenic, materiálu na výrobu oplocenek a barev na zakapávání.

Michal Mrlina / místostarosta

CHODNÍKY V OBCI

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A KANALIZACE V ULICI POD HASIČÁKEM

POŘÍZENÍ NOVÉ LESNÍ TECHNIKY
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Obec Ratiboř disponuje vlastní komunikační sítí od roku 
1998 a společně s jejím zřizovatelem a provozovatelem 
firmou TKR Jašek, s.r.o. je tak pro občany zajištěna dodávka 
služeb TELEVIZE, INTERNET, TELEFON, INFOkanál, HOSTING 
pod společným názvem sítě:

Z původní „kabelovky“ za těch 23 let vyrostla moderní 
komunikační síť (NET), která kombinuje výhody optiky 
s původním měděným kabelovým vedením, tj. maximální 
spolehlivost a kvalitu při velmi vysokých rychlostech přenosu 
mnoha informací. Vzhledem k tomu, že i pro komunikační 
sítě platí, že nevydrží věčně, pracujeme průběžně na její 
modernizaci. Předpokládáme, že v roce 2022 spustíme 
první části optické přístupové sítě, která postupně nahradí 
původní měděnou.

Novinek se však objevilo i v průběhu roku 2021 několik:

Další informace: www.valachnet.cz, telefon: 571 115 225, email: muj@valachnet.cz

Vzhledem k situaci okolo nás se 
připojení k internetu stalo o to 
více důležitou součástí našich 
životů. Už v dubnu 2021 jsme 
významně navýšili rychlosti 
u jednotlivých internetových 
tarifů a současně ceny zůstaly 
stejné.

INFOkanál Ratiboř HD je unikátní 
televizní program vytvářený 
především pro občany Obce Ratiboř. 

Bylo zmodernizováno jeho 
zázemí a také dostal atraktivní 
vzhled díky spolupráci se 
společností Digiregion.

Obecní INFOkanál je úzce 
propojen s obecními WWW 
stránkami, takže nové zprávy 
jsou pro vás ve vysílání 
aktualizovány ve stejném 
okamžiku.

Chtěl bych jménem firmy TKR 
Jašek, s.r.o. a také jménem Obce 
Ratiboř tímto poděkovat všem, 
kteří na tomto projektu pracovali 
v minulosti i dnes, za jejich práci.

V termínu 18. 10. – 7. 12. 2021 jsme postupně 
spustili nové televizní programy Nova 
Lady, Prima Show, Prima Star, Home and 
Garden TV HD (Domov a Zahrada), Food 
Network HD (pro gurmány), Discovery 
Science HD (vědecko-populární témata), 
Discovery Turbo Xtra HD (auta, auta a zase 
auta), History, CBS Reality, Extreme Sport 
a také Film Europe plus HD, který tvoří dva 
programové bloky. Odpoledne a večer 
patří milovníkům zlatého fondu česko-
slovenské kinematografie, který u nás 
vznikal mezi lety 1918 až 1992, a v noci 
a dopoledne se můžete těšit na televizní 
premiéry nejlepších snímků z festivalů 
v Berlíně, Benátkách a Cannes.

Stalo se vám, že jste někdy nestihli 
večerní zprávy na Nově nebo na 
Primě? Nevadí. Nyní si můžete pustit 
Nova +1 HD nebo Prima +1 HD, kde 
vysíláme o hodinu opožděný program.

Nechejte si bezplatně 
na zkoušku spustit 

rychlejší internet, ať 
zjistíte, co síť umí. Stačí 

k nám do 11. 1. 2022 
zavolat nebo napsat 
email a uvést heslo:

INETvRATIBORInaMAX

NOVINKY NA OBECNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI TKR V RATIBOŘI

Využijte možnosti výše uvedené 
programy volně sledovat až do 
4. 1. 2022, po té budou zařazeny 

do příslušných televizních 
programových balíčků.
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Stejně jako každý rok, tak i letos se třetí říjnovou sobotu 
uskutečnil u obecního úřadu a na místní komunikaci za 
potokem tradiční Hodový jarmark. Návštěvníky neodradilo 
ani chladné podzimní počasí. V hojném počtu procházeli mezi 
stánky, ve kterých prodejci nabízeli různé zboží. Od ručně 
vyrobených regionálních výrobků, oblečení až po domácí 
uzeniny, frgály a různé sladkosti. Na mostě své dovednosti 
předvedli umělecký kovář a brusiči skla. Na zahnání hladu 
obecní pracovníci a spolky nachystali grilované kýty, střapáčky 
se zelím a samozřejmě nechyběla výborná dršťková polévka, 
kterou uvařila paní Machalová. Pro ty, kteří neholdují 
masu, byly ze dvou metráků brambor nasmaženy křupavé 
bramboráky a přímo na plotně upečeny placky na sladko.

Součástí jarmarku byla v obřadní síni výstava fotografií 
pod názvem „Ratiboř v čase“. V chalupě a ve stodole bylo 

vystaveno staré kuchyňské nádobí, nábytek, zemědělské 
nářadí a regionální kroje.

Premiérově na akci proběhla soutěž o nejlepší marmeládu. 
Klání se zúčastnilo celkem 16 vzorků z různých druhů ovoce. 
Celkovou vítězkou se stala Miroslava Tichá s marmeládou 
„malina s mátou“.

Dětem udělaly radost pouťové atrakce pod lípou a hlavně 
nový historický kolotoč, který byl umístěn na parkovišti za 
obecním úřadem.

K poslechu hrála po celý den dechová hudba Zdounečanka 
a cimbálová muzika Máj.

Michal Mrlina / místostarosta

HODOVÝ JARMARK
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Podzim, ten je vždycky krásný,
to ví přece každý básník.
S barvami si listy hrají,
ale recept na to tají.

Slunečný podzim nám připravil plno možností pro nápadité 
činnosti a aktivity pro všestranný rozvoj dětí. Vyráběli 
jsme výtvarné a pracovní celky z přírodnin, počítali žaludy, 
šišky a šipinky, dramatizovali pohádky, zpívali a přednášeli, 
sestavovali z kaštanů, no prostě jsme se vyřádili.

S dětmi jsme se zapojili do soutěže IROP Očima dětí, kdy 
jsme tvořili a konstruovali projekty ze sedmi okruhů.

Do Podzimního domácího tvoření se zapojili šikovní 
rodiče a děti. Výrobky použil Klub rodičů při MŠ k výzdobě 
vestibulu obecního úřadu.

Během vycházek jsme u zahrádek pojmenovali podzimní 
květiny, ovoce a zeleninu. Při ochutnávkách děti poznaly 
poprvé některé druhy ovoce a zeleniny. K pohybovým 
aktivitám, ke cvičení a tvořivým hrám v pískovišti jsme 
využili naši zahradu.

Se stěhovavými ptáčky jsme se rozloučili písničkou 
Vlaštovičko, leť a s barevnými deštníky určovali typy 
podzimního počasí.

S písničkou Lístečku z javora jsme poznávali listy a stromy 
v zahradě a okolí MŠ.

Dramatizací pohádky O budce jsme popřáli dobrou noc 
všem zimním spáčům v přírodě.

Zorganizovali jsme Vánoční focení pro přihlášené děti.

