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Vážení spoluobčané, 
s příchodem jara a probouzející se přírodou v nás klíčí chuť pustit se do další tvůrčí práce. Vše 
nám ale kazí myšlenka na válku, která probíhá nedaleko od nás. Bere nám motivaci a zasívá 
obavy a strach do našich srdcí. Musíme však stále jít dál. Je třeba podat pomocnou ruku všem, 
kteří prchají před válečným utrpením, odsoudit zločiny, které páchá Rusko, agresor, který již 
jednou vážně poznamenal historii našeho státu. Ale je také důležité nezapomínat na naše 
vlastní problémy a starosti, které přicházejí s inflací, zdražováním a dostupností prakticky 
veškerého materiálu, zboží a potravin. Pomocnou ruku bude potřebovat v nastávajícím 
těžkém období i mnoho našich spoluobčanů a to je nutné brát na vědomí. 

Přes všechny starosti Vám všem přeji krásné jaro a těším se na setkání při obecních akcích, 
které snad letos budou probíhat bez jakýchkoli omezení.

Martin Žabčík / starosta

Na základě žádosti o pomoc, která přišla ze strany 
ukrajinských přátel žijících v Karolínce, jsme se ve spolupráci 
s Mikroregionem Střední Vsetínsko zapojili do materiální 
sbírky pro pomoc Ukrajině.

Dne 28. února se rozběhla sbírka s cílem, co nejrychleji 
posbírat a doručit pomoc na konkrétní místa. Zapojily 
se všechny obce mikroregionu.

V ratibořské sokolovně vzniklo třídící centrum, kde byl 
materiál přebrán, zabalen do krabic, popsán v ukrajinštině 
a následně naložen na palety a do kamionu. V pondělí večer 
již byla většina materiálu svezena z okolních obcí. V úterý 
a ve středu se pracovníci obecních úřadů, Charity, dobrovolní 
hasiči a dobrovolníci z obce i ukrajinští kamarádi z Karolínky 
vrhli na třídění a balení. V úterý odpoledne tak mohly 
odjed první dodávky, které byly naloženy zdravotnickým 
materiálem a tím nejnutnějším přímo na ukrajinské hranice. 
Další materiál byl ve středu naložen na kamiony, které 
odjížděly z Karolínky ve středu v noci. Ve čtvrtek dopoledne 
jsme již měli zprávy o tom, že byl veškerý materiál předán 

ukrajinské straně a doputoval na určená místa. Obce 
zároveň přispěly jednorázovými částkami 20 000 Kč, 

za které byly nakoupeny ve velkoskladu Jednoty na 
Hovězí trvanlivé potraviny, dětské pleny, hygienické 

potřeby a v lékárně Salvia zdravotnický materiál. 
Tato pomoc putovala společně se sesbíraným 

materiálem.

Zároveň bylo jasné, že brzy vyvstane 
potřeba ubytování pro lidi prchající před 

válkou. Pro tyto případy se uvolnila hasičská 
klubovna a mateřské centrum v budově 

hasičské zbrojnice (bývalý Svazarm) a část 
budovy staré fary. Během krátké doby byla tato 

místa využita. Nyní máme tedy v obci dočasně ubytovány 
3 maminky a deset dětí od čtyř do sedmnácti let věku. Tím 
byla kapacita v obecních a farních prostorách vyčerpána. Nyní 
už zbývá v rámci krizového plánu jen ubytování v budově 
sokolovny. Zde máme v rezervě ubytování pro cca 30 lidí 
ale již v polních podmínkách a na krátkou dobu. K využití 
sokolovny by došlo v případě, kdy bychom dostali pokyn od 
ORP Vsetín nebo z krizového štábu Zlínského kraje.

Dále musím zdůraznit, že lidé, kteří jsou v Ratiboři ubytováni, 
jsou velmi vděční, ochotní, slušní, ihned se zapojili do 
pracovního procesu, mají zájem za ubytování platit nájem 
a usilují o to, aby jejich děti chodily do školy. Všechna naše 
ubytovací místa jsou zřízena provizorně a po splnění 
účelu přechodného ubytování, budou opět sloužit svým 
dřívějším účelům.