Vítání občánků – pod vedením Bc. Evy Vidlářové a paní 
ředitelky Barbory Machálkové přivítaly naše děti krátkým 
pásmem písní, básní a tanečku nové malé občánky.

Za dodržení protiepidemiologických opatření jsme pro 
rodiče uskutečnili ve spolupráci s Mgr. Danou Matějovou 
z PPP Vsetín přínosnou přednášku na téma Školní zralost.

Lampionáda – Klub rodičů při MŠ ve spolupráci s obecním 
úřadem uspořádal večerní procházku, zdobenou dýněmi 
a lucerničkami, zakončenou kolotočem na zahradě fary.

Ani nám se nevyhnula pandemie. V měsíci listopadu byla 
nejdříve v karanténě třída Berušek a po čtrnácti dnech 
následovalo uzavření i třídy Medvídků.

Martin na bílém koni nepřijel, ale i přesto jsme začali se 
zimní a vánoční výzdobou interiéru naší mateřské školy. 
Moc děkujeme za venkovní stromeček panu Vráželovi.

Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám.
Přines, prosím, trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého jich máš dost.

Pro děti jsme 3. prosince připravili v jednotlivých třídách 
Mikulášskou besídku. Celý program i tentokrát připravili 
zaměstnanci MŠ, kterým děkujeme. Děti si nacvičily vánoční 
básničky, písničky a říkadla. Mikuláš obdaroval děti dárky, 
které zajistil Klub rodičů a paní Lenka Karolová. Čert mlsně 
proběhl mezi dětmi, ale nikoho neodnesl. Že bychom měli 
samé hodné děti?

Pod záštitou MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko jsme 
zorganizovali pro učitelský kolektiv sdílení zkušeností, 
nápadů a znalostí s MŠ Jablůnka.

V jednotlivých třídách proběhl výchovně – vzdělávací 
program s prvky tělesné výchovy Zdravík a kamarádi 
z kouzelného lesa.

Vánoce, vánoce, přicházejí
Ani letos jsme nemohli vynechat pečení vánočního cukroví. 
Slepování marmeládou, na to se malí cukráři těšili nejvíce. 
Ještě jsme vyrobili vánoční přáníčko a ozdůbku do pokojíčku 
a už jsme se těšili na zvoneček.

Stromečku vstávej, dárečky dávej
V posledním týdnu před Vánocemi jsme si v každé třídě 
uspořádali Posezení u vánočního stromečku s básničkami 
a koledami za doprovodu klavíru a nástrojů. Zazvonil zvoneček 
a pod stromečkem jsme objevili spoustu dárečků, za které 
jsme poděkovali Ježíškovi a popřáli si do nového roku.

Jak všichni víme, situace není lehká ani pro nás dospělé, ani 
pro děti. Snažili jsme se co nejvíce obohacovat náš výchovně 
vzdělávací plán o plno aktivit a nápadů. Těšili jsme se, že 
tento rok bude mnohem klidnější, ale opak je pravdou.

A proto Vám z celého srdce přeji pohodové a klidné prožití 
vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví! 
Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř za přízeň, obětavým 
rodičům a hlavně zaměstnancům MŠ za spolupráci. Těšíme 
se na další plodnou spolupráci a podporu v roce 2022.

Za kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Krátké zamyšlení…

Složitá a stále nepřehledná situace kolem covidové 
epidemie odhaluje slabosti a nedostatky. Jen málokdo 
z nás se vyzná v záplavě rozporuplných informací 
vyvolávajících chaos a nedůvěru. A co teprve školáci, jejich 
rodiče a učitelé. Člověk už pomalu neví, co ho potká zítra, 
natož aby tušil, jak bude vypadat letošní školní rok. Za 
vším hledej covid. Co mohl, to obrátil vzhůru nohama.

Uvěznil děti a mnohé rodiče na dlouhé měsíce u domácích 
počítačů, bezohledně uzamkl školy, sportoviště, zájmové 
kroužky, kulturní zařízení. Vážně naboural vzdělávací 
programy a všem nadělal vrásky na čele. Vědomostní 
a dovednostní rozdíly mezi žáky budeme dlouho a obtížně 
stírat.

Minulý školní rok a začátek toho nového letošního se ve 
velkém množství podepsal na mnoha kantorech. Učitel 
dobře ví, co musí, ale občas přemýšlí o tom, co ještě může. 
Mnozí z nás by chtěli učit jinak, pomáhat dětem zvládat 
překážky a složitosti života, rozvíjet jejich přirozenost, 
zvídavost a pozornost. Zatím nás stále ničí narůstající 
byrokracie, výzvy, výkazy, třídní záležitosti, statistiky, 
dotazníky, hodnocení, jeden by z toho všeho lehl. Samá 

nejistota, vleklé čekání na měnící se protiepidemická 
opatření, očkování či neočkování, chaotické testování, 
neuvěřitelné vyplňování covidových tabulek pro různé 
instituce.

Předvánoční čas a doba Adventu znamená radostné 
očekávání příchodu Spasitele. Každý si v jeho podobě 
představuje někoho jiného. Školství nutně potřebuje 
svého Spasitele. Sílu, která by dala přednost zdravému 
rozumu a úsudku před horou zbytečných lejster.

Krásné vánoční svátky, dětem bohatou sněhovou nadílku 
a hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti 
přeje do nového roku všem žáčkům, učitelům, rodičům 
a spoluobčanům

za kolektiv ZŠ Ratiboř 
Mgr. Milada Valová / ředitelka školy
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Letošní školní rok jsme začaly podzimní výzdobou 
vnitřních prostor OÚ. Nádherné výrobky opět vytvořily 
naše šikovné dětičky z MŠ se svými rodiči.

Jako klub jsme se spojili s knihovnou Ratiboř (velké 
díky Janči Vaculíkové) a společně udělali pro děti 
2 stezky odvahy. Menším dětem byla určena stezka 
odvahy se skřítkem Ratáčkem a hodnými strašidelnými 
postavičkami. Stezku jsme propojili s aplikací Actionbound, 
kde si děti i jejich rodiče mohli poslechnout povídání 
jednotlivých strašidýlek (za to velké díky celé Janíčkovic 
rodině), a po cestě plnit několik úkolů. Větším dětem byla 
určena delší stezka s Frantou Pidižvíkem.

Další naší akcí byla Lampionáda, která se letos opravdu 
vydařila. Snažily jsme si vynahradit loňskou, která se 
bohužel konat nemohla. Akce začínala strašidelným 
tvořením, kde si děti mohly vyrobit strašidelné masky, 
strašidýlka, věštby budoucnosti nebo vymalovat 
strašidelné omalovánky. Poté byl od školky, která byla 
vyzdobena vydlabanými dýněmi, zahájen lampionový 
průvod za doprovodu dětské hudby znějící z rozhlasu. 
Celá trasa byla nádherně nazdobena zapálenými 
lucerničkami. Na kopci na nás čekaly překrásné tančící 

rusalky a jedno rozkošné strašidýlko. Trasa pokračovala 
přes hřbitov, kde všichni jistě zavzpomínali na své blízké, 
kteří tu již nejsou s námi. Celý průvod byl zakončen, jak 
je zvykem, u fary, kde na děti čekalo velké překvapení 
v podobě osvětleného obecního kolotoče. S nadšením se 
povozily nejen děti, ale mnohdy také jejich rodiče, na které 
čekalo také občerstvení v podobě lahodného svařáku 
nebo výborného čajíku. Za celý klub rodičů a všechny děti 
moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na této akci 
a její přípravě podíleli.

Poslední naší akcí v tomto roce je hledání ztraceného 
dopisu pro Ježíška, který skřítek Raťáček někde ztratil. Děti 
mu můžou pomoci s hledáním, aby ho stihl do Vánoc ještě 
Ježíškovi odeslat.

Všem za klub rodičů přejeme, ať se Vám vánoční svátky 
opravdu vydaří, ať je prožijete jen s úsměvem na tváři, 
hodně zdraví do nového roku a ať vás štěstí provází na 
každém kroku.

Za Klub rodičů MŠ Ratiboř 
Eva Ordeltová

KLUB RODIČŮ MŠ
Podzimní akce…
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Vítání občánků
Tradiční rituál, kdy jsou nově narození občánci slavnostně 
uvedeni do života ve společnosti obce, se vrací.

V neděli 31. října 2021 jsme v prostorách obřadní síně naší 
obce uvítali 9 dětiček narozených v letošním roce.

Všechny přítomné přivítal pan starosta Martin Žabčík. 
Nechyběly děti z MŠ, které nás potěšily svými písničkami 
a básněmi. Rodiče se podepsali do pamětní knihy 
a následovalo fotografování.

Jsme moc rádi, že se tato tradice opět mohla konat 
a věříme, že už nepřijde nic, co by ji přerušilo. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na přípravě této akce.

Rodičům a jejich dětem přejeme hodně radosti a lásky.

Setkání se seniory
Letošní setkání se seniory se uskutečnilo 31. října 2021 
v sokolovně. Naše milé hosty uvítal pan starosta Martin 
Žabčík a prostřednictvím prezentace všechny seznámil 
s různými aktualitami v naší obci. K pohodové atmosféře 
přispěli kulturním programem žáci základní školy 
a také žáci základní umělecké školy, kteří podali téměř 
profesionální výkony ve zpěvu či hře na hudební nástroj. 

Všichni jsme si toto odpoledne příjemně užili a těšíme se 
na další setkání.

Všem příchozím děkujeme za účast a všem spolupracovní-
kům děkuji za pomoc při přípravách této zdařilé akce. Díky 
patří také žákům a učitelům ZŠ a ZUŠ.

Našim spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a do nového roku pevné zdraví a spoustu dobré 
nálady.

Za sociální komisi 
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová

Vzpomínka
Chtěli bychom vzpomenout na naše známé spoluobčany, 
kamarády, sousedy, kteří odešli z našich řad během 
tohoto roku.

V letošním roce nás opustili tito spoluobčané:

JMÉNO DEN ÚMRTÍ VĚK

Holubec Stanislav 24. 1. 2021 54 let

Nováková Jarmila 26. 1. 2021 86 let

Šedý Josef 26. 1. 2021 89 let

Burdíková Jaroslava 17. 1. 2021  74 let

Zubík Gustav 1. 2. 2021 74 let

Zbranek Jiří 1. 2. 2021  62 let

Tlašek Martin 2. 2. 2021  44 let

Hříbek Josef 4. 2. 2021  74 let

Mořkovská Emilie 19. 2.2021  89 let

Žamboch Ladislav  12. 3. 2021 73 let

Jurková Vlasta  25. 3. 2021  98 let

Kaňáková Ilona  21. 3. 2021  86 let

Klvánková Ludmila  17. 4. 2021  73 let

Daňová Vlasta 12. 5. 2021  86 let

Kovář Miroslav  21. 6. 2021 86 let

Ministrová Helena  24. 6. 2021  70 let

Halmazňová Jarmila  19. 8. 2021  69 let

Mynařík Jiří  17. 9. 2021  47 let

Gabryš Vojtěch 5. 10. 2021  20 let

Machálek Jaroslav 4. 11. 2021  81 let

Ordelt Josef 18. 11. 2021  72 let

Hurdová Božena  21. 11. 2021 97 let

Hrňová Naděžda 6. 12. 2021  79 let

Valchář Jaroslav 14. 12. 2021 84 let

Věnujme jim tichou vzpomínku v rámci našeho Zpravodaje.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům 
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Milí čtenáři, 
je mi milou povinností dát Vám ve známost změnu, k níž došlo na konci listopadu 2021. V dosluhujícím kolektivu 
staršovstva nastala po šesti letech částečná změna. Po dlouholeté službě své působení jako presbyteři zakončili Anežka 
Holubcová, Ludmila Kotrlová, Ladislav Žabčík, Bohumil Zbranek, Pavel Baletka, Věra Kelárková a Libor Vítek. Na jejich místo 
nastoupili Jana Hnátková, Jiřina Sklenská, Milada Valová, Jiří Uličník, Ludmila Musilová, Tereza Barvíková a Zuzana Vítková.  

Ráda Vám sděluji, že jak v dosavadním kolektivu, tak i v nově zvoleném má náš sbor velice milé staršovstvo, dobře 
spolupracující, přátelsky provázané a otevřené novým věcem. 

Změna však nastala ještě jedna, a to na postu kurátora sboru. Po dobu 15 let jsme zde měli schopného a obětavého kurátora, 
za jehož působení se ve sboru událo nepřeberné sousto oprav církevních budov završené kapitální rekonstrukcí kostela. 
Tímto obětavým kurátorem byl Jan Jurášek, kterému jsme poděkovali v průběhu nedělních bohoslužeb 28. listopadu. V této 
náročné funkci ho vystřídala Růžena Hříbková, dlouholetá a zkušená presbyterka, zapisovatelka a sbormistryně. Oběma přeji 
neutuchající radost ze služby na nivě Páně. Jsem fakt vděčná, že jsem mohla a dále budu moci spolupracovat s ratibořským 
dvacetičtyřčlenným staršovstvem. A doufám, že Vy, sestry, bratři a přátelé sboru, budete podporovat také tento aktuální kolektiv 
presbyterů a chopíte se různých úkolů, budete se podílet na brigádách, a především se budete účastnit života svého sboru :)

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

o Ježíši a štěstí, jež světu vzešlo v něm; 
ne hledanými slovy, jak dítkám, prostě jen;

kdo ví, nechť dále poví, 
jak laskav Pán jest ten.

Ty staré, staré zvěsti již vypravujte všem

Ty staré, staré zvěsti chce dál a dále nésti, o spasení a štěstí, 
jež v Kristu vzešlo nám!
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Bratři a sestry, milí přátele, Vám i Vašim rodinám přejeme pokojné a požehnané Vánoce a mnoho sil, 
zdraví a Božího pokoje v novém roce 2022.

Jménem staršovstva Růžena Hříbková, kurátorka sboru a J. Wiera Jelinek, farářka.

Ochotným dárcům připomínáme, že dar církvi je možné odečíst ze základu daně. Číslo sborového účtu: 187315570/0300.

Pokud se nebudeme moci 
shromažďovat, bohoslužby budou 
opět zveřejňovány skrze živý přenos 
na obecním infokanále. Nicméně 
srdečně Vás všechny zveme na 
sborový program:

V pátek 24. 12. měli bychom se sejít 
v 16.00 hodin v kostele ke krátké dětské 
Štědrovečerní slavnosti. 