I když není známo, zda se zde uprchlíci usadí nebo se 
po ukončení konfliktu vrátí zpět domů, snažíme se tyto 
ukrajinské občany co nejrychleji integrovat. V základní 
škole vzniká v odborné učebně adaptační skupina, kde 
by měly ukrajinské děti docházet na výuku pod vedením 
ukrajinské vychovatelky. Ta by měla následně pomáhat 
začlenit děti do jednotlivých základních a mateřských škol.

Všem Vám, kteří jste se zapojili do organizace sbírky, či 
pomohli s vybavením ubytování a také přispěli materiálem, 
patří velké poděkování. Ochota a nasazení všech je 
neuvěřitelná. Pevně věřím, že nám síly pomáhat vydrží 
i nadále, jelikož se nejedná o krátkodobou záležitost.

Budeme se snažit najít náhradní prostory 
pro mateřské centrum a seniorklub, aby 
tyto spolky mohly i nadále fungovat. 
V tomto nám v druhé půlce roku pomůže 
hlavně otevření komunitního centra.

POMOC UKRAJINĚ
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Pokračujeme ve výstavbě centra. Zima byla letos milostivá, 
a tak stavba probíhá bez velkých omezení prakticky pořád. 
Do konce března budou dokončeny všechny betonové 
konstrukce a budou zahájeny práce na střeše hlavního sálu. 
Hlavní nosná vaznice má délku 18 m. Tyto nadměrné vazné 
trámy se vyrábějí v Rakousku a budou do obce dopraveny 
jako nadměrný náklad. Osazení vaznice pak bude zajímavou 
událostí. Pomalu se budou rozjíždět i práce v interiérech, 
kde už nastoupí jednotlivé profese. Práce probíhají dle 
plánovaného harmonogramu bez zpoždění. 

Úpravami prochází také část stávající budovy hasičáku, 
jelikož je nutné novou přístavbu propojit se současným 
provozem. V prostorách garáží, kde jsme parkovali obecní 
techniku a byly zde skladovací prostory, dochází k přestavbě 
WC, šaten a skladů.

Martin Žabčík / starosta

Byli jsme osloveni ministerstvem pro místní 
rozvoj s nominací do soutěže European 
Village Renewal Award 2022, v překladu 
„Evropská vesnice roku 2022“. Zastupitelstvo 
obce konstatovalo, že s hrdostí budeme 
reprezentovat Českou republiku a bude pro 
nás ctí se soutěže zúčastnit.

Soutěž probíhá tak, že do konce června 
budeme muset zpracovat přihlášku, která 
obsahuje detailní rozbor naší obce prakticky 
ve všech oblastech, kterými se zabýváme. Dále 
proběhne prezentace naší obce s následným 
seminářem v předem určené zemi EU.

Vše vyvrcholí na přelomu září a října 
návštěvou komisařů z několika států.

Oficiálním jazykem soutěže je němčina, takže 
veškerá prezentace a materiály tomu musí být 

přizpůsobeny. Návštěva naší obce bude také 
probíhat v němčině a angličtině.

Každý ročník má stanoveno určité motto. 
Pro letošek je téma „Stavíme mosty“.

Tohle téma je pro nás velmi příhodné, protože 
výstavba komunitního centra je mostem 
mezi generacemi. Máme rovnou možnost 
prezentovat nově vzniklé místo, kde se budou 
potkávat naši senioři s dětmi ze školky a školy, 
spolky, centrum kultury, spolkové činnosti 
a sociálních služeb.

Je to pro nás opět příjemná výzva s možností 
prezentovat naši obec a i jakási cílová 
páska k dokončení projektů, které jsou nyní 
rozpracovány. Věřím, že se všichni do programu 
prezentace rádi zapojíte.

Více informací www.landentwicklung.org

VÝSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA

EVROPSKÉ KOLO SOUTĚŽE „VESNICE ROKU“
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asfaltový povrch

lesní pěšina pro chodce a cyklisty

LEGENDA:

Zlínský kraj bude vyhlašovat výzvu na kotlíkové dotace. Již v minulých měsících proběhlo 
kolo předžádostí. Žádost si však mohou podat i lidé, kteří předžádost nepodali a mají 
o kotlíkové dotace zájem. Musí však splnit určitě podmínky stanovené ve výzvě. S podáním 
žádostí budou zdarma pomáhat pracovnice MAS Střední Vsetínsko v kanceláři na nové faře 
v Ratiboři. Zájemci, prosím, využijte této možnosti a neobracejte se na administrátory, kteří 
nabízejí zpracování žádostí za finanční odměnu. Cílem Zlínského kraje je, aby byly všechny 
finance, které podpořený žadatel dostane, využity na pořízení nové technologie a ne na 
platbu administrace žádosti. Z tohoto důvodu došlo právě ke spolupráci kraje s kancelářemi 
MAS. Využijte tedy této příležitosti, kdy jsou pracovnice připraveny všem se žádostmi pomoci.

Kontakt – Lucie Halenčáková / +420 601 091 369

V měsíci březnu došlo k podpisu smlouvy mezi obcí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ČR. Touto smlouvou stát převádí bezúplatně do vlastnictví obce Ratiboř pozemky 
pod některými místními komunikacemi a chodníky. Jedná se hlavně o úseky pod chodníkem 
od fotbalového hřiště po odbočku do Nepeklova a chodník od kina až po zastávku na 
dolním konci. Tímto krokem je konečně hotovo majetkoprávní vypořádání, které bránilo 
v projektování a přípravě stavebního řízení pro úpravu chodníku na horním konci nad 
hřištěm. Zde je v plánu výstavba širšího chodníku včetně parkovacích míst a doplnění 
veřejné zeleně. Nyní už nebude nic bránit tomu, aby se rozběhly projekční práce, a my 
budeme moci pokračovat vyřízením stavebního povolení s následným zajištěním 
finančních prostředků na úpravu daného úseku. Proces získání zmiňovaných 
parcel trval bezmála tři roky. Jedná se o velmi zdlouhavý proces, kdy jsme museli 
prokázat, že jde o pozemky, které jsou využívány veřejně, dále úřad zkoumá 
vlastnické vztahy až někde k roku 1930 a celá anabáze je velmi pomalá a 
časově náročná. Ale nakonec se podařilo. Pozemků, které jsou ve správě 
UZSVM ČR na území obce Ratiboř, je ještě několik a u všech se postupně 
jedná o bezúplatném či úplatném převodu do majetku obce.

Martin Žabčík / starosta

KOTLÍKOVÉ DOTACE

POZEMKY POD MÍSTNÍMI KOMUNIKACEMI A CHODNÍKY

V minulém roce jsme podali žádost o dotaci na opravu 
účelové komunikace Staré cesty „Staruše.“ Jde o původní 
silnici, která vedla do obce. Dnes slouží hlavně jako 
účelová komunikace pro údržbu přilehlého lesního 
majetku v obecním vlastnictví, lokalitu Dvorca. Tato 
komunikace byla v minulých letech poničena těžkou 
technikou při těžbě po kůrovcové kalamitě. Stávající 
povrch bude vyspraven a v celé délce komunikace 
bude položen nový asfaltový povrch. Budou zde 
umístěny závory, aby nedocházelo k průjezdu 
automobilů a techniky bez povolení obecního úřadu. 
V návaznosti na opravu „Staruše“ bude upraven úsek 
pod obcí – naproti firmě Prefix. Na hranici lesa a silnice 

bylo provedeno vyčištění lesního pozemku od náletů 
a vznikne zde lesní pěšina, která povede k odbočce do 
Pržna. Bude se tak dát bezpečně projít kolem hlavní 
silnice v nejnebezpečnějším úseku za mostem přes 
Bečvu a napojit se následně na „Starušu.“ Podporu jsme 
získali z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu 
na podporu lokalit postižených kůrovcovou kalamitou. 
Rozpočet akce je ve výši 3 932 355 Kč a z toho 60 % činí 
dotace z MMR, dalších 20 % doplní Zlínský kraj. Jedná 
se o druhé kolo výzvy, ze které jsme v předešlém roce 
čerpali finance na opravu komunikací v Kobelném a na 
Nivce. Momentálně bylo zastupitelstvem obce schváleno 
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.