Na další Vánoční bohoslužby jste 
srdečně zváni do sborového sálu a to 
od 10.00 hodin – na Boží Hod vánoční 
v sobotu 25. 12. se svatou Večeří 
Páně. Na Štěpána v neděli 26. 12. 
nám poslouží s. farářka Ewa Jelinek 
z Ostravy.

Bohoslužby na zakončení kalendářního 
roku v pátek 31. 12. začínají v 16.00 hodin. 

Na další bohoslužby (i s Večeří Páně) 
se shromáždíme v neděli 2. 1. 2022 

v 10.00 hodin (v sobotu 1. 1. 2022 se 
nesejdeme).

V rámci Aliančního týdne modliteb 
se budou konat ekumenická 
shromáždění v úterý 11. 1. v 16.00 
hodin, kdy poslouží kněz Jerzy Szwarc 
z římskokatolické farnosti Hošťálková. 
Další shromáždění bude ve středu 
12. 1. v 16.00 hodin a kázáním nám 
poslouží br. Jan Olšák z Církve bratrské 
ze Vsetína. 
Každé 3. úterý v prvních měsících roku 
2022 jste srdečně zváni k účasti na 
zeměpisných setkáních s paní Světlou 
Rožnovjákovou, která se s námi podělí 
o své zážitky z cest po světě. V úterý 
18. 1. se můžeme těšit na povídání 
o Spojených arabských emirátech, 15. 2. 
o Japonsku, díl 1., a 15. 3. o Japonsku, díl 2.
Další podrobný program najdete ve 
Sborovém dopise.

Vánoční stromeček
Milí přátelé, 
nevím, zda víte, ale letos v kostele máme vánoční stromek, který pochází od 
pomníku Jana Maniše. Instalovali jej, stejně jako venkovní stromek, obecní 
zaměstnanci a nazdobila skvělá parta mladých mužů (přesně: tatínků Žabčíka 
a Růžičky a jejich pěti synů). 

Říká se, že vánoční stromeček je jen bezvýznamná tradice, i když někteří tvrdí, 
že to byl například německý reformátor Martin Luther, kdo ozdobil první 
stromeček při jednom vánočním programu v kostele.

I když tedy přesně nevíme, jak tato tradice vznikla, zkusme se letos o Vánocích, 
až budeme pospolu u vánočního stromku, zamyslet nad jeho hlubokým 
duchovním poselstvím: 

  Vánoční stromek svojí vůní a krásou přináší radost, připomíná radost ze 
zázraku těch prvních Vánoc, kdy anděl Páně oznámil pastýřům v Betlémě: 
„Dnes se vám narodil Spasitel.“

  Vánoční stromeček má zelenou barvu, která je symbolem života, růstu 
a požehnání. Poukazuje také na život věčný, který Bůh v Kristu dává všem, kteří 
přijali Pána Ježíše. Ježíš říká: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.“

  Jeho větvičky jsou rozložené na všechny strany, také Boží láska je nabídnuta 
všem lidem. Pán Ježíš volá: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny a já vám dám odpočinutí.“

  Stromeček září světlem svíček. Toto světlo ukazuje na Pána Ježíše, který je světlo 
světa. On řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě.“

  Dřevo stromku ukazuje na betlémské jesličky, ale i na Golgotský kříž, na 
kterém později Pán Ježíš za nás umíral. Jako Boží Beránek, který sňal hřích světa.

  Pod stromeček se dávají dárky pro rodinu a přátele. Tento pěkný zvyk nám 
připomíná, že Pán Bůh nám dal svůj nádherný dar ve svém milovaném Synu 
Pánu Ježíši Kristu. Ten, kdo dar nepřijme – ten ho však nemůže ani vlastnit. 

Přijali jste již všichni tento jedinečný Boží dar – Spasitele?

Sborová sdělení

Vánoční balada 
aneb Holky z Centauri
Standa Fé (Frydrych) 
autor balady a ilustrace

V dálce zvon zní, v oknech září stromky, 
vánoční ozdobou pyšní se domky. 
Noční obloha, pod nohama křupe sníh 
i přes silný mráz jsem malinko zjih, 
od rtů horký dech vzhůru stoupá 
a má hlava je na myšlení skoupá. 
Nade mnou hvězdy třpytí se, 
i po letech bádání však neví se, 
zda někde v těch ztracených dálavách, 
mají-li milenci zmatek ve hlavách.

Zdalipak holky, tam, z Centauri 
jsou šťastné nebo mají chmury? 
A co kluk ze souhvězdí Raka? 
Má jinou Račici, jenž ho láká? 
Jak žije se asi v souhvězdí Ryb? 
Maj pro co žít a maj se tam líp? 
Z Polárky na Zem zas nejspíš dívá se 
ten, co také přemýšlí o čase. 
Přemýšlí, zda Slunce bude tu věčně 
a nejspíš též dvoří se Polárčí slečně. 
V souhvězdí Psa hvězda je Sirius, 
říká i tam muž své ženě, že je kus?

Lidská fantazie má tu velkou moc, 
že přeletí miliony let za jednu noc. 
A tak můžeme navštívit tyto světy, 
aniž bychom podnikli vzdálené lety. 
Tak jak my už dva tisíce let věřím, že 
i oni mají svého Ježíše 
nebo jinou vesmírnou sílu, 
co dodá jim do života víru. 
Víru, že jejich život smrtí nekončí, 
to vše mě napadá cestou na půlnoční.
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10 LET ZVONKŮ DOBRÉ ZPRÁVY
Srdce buší, i když se ruce nehýbou…

V průběhu ledna jsme začali plánovat koncerty na celý 
rok. Museli jsme přesunovat koncerty z loňského roku do 
letošního, jelikož o zvonky je největší zájem právě v době 
adventu. Termíny se plnily a byly hned obsazeny. Po dlouhé 
pauze jsme se sešli v květnu, abychom natočili koncert pro 
Literární jaro ve Vsetíně. V červenci se konal náš každoroční 
tábor, kde jsme oslavili 10 let existence našeho souboru. 
Zavzpomínali jsme na začátky, promítli si fotky a všichni jsme 
s údivem sledovali, kam až jsme se vypracovali. Za deset let 
tento soubor odehrál 241 koncertů a vystoupení na akcích. 
Kvůli vzniklé situaci spojené s pandemií nebylo koncertů 
ani loni, ani letos mnoho. V průběhu let jsme měli možnost 
se podívat do různých zákoutí České republiky, Evropy, ale i 
Ameriky. Musíme se pochválit, že za pouhých 10 let, což není 
moc, jsme toho zvládli hodně. Doufáme, že následujících 10 let 
se vyvine lépe, než se vyvíjí situace teď.