STARÁ CESTA „STARUŠA“
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Začátkem měsíce března začala firma TM Stav s rekonstrukcí mostu 
u Zahradníků. Před demolicí mostu bylo nutno provést přeložku 
vodovodního řádu. Přes potok byl vyhotoven nový provizorní trubní 
závěs, který byl opatřen ventily na obou stranách břehu, aby bylo 
možno závěs kdykoliv upravit bez omezení dodávky vody do 
dalších úseků obce. Nyní jsou vybagrovány a zabetonovány 
základy pod oběma patkami mostu a probíhá technologická 
přestávka. Při přestavbě bude nutno udělat i částečnou 
přeložku kanalizace. Most by měl být uveden do provozu 
v průběhu jarních měsíců.

Michal Mrlina / místostarosta

V údolí Hološín v úseku nad panem Matějíčkem letos začne výstavba nových domů. Pro tyto stavební pozemky 
bude vybudován nový kanalizační a vodovodní řad dlouhý téměř 350 bm. Potrubí je jíž zakoupeno a navezeno na 
místě. Výkopové práce vypuknou hned začátkem dubna a pokračovat se bude tak, abychom byli nejpozději do 
konce jarních měsíců hotovi včetně napojení na hlavní Hološínskou stoku.

Michal Mrlina / místostarosta

REKONSTRUKCE MOSTU U ZAHRADNÍKŮ

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE A VODOVODNÍHO ŘADU

Počasí nám v zimním období přálo, tak bylo možno 
pokračovat na dokončovacích pracech.

Na víceúčelovém hřišti za sokolovnou, které je již v 
provozu, bylo namontováno nové LED osvětlení. Díky 
předělání stávajícího osvětlení na LED systém dojde 
k velké úspoře na odběru elektrické energie.

Kolem hřiště probíhají terénní úpravy a dodláždění 
chodníku zámkovou dlažbou. V příštím týdnu budou 
vyrobeny a osazeny schody, které budou sloužit pro 
přímý vstup ke hřišti ze zadní šatny.

Ve školní zahradě byl opraven chodník, který jsme 
byli nuceni rozebrat při rekonstrukci družiny. Kolem 
chodníků a základů bude dosypán kačírek a štěpka. 
Byla zabetonována nájezdová rampa k jídelně, která 
bude sloužit kuchařkám k pohodlnější manipulaci při 
návozu obědů. 

V době vegetačního klidu provádíme údržbu břehů 
koryta Ratibořky, kde prořezáváme vzrostlé stromy. 
Přebytečné větve a kmeny poté štěpkovačkou 
rozdrtíme. Vyrobenou štěpku následně používáme při 
údržbě zeleně na dosypání záhonů a chodníčků.

DOKONČOVACÍ PRÁCE
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Objemy jednotlivých činností provedených v roce 2021 
jsou uvedeny v Souhrnném ročním výkazu pěstebních 
a těžebních prací, který je součástí této zprávy.

Výměra pozemků
Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve 
vlastnictví a spoluvlastnictví Obce Ratiboř k 31. 12. 2021 činila 
celkem 181,37 ha. K meziročnímu nárůstu výměry lesa došlo 
díky nákupům lesních pozemků ze strany obce. Pozemky se 
nacházejí v katastrálním území Ratiboř a Růžďka.