První letošní koncert, za účasti diváků, jsme odehráli v Ratiboři 
na závěr tábora. Není nic úžasnějšího a výjimečnějšího, než 
vidět publikum, jak sedí před námi. Člověk při hraní cítí a vidí 
podporu v jejich očích. Na tento koncert se na nás přijela 
podívat zvonkohra z Maďarska, se kterou plánujeme na 
příští rok spolupráci. V září jsme odehráli tři koncerty v 
Hradčanech u Přerova, v Martínkově (tento koncert jsme 
přesouvali na 4x) a poslední ve Vsetíně na Valašském záření. 
Adventní čas vypadal velmi nabitě, tudíž jsme nelenili a 
začali nácvik vánočních skladeb. Bohužel, jak si nikdo nepřál, 
koncerty se začaly rušit. V obci Číměř u Třebíče jsme odehráli 
první a poslední koncert před publikem. O každoroční koncert 
„Urbi et Orbi“ jste ale nepřišli. Vysílal se opět, tak jako loni, na 
našich facebookových stránkách a také na infokanálech obce 
Kateřinice a obce Ratiboř.

Náš soubor má 22 členů, bohužel covidová situace nám 
nepomohla a spousta členů přestala docházet do souboru. 
Starší skupinu vede Emílie Adámková a mladší Andrea 
Kubíčková. Členy starší skupiny jsou: Dominika Muchová, 
Lucie Rybnikářová, Zuzana Vítková, Veronika Konvičná, Pavlína 

Valchářová, Kristýna Malovaná, Tereza Barvíková, Nikol 
Veselá, Kateřina Valchářová, Petra Malovaná, Hana Malovaná 
a Klára Malcharcziková. Členy mladší skupiny jsou: Veronika 
Bravencová, Daniela Koňaříková, Eva Vrajová, Jana Hrušková, 
Markéta Zubíčková, Michal Děckuláček, Natálie Janírková, 
Vanessa Vaculíková. Protože členové ubývají, potřebujeme 
a hledáme nové lidi do našeho týmu. Nejlepší příležitostí 
je tábor, kde se můžeme více poznat, naučit se nové věci 
a pomoct si při začátcích. Pokud budete mít zájem, přihlaste 
se na tábor. Věříme, že už konečně nastane dobrá doba a 
přiletí za námi Američané.  

Zvonky se zapojily do projektu „Valaši sa učija“. Díky tomuto 
projektu se můžeme učit novým věcem například: pečení 
výborných frgálů od naší paní Kamasové, malovat s ilustrátorkou 
dětských knih Vlastou Švejdovou, kurz fotografování, vyrábět 
náramky z kůže, šít tašky, tvořit z keramiky, dozvědět se něco 
o zdravovědě a spoustu dalších věcí. Velké díky tak patří 
Martině Valůškové, která nám tento projekt vede.

Letos se nám podařilo uzavřít projekt Erasmus+. Výsledné 
video tohoto projektu je ke zhlédnutí na našem facebooku. 
Tímto děkujeme všem, kteří na tomto projektu spolupracovali, 
pomohli nám s administrativou, vytvořením fotografií, videí aj.

Naše klubovna se staví a doufáme, že ji již příští rok budeme 
aktivně využívat. Děkujeme všem, kteří nám přispěli na 
tuto stavbu, a budeme rádi za jakýkoliv další příspěvek. 
Číslo účtu je 2400874232/2010.

A poslední díky patří Vám všem, kteří nás podporujete, jezdíte 
na naše koncerty, přispíváte finančními dary nebo pořádáte 
pro nás různé sbírky. Děkujeme! Přejeme Vám požehnané 
vánoční svátky plné radosti, štěstí a zdraví do nového roku.

Za Zvonky Dobré zprávy 
Andrea Kubíčková
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…takto jsme se mohli zapojit zpěvem do vánočních koncertů 
skupiny Gymplerů, kdyby…

Dlouhé tmavé večery, které jsou typické pro dobu adventní, 
vystřídá očekávání nového světla (ať v podobě slunce nebo 
Ježíška), zklidnění, bilancování a čas v kruhu rodiny by pak měl 
být v dnešní době o to víc cennější.

Pradávní předkové věřili, že v tu nejdelší noc roku, na zimní 
slunovrat, umírá staré slunce a nové se rodí. A že právě tehdy je 
země bez ochrany, a proto je potřeba zachovat jiskřičku naděje, 
světlo a lásku v sobě a ochránit sebe i svá obydlí, třeba věncem 
či větvičkou z břečťanu, cesmíny nebo jmelí.

Vinšujem vám dobrý deň, výš vodičku než oheň.

27. 12. 2021 v odpoledních hodinách nás bude slyšet – tradiční 
Šťastikování nebude zřejmě úplně tradiční, ale zazpívat si 
můžeme i z oken našich domovů.

Chystáme se také natočit malou ochutnávku vánočních koled 
a písní, které si Vás najdou na FB, webu či infokanále.

Hodně zdraví v novém roce za celý soubor Kosiska

Lucie Žabčíková

Čas Vánoc bílých přichází

Do srdcí všech lidí těch blízkých i vzdálených

Zvonky vyzvání

Vlídnou krajinou prostoupí láska a mír

Nad šedými stužkami venkovských cest

Do třpytivých světýlek vesnic a měst…

ZAHRÁDKÁŘI
Přátelé zahrádkáři,

i přes nepříznivou covidovou situaci mečíky vyrostly 
a vykvetly. Potěšily svými krásnými květy naše příbuzné, 
sousedy a známé, které jsme kyticemi mečíků obdarovávaly. 

Mečíky jsme také průběžně vystavovaly ve vestibulu 
obecního úřadu, aby je  mohli  vidět i naši spoluobčané. 

Podařilo se nám zúčastnit výstavy květin na zámku 
v Holešově. Výstavu pořádala organizace Gladiris k 55. výročí 

založení. Výstava byla nádherná a moc nás potěšilo, že jsme 
mohly vystavit naše výpěstky.

Teď už jsou mečíky sklizeny a my zahrádkáři doufáme, že 
dobře přezimují. 

Přejeme všem našim spoluobčanům krásné vánoční svátky 
a dobré zdraví v novém roce 2022. 

Za zahrádkáře 
Jaroslava Zbranková
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I když soutěžní sezóna začala trochu později, mužský tým 
stihl objet přes 50 soutěží. Z toho se zaslouženě umístil 34× 
na prvních příčkách. Tyto krásné výsledky jsme získali i díky 
nové hasičské soutěžní stříkačce, kterou jsme letos pořídili. 
Tuto krásku jsme mohli zakoupit díky štědrým sponzorům, 
kterým velice děkujeme! Je to Nástrojárna MATRIX, která 
nás podpořila částkou 50 000 Kč, pan Mořkovský daroval 
10 000 Kč a firma Kayaku Safety System přispěla 5 000 Kč. 
Ještě jednou děkujeme a už se těšíme na další soutěžní 
sezónu.

My samotní jsme se stali dárci a zapojili se do podpory 
obcí zasažených tornádem částkou 8 000 Kč. Posílali jsme 
i dopis s nabídkou pomoci a okamžitého výjezdu členů 
k odstraňování následků živelné pohromy, avšak z důvodu 
velké účasti jiných jednotek naši pomoc již nepotřebovali. 

V září jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí dvou členů 
jednotky dobrovolných hasičů z Koryčan, kteří zemřeli při 
výbuchu plynu v rodinném domě. Dne 19. 9. 2021 jsme uctili 
jejich památku minutou ticha.

V říjnu (20. 10. 2021) jsme se mohli těšit na společenskou 
kulturní akci, jarmark, na kterém jsme prodávali občerstvení. 