Lesní hospodářský plán (LHP) 
a Lesní hospodářské osnovy (LHO)
Lesní pozemky, které obec vlastnila už před rokem 2018, 
jsou zařízeny v Lesním hospodářském celku (LHC) Obecní 
lesy Ratiboř, pro který byl vypracován Lesní hospodářský 
plán určující hospodaření na deset let. Ten byl schválen KÚ 
Zlínského kraje dne 24. 4. 2018 s platností na období od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. Tento plán určuje závazné ukazatele 
hospodaření, a to maximální výši těžeb ve výši 15 064 m³ 
a minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech 
do 40 let věku ve výši 91,47 ha během desetiletého období 
platnosti plánu. Rok 2021 byl čtvrtým rokem běhu tohoto 
desetiletého plánu.

Lesní pozemky, ve kterých má obec spoluvlastnický podíl, 
a ty lesní pozemky, které obec zakoupila v roce 2018 a v 
letech následujících, jsou zařízeny Lesními hospodářskými 
osnovami v rámci okresu Vsetín. Tyto LHO jsou vypracovány 
taktéž na desetileté období a byly schváleny na období 
1. 1. 2020 až 31. 12. 2029.

Při tvorbě nového hospodářského plánu v roce 2027 
pak budou tyto lesní pozemky začleněny do Lesního 
hospodářského celku Obecní lesy Ratiboř.

Pro obec za této situace vyplývá povinnost vést dvojí lesní 
hospodářskou evidenci, pro každý lesní celek zvlášť.

Těžební činnost
Těžební činnost v roce 2021 byla provedena dodavatelsky, 
místními živnostníky.

Na LHC Obecní lesy Ratiboř bylo vytěženo celkem 717 m³ 
dříví a v lesích zařízených na LHO se vytěžilo 296 m³. 
Celková těžba v roce 2021 tedy činila 1 013 m³. Z tohoto 
množství bylo 27 % dříví z úmyslných těžeb, 57 % tvořilo 
dříví napadené kůrovcem a 16 % připadlo na ostatní těžby 
nahodilé (zlomy, vývraty).

Z desetiletého plánu těžby 15 064 m³ na LHC Obecní lesy 
Ratiboř bylo k 31. 12. 2021 vytěženo 14 244 m³, což činí 
94,5 % z maximálního množství. Vyexpedováno bylo 
1 101 m³ dříví, z toho vlastní spotřeba obce činila 27 m³ dříví. 
Zůstatek dříví na zásobách k 31. 12. 2021 činil 92 m³.

Tržby za dříví dosáhly částky 1 667 535,56 Kč a průměrná 
prodejní cena 1 m³ dříví všech sortimentů byla 1 514,56 Kč/m³ 
bez DPH.

Pěstební činnost
Pěstební činnost byla prováděna dodavatelsky, zaměstnanci 
obce a v malé míře i na dohodu o provedení práce místními 
občany.

Zalesňování nových holin bylo provedeno na ploše 6,02 ha 
a to následujícími dřevinami:

Druh dřeviny Množství (ks) Plocha (ha) Zalesňovaná 
plocha (%)

Smrk 1 100 0,35 6
Borovice 6 900 0,88 15
Jedle 850 0,14 2
Buk 11 400 1,14 19
Dub 36 100 3,42 57
Olše 350 0,09 1
celkem 56 700 6,02 100

V minulém roce bylo hospodaření v lesních majetcích Obce Ratiboř již bez bezprostřední 
hrozby kůrovcové kalamity.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OBCE RATIBOŘ ZA ROK 2021
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Vylepšování kultur (dosadba uhynulých sazenic na 
holinách vzniklých v předchozích letech) bylo provedeno na 
redukované ploše 5,06 ha a to:

Druh dřeviny Množství (ks)
Modřín 1 150
Borovice 6 600
Jedle 2 300
Buk 11 550
Dub 21 850
Olše 550
celkem 44 000

Zalesňování dosáhlo v roce 2021 historických hodnot co do 
počtu vysázených sazenic a lze konstatovat, že kalamitní 
holiny, vzniklé v předchozích letech se téměř podařilo znovu 
zalesnit.