Ten den se konalo i hasičské cvičení v Hošťálkové, kde byla 
úkolem dálková doprava vody.

Výjezdová jednotka
 9. 6. 2021 – požár
 9. 8. 2021 – technická pomoc (čištění kanalizace)
 11. 8. 2021 – likvidace bodavého hmyzu
 12. 8. 2021 – technická pomoc (čištění kanalizace)
 16. 9. 2021 – likvidace bodavého hmyzu 
 3. 10. 2021 – požár rubiska 50×30 m
 14. 10. 2021 – likvidace bodavého hmyzu 
 8. 11. 2021 – technická pomoc (čištění kanalizace)

Věřím, že žádné zákazy a příkazy nám nemůžou zkazit 
krásné vánoční období, proto vám všem přejeme 
příjemné prožití svátků a do nového roku pevné zdraví. 
A hlavně! Žádné požáry!

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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Polický okruh
V úterý 28. září jsme v Policích zakončili skvělou DTB sérii, 
ve které se závodí v běhu, duatlonu, triatlonu a v závodě 
horských kol. Právě v Policích se jede závod kol, Polický 
okruh. I přes menší zázemí a ne tak početný organizační 
tým jak na kunovických závodech, má tato akce velmi 
příjemnou rodinnou atmosféru. Závodí opět děti i dospělí 
v různých věkových kategoriích, od odrážedel až po “velká” 
kola. Dětská trasa není vůbec snadná a konkurence je těžká. 
I když se všichni ze závodních týmů Zubíčků, Regmundů 
a Krejčířů moc snažili, medaili nakonec získala jen Maruška 
Krejčířová na odrážedle. Závod dospěláků také není žádná 
procházka. Jedou se okruhy podle věkových kategorií 
v dost ostrém tempu a strmé výjezdy střídají rychlé sjezdy. 
Bohužel ani v této kategorii nám nepadla žádná medaile, 

ale soupeři jsou zkušení bikeři, tak člověka těší, že oproti 
poslednímu závodu došlo ke znatelnému zlepšení.

Součástí tohoto posledního závodu je i vyhlášení celkových 
výsledků DTB série za všechny čtyři závody. Přiznám se, že 
jsem tajně doufal a při zveřejnění výsledků na informační 
tabuli byla moje radost nezměrná. Za účast a nemalé 
úsilí na všech závodech to bylo 3. místo v mé kategorii. 
Hurá, konečně krásná medaile. Pocit na bedně je krásný 
a zasloužený, ale ještě pěknější je pocit, když tam vidíte stát 
své děti. Je to pro všechny odměna za dřinu při trénincích 
i závodech a skvělou motivací do další sezóny.

Nejen vyhlášení, ale i celé závody, jsme si všichni moc užili 
a už se těšíme na DTB sérii 2022.

Pozvánka na Silvestrovský běh
Jako každý rok se v poslední den roku vydáváme 
volným klusem z Trojáku do Ratiboře. Jedeme prvním 
busem nahoru a pak po svých zpět. Poběžíme za 
každého počasí a přidat se může každý, kdo se cítí. 
Nebežíme nijak rychle a je to prakticky skoro celé 
z kopce, takže se není čeho bát. Pokud to někoho 
osloví, dejte vědět, nebo se prostě potkáme v autobuse.

Petr Zubíček / 734 114 861

BĚŽCI 

Mikulášský běh pro Krtka
V sobotu 4. prosince měl proběhnout jako 
každý rok Mikulášský běh. Covidová situace 
a nařízení ve Zlínském kraji, ale situaci 
změnily.

Závod jako takový byl zrušený, ale ti, kteří 
chtěli své startovné ponechat na Nadaci 
dětské onkologie Krtek v Brně, si trasu 
závodu mohli proběhnout. Nebylo co 
řešit a dopoledne jsme vyrazili směr Zlín, 
posíleni o mladou krev v podobě syna Peti 
Mynaříka. Byť to nebyl závod, akce byla 
opět skvěle připravená, atmosféra úžasná, 
zkrátka velmi pěkné běžecké dopoledne. 
Byli jsme rádi, že to proběhlo i v této 
podobě a že náš běh přispěl na dobrou věc.
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Muži „A“ pod vedením trenéra Sachera vstoupili do 
nového ročníku I. B třídy slibně a do pátého kola 
neokusili hořkost porážky. První slabší výkony v sezoně 
přišly v polovině září domácí porážkou s Krhovou 
a následným debaklem v Brumově. V říjnu začaly 
přicházet první zranění, ale tým i přes absence některých 
klíčových hráčů dokázal postupně porazit Prlov, Příluky 
a na hody v domácím derby Jablůnku. V posledních třech 
kolech se začala zranění hráčů kupit ještě více a trenér 
měl problém, aby na utkání dal dohromady kompletní 
jedenáctku. Áčko je po podzimu, i přes některé výpadky, 
na solidním 5. místě tabulky s bilancí 20 bodů za 
6 vítězství, 5 porážek a 2 nerozhodná utkání. Nejlepším 
střelcem podzimu našeho „A“ týmu a I. B třídy se stal 
Petr Sovák, který vsítil 17 branek.

V „B“ týmu mužů, který hraje III. třídu okresu Vsetín 
pracujeme na postupném začleňování dorostenců do 
dospělého fotbalu. Mladí kluci do týmu zapadli dobře 
a odehráli solidní podzim. V týmu se v devíti kolech 
prostřídalo celkově devět kluků v dorosteneckém věku 
a tři z nich se dokonce zapsali do listiny střelců (Mikula 
Vojtěch 2x, Hrabica Jakub a Čablík Jan 1x). Béčko je 
po podzimu na 5. místě tabulky s bilancí 8 bodů za 
2 vítězství, 5 porážek a 2 nerozhodná utkání.

Dorost pod vedením trenérů Josefa Mikuly a Ondřeje 
Marečka hraje Okresní přebor. Kluci nám udělali v 
podzimní části sezony radost a některá svá mistrovská 
utkání vyhráli rozdílem třídy. Nejvyšší porážku 11:1 
uštědřili na domácím hřišti v šestém kole vedoucímu 
týmu tabulky z Horního Lidče. Dorostenci jsou po 
podzimu na 2. místě tabulky s bilancí 22 bodů za 
7 vítězství, 2 porážek, 1 nerozhodné utkání a skoré 48:9. 
Na vedoucí celek tabulky kluci ztrácí 6 bodů a mají jedno 
neodehrané utkání k dobru. Nejlepšími střelci jsou 
Mikula Vojtěch 11 branek, Hastík Jan 11 branek a Janota 
Tomáš 6 branek. 

Z našeho týmu dorostu si trenéři OFS Vsetín kategorie 
U17 vybrali tři hráče ročníku 2005-2006, kteří měli 
reprezentovat okres v přípravném utkání proti výběru 
OFS Uherské Hradiště. Do výběru trenéři zařadili tyto 
hráče Metoděj Černý – útočník, Štěpán Mrlina – obránce 
a Marek Nogol – brankář. Do utkání na umělé trávě 
v Rožnově pod Radhoštěm nakonec naskočili jen první 
dva jmenovaní, neboť Marek byl nemocen. Dle vyjádření 
trenéra výběru Pavla Janoška se kluci na hřišti předvedli 
v dobrém světle a bude se těšit na další plánované 
soustředění koncem února příštího roku.

Závěrem děkujeme všem sponzorům, divákům 
a obecnímu úřadu za podporu a těšíme se na jarní 
setkání na fotbalových utkáních. Přejeme krásné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2022 hlavně hodně 
zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Za Oddíl kopané 
Michal Mrlina

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM

Oddíl kopané Ratiboř hledá spolehlivé brigádníky na obsluhu 
do bufetu při víkendových mistrovských utkáních.
Bližší informace u Michala Mrliny na telefonním čísle 737 642 968.BRIGÁDA

Muži B – 10. 10. 2021

Dorost – 2. 10. 2021
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Tak, kluci mají za sebou svou první část sezóny ve svém 
životě. Postupně se nám kádr stabilizoval a šlo to vidět. 
Kluci už o sobě začínají na hřišti vědět, proto už vidíme 
náznaky hezkých akcí a individuálních schopností.

Utkali jsme se na mini turnajích s hodně soupeři a vedlo 
se nám docela dobře. Někdy jsme vyhráli, někdy ne, ale 
vždy byla vidět obrovská snaha, což je strašně důležité 
pro další rozvoj.

Přes zimu potrénujeme v tělocvičně, kromě fotbalu se 
budeme snažit klukům vylepšit i pohybové schopnosti, 
a připravíme se na jaro. Tréninky máme v úterý a ve 
čtvrtek v 16:00. Pokud by se chtěl někdo nový přijít za 
námi podívat, určitě může.

Přeji všem krásné Vánoce.

Petr Nogol / trenér (737 333 138)

KST Ratiboř zve všechny děti, ženy a muže od 2 do 
102 let na pravidelné hraní, pinkání a trénování 
v ratibořské sokolovně každý čtvrtek a od 1. 12. 2021 
do 15. 4. 2022 i každé úterý v 18 hodin.

Jiný termín je možný po dohodě s Jiřím Vaculíkem 
(737 490 333) nebo Petrem Barvíkem (731 763 313).   

Pevné zdraví a pohodu přeje

Za klub stolního tenisu  
Jiří Vaculík

MLADŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

STOLNÍ TENIS

Připraven je i robot 
na vystřelování 
pinpongových míčků 
BUDDY pro začínající 
i zdatné hráče.

U17 výběr trenérů OFS pro reprezentaci okresu Vsetín 
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Ve Vsetíně a jeho blízkém okolí se v minulosti nacházely 
desítky lyžařských vleků, jejichž provoz byl vlivem 
nepříznivých okolností ukončen. Jedním z takových je i vlek 
vzdálený jen pár kilometrů severovýchodně od Vsetína 
v obci Ratiboř. Jeho historii nám podrobně sepsal pan 
PaedDr. Stanislav Haša, tehdejší tajemník MNV a hlavní 
iniciátor výstavby vleku:

Lyžařský vlek v Ratiboři byl budován se záměrem 
nabídnout nejen místní mládeži, ale i širší veřejnosti 
možnost zimního sportovního vyžití. Myšlenka tajemníka 
Stanislava Haši zaujala vedení v Ratiboři a podporu jí 
vyjádřil především předseda Josef Zubíček. Spolu pak 
vybírali v roce 1983 místo pro lyžařský vlek. Objížděli 
jednotlivá údolí a hledali vhodný svah. Podmínkami 
výběru místa pro výstavbu vleku byla vzdálenost od obce, 
přístupová komunikace, terén pro lyžování, dostatečné 
sněhové podmínky a možnost parkování. Z vybraných 
lokalit vše nabídlo údolí Kobelný. Samotný MNV v Ratiboři 
nebyl tehdy schopen finančně pokrýt celou nákladnou 
investici, proto požádal o dotaci na odboru cestovního 
ruchu KNV v Ostravě. Dotace byla schválena a investorem 
stavby se stal ostravský METASPORT.

Byl vybrán lyžařský vlek typ TLV-12, který nám vyhovoval 
a byl určen pro širokou lyžařskou veřejnost. Vysoký 
komfort přepravy byl zabezpečen samoobslužným 

provozem, čehož si cenili především zkušenější lyžaři. 
Regulaci dopravní rychlosti při nastupování přivítali pak 
méně zdatní lyžaři, obzvláště lyžaři začátečníci. Svou 
konstrukcí se vlek řadil mezi vleky tzv. střední řady.

Výstavba začala v jarních měsících v roce 1984 betonáží 
patek pod sloupy a přípravou pro nástup METASPORTU 
Ostrava, který v letních měsících provedl montáž celého 
vleku. Samotný vlek byl dlouhý 480 m, převýšení terénu 
bylo 100 m. Zařízení náleželo pod správu DP MNV Ratiboř 
(DP MNV – Drobné provozovny Místního národního výboru 
v Ratiboři, které vedl Oldřich Matula). Zároveň s výstavbou 
vleku se prováděla i stavba obslužné chaty a sociálního 
zařízení. Do stavby se zapojilo mnoho obětavých místních 
brigádníků, kteří bezplatně odpracovali množství hodin, 
zejména o sobotách a nedělích. DP MNV vedly záznamy 
o odpracovaných hodinách a brigádníky pak odměnily 
formou permanentek na lyžařský vlek. Z těch, kteří 
odpracovali v počátcích stavby největší počet brigádnických 
hodin, můžeme jmenovat Jiřího Halmazňu, Jiřího Uličníka, 
Jaroslava Machálka ml., Antonína Kulhánka, Jiřího Slováčka, 
Josefa Maniše, Vladimíra Valčíka, Zdeňka Heryána, Jaroslava 
Sedláka, Josefa Machalu, Oldřicha Matulu, Jana Janíčka.

První dny sezóny provozu ukázaly veliký zájem lyžařské 
veřejnosti, zejména mládeže, která si do Kobelného našla 
cestu první. Zima byla tehdy velmi příznivá s bohatou 

BÝVALÝ LYŽAŘSKÝ VLEK V KOBELNÉM
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nadílkou sněhu. Malá obleva, která zimu provázela, zastihla 
vlek mimo provoz a poruchu pracovníci METASPORTU 
Ostrava rychle odstranili.

Služby na vleku si vzali pod patronát brigádníci, kteří 
zde trávili dny volna a zajišťovali provoz. Ve službách se 
střídali: Stanislav Válek, Oldřich Bělíček, Jiří Uličník, Jan 
Rožnovják, Karel Vaněk, Jaroslav Machálek, Stanislav Haša, 
Oldřich Matula, Petr Chytil, Miloš Vala, Břetislav Bierza, Jiří 
Slováček, Miroslav Vaculík, Libor Mořkovský, Petr Kotrla, 
Petra Kovářová. Vedoucím vleku byl stanoven pan Antonín 
Kulhánek, provoz zajišťoval rovněž Josef Maniš.

ČSČK v Ratiboři se iniciativně ujal zajišťování zdravotnických 
služeb ve dnech volna a jejich členové zde odvedli kus 
záslužné práce. První sezóna nebyla bohatá na úrazy, 
a to patřilo ke kladu zařízení. Do Kobelného si našlo cestu 
mnoho místních i přespolních lyžařů a dokonce jsme 
zde přivítali i lyžaře z tehdejší NDR. Přijížděly autobusové 
zájezdy z širokého okolí. Slyšeli jsme chválu na areál vleku, 
ale také na krásné prostředí valašské krajiny.

V roce 1985 byla dokončena a zkolaudována stavba 
obslužné chaty lyžařského vleku, která sloužila jako zázemí 
pro lyžaře. V chatě byla podávána teplá jídla a nápoje. 
Chata nabízela i ubytování pro školní lyžařské kurzy.

V zimním období se zde konaly nejen lyžařské kurzy 

okolních škol, ale i karnevaly na sněhu a lyžařské závody 
pro místní mládež. V jarních měsících se chata stala cílovou 
stanicí zahajovacího pochodu 100 jarních kilometrů, 
pochodu „Po stopách osvoboditelů“. V létě sloužila turistům 
k ubytování.

Před rokem 1989 se zhoršovaly sněhové podmínky 
a vzhledem k tomu, že zde nebylo vybudováno 
zasněžování, pokazily se i podmínky pro lyžování.

Po roce 1989 byl vlek spolu s chatou dán do pronájmu panu 
Antonínu Kulhánkovi. Ten poskytoval v chatě ubytování 
a vlek provozoval do roku 1998. Po tomto roce byl vlek 
demontován na základě rozhodnutí vedení obecního úřadu 
a odvezen na Vsacký Cáb.

Dnes již na lyžařský vlek zůstaly pouze vzpomínky. 
Zachovaly se však fotografie, které dokumentují, že se zde 
mnozí naučili lyžovat a dodnes rádi na své začátky lyžování 
vzpomínají.

Staňa Haša 
foto Olda Matula

Více fotek na webu 
www.zapomenute-vleky.cz
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Pietní místo naučné stezky Zapomenuté osudy 
„Krutý osud rukojmí“ získalo v listopadu tohoto 
roku status válečného hrobu. 

Systém péče o válečné hroby je v České republice 
upraven zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech. Péče o válečné hroby je podle tohoto zákona 
v působnosti Ministerstva obrany České republiky.

Péče o válečné hroby na území 
České republiky je realizována 
podle následujících zásad:
 Do systému péče o válečné hroby jsou kromě 

válečných hrobů s ostatky zahrnuta i pietní místa, která 
jsou připomínkou obětí válek.

 Zákon o válečných hrobech chrání všechny válečné 
hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich 
nebo spojeneckých vojáků, anebo zda se jedná o hroby 
bývalých nepřátel.

 O všechny válečné hroby je pečováno stejným 
způsobem bez ohledu na jejich původ.

 Na všechny padlé je nazíráno jako na oběti válek 
a nejsou posuzovány podle státní příslušnosti, 
národnosti a podobně.

 Cílem péče o válečné hroby je jejich zachování 
v důstojném a poznatelném stavu.

 Minimální rozsah péče o válečné hroby je stanoven 
zákonem a v ČR ji vykonávají zejména obce, které 
většinu z nich vlastní.

 Péče o české válečné hroby v zahraničí je zajištěna 
mezivládními smlouvami.

Ministerstvo obrany ČR udělilo v Praze 19.10. 2021 
souhlas se zřízením válečného hrobu pomníku k uctění 
památky osadníků Vařákových pasek popravených 
v závěru 2. světové války, který byl zřízen na místě 
popravy ve Spívalově dolině na pozemku parcelní 
č. 1632/2 na katastrálním území Obce Ratiboř.

Souhlas MO ČR byl vydán na základě podkladů, které 
připravila pracovní skupina badatelů a následné žádosti 
zřizovatele válečného hrobu Obce Ratiboř čp. 75 a dále 
písemného souhlasu vlastníka nemovitosti, na které 
byl válečný hrob zřízen, pana Josefa Machaly (Ratiboř 
čp. 55) a souhlasných stanovisek Městského úřadu ve 
Vsetíně a Krajského úřadu Zlínského kraje.

Podle Zákona č. 122/2004 Sb. se tak místu dostalo 
významné ochrany. V případě poškození může 
být fyzická, právnická a podnikající fyzická osoba 
potrestána vysokou finanční pokutou.

Jsme rádi, že místo je často navštěvováno a jeho 
návštěvníci zachovávají pietu tohoto místa. Tuto 
skutečnost dokládají pokládané kytice a svíčky 
a místo je v důstojném stavu.

Naším přáním je, aby tomu tak bylo i nadále.

Staňa Haša

PIETNÍ MÍSTO ZÍSKALO STATUS 
VÁLEČNÉHO HROBU
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Tříkrálové koledování bude v lednu opět odlišné od způsobu, na který jsme byli řadu let 
zvyklí. Sbírka se stejně jako v uplynulém ročníku přesouvá z větší části do online 
prostoru, aby i přes náročnou koronavirovou situaci mohla přinést do domácností 
přání pokoje a dobra, a zároveň vyprosit finanční příspěvek pro ty, kteří naši pomoc 
potřebují. Sbírka v našem regionu bude probíhat v termínu 1.–16. 1. 2022. Její výtěžek 
opět poputuje na pomoc lidem v tíživé životní a sociální situaci, na podporu seniorů 
a osob s handicapem ve Vsetíně a okolních obcích. 

Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. 
2. Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 777970105. 
3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna v průběhu prosince na www.trikra  lovasbirka.cz 
4. Na kontaktním místě (obecní úřad, kostel či sborový dům…), kde bude umístěna pokladnička. 
5. Přispěním do pokladničky kolednické skupinky, která se bude nacházet na veřejném prostranství. 
 Koleda dům od domu nebude. V případě ochotných dobrovolníků je možné realizovat sbírku 
 prostřednictvím veřejného koledování.

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

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V LEDNU ZAZNÍ…

Vzhledem k tomu, že neustále 
dochází k úpravě jízdních řádů 
a přesunu autobusových 
linek, není jízdní řád součástí 
Zpravodaje. Platné jízdní 
řády budou k vyzvednutí 
na OÚ od začátku ledna 
a budou průběžně 
aktualizovány.

AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 2022

Z důvodu vládních omezení jsme na sklonku roku záměrně nesestavovali kalendář akcí 
na rok 2022. Pokud to situace dovolí a nějaké kulturní akce se v nadcházejícím roce 
budou moci konat, včas vás o nich budeme informovat na obecních webových stránkách, 
facebooku, v TV infokanálu a rozhlasem.

KALENDÁŘ AKCÍ 2022

Záznamy živých 
přenosů adventních 
koncertů z kostela 
si můžete pustit na 
ratibořském webu 
www.ratibor.cz
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Vážení a milí spoluobčané, přejeme Vám jménem vedení obce, zastupitelstva a všech obecních pracovníků 
prožití vánočních svátků v pokojném duchu, ve společnosti Vašich blízkých a přátel. Do nového roku 2022 

pak přejeme železné zdraví a sílu zvládat vše, co nastávající rok přinese.

Za Obecní úřad a všechny zaměstnance Martin Žabčík a Michal Mrlina

Zimní ratibořský zpravodaj 2021/4 (E. č.: E 14897) vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, 
textová korekce – Jana Vaculíková, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

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

Malá, velká dědina …