Výchovné zásahy
Výchovné zásahy v mladých lesních porostech na části 
majetku zařízeném v LHC Obecní lesy Ratiboř byly během 
posledních čtyř let, tj. od počátku platnosti LHP, zatím 
provedeny pouze na ploše 17,17 ha, což představuje 18 % 
z minimálního objemu plánu.

Na části majetku zařízeném na LHO nebyl dosud proveden 
žádný výchovný zásah, pouze dílčí výkony, předcházející 
samotnému zásahu.

Výchovné zásahy v mladých lesních porostech jsou pro obec 
závazným ukazatelem plánu, proto je potřeba zintenzivnit 
jejich provádění.

Ochrana kultur proti zvěři
Ochrana kultur proti zvěři spočívající pouze v nátěrech 
nebo postřiku listnatých výsadeb repelenty je nejen 
pracná a materiálně nákladná, a tím pádem i drahá, ale také 
málo účinná. Státem v současné době dotovaná výstavba 
oplocenek je proto pro majitele lesa ekonomicky mnohem 
výhodnější. Proto došlo k výstavbě dalších 2 230 m oplocení 
podpořených z dotačního titulu SZIF, dotačního titulu MZe, 
část oplocení vybudovala obec na vlastní náklady zejména 
s využitím již jednou použitého pletiva.

Ochrana proti hmyzím škůdcům
Ochrana proti hmyzím škůdcům spočívala v instalaci 
kontrolních feromonových lapačů na lýkožrouta smrkového 
v počtu 10 ks a v postřiku proti klikorohu borovému 
u čerstvě vysazených jehličnatých sazenic. Účinnost 
feromonových lapačů se za současné situace ukazuje jako 
malá.

Čerpání dotací
Přibližování dříví, zalesňování melioračními dřevinami 
a výchovu mladých lesních porostů částečně podpořilo 
čerpání dotací z fondů Ministerstva zemědělství, a to ve 
výši  429 807 Kč.

Výstavbu oplocenek částečně podpořilo čerpání dotací 
z SZIF ve výši 111 350 Kč.

Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity zpětně za rok 2020 
obec obdržela dotaci ve výši 326 520 Kč. Celkový objem 
dotací na lesní hospodářství čerpaných v roce 2021 tak 
dosáhl 756 327 Kč.

Změna a přehodnocení platného LHP
Protože těžební možnosti na LHC Obecní lesy Ratiboř 
jsou kvůli kůrovcové kalamitě téměř vyčerpané a protože 
je nutné provést ještě 82 % probírek v mladých lesních 
porostech a prořezávkách, a také díky nákupům lesních 
pozemků, bude třeba požádat orgány státní správy o změnu 
a přehodnocení platného LHP.

Libor Mořkovský / obecní lesní hospodář

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Obec Ratiboř nabízí štípané 
palivové dříví – smrk štípaný 
v polínkách 25–60 cm. 
Cena 1 350 Kč sypaný 
prostorový metr. 
Změna ceny vyhrazena.

Kontakt  – Libor Mořkovský 
+420 603 584 023
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Zabíjačku nebylo možno kvůli kovidovým omezením 
uspořádat v loňském prosinci, proto byla přesunuta na 
začátek letošního roku, kdy se jednotlivá omezení začala 
rozvolňovat. Populární zabíjačka se uskutečnila netradičně 
první březnovou sobotu v budově bývalého Svazarmu.

Abychom všechny zabijačkové pochutiny stihli na sobotní 
prodej přichystat, začínali jsme s výrobou již na začátku 
týdne. V průběhu úterý a středy jsme vyrobili a do plechovek 
zavařili lanšmíty a paštiky a během těchto dvou dnů jsme 
také do zlatova vyškvařili oškvarky a naplnili voňavé sádlo do 
sklenic. Konec týdne jsme věnovali výrobě tlačenek, jitrnic, 
jelit, škvarkové pomazánky a nakonec se dovařila a dochutila 
ovarová polévka.

Samotný prodej specialit vypukl v sobotu 5. března od 
11 hodin. Pro zájemce, kteří si přišli nakoupit a pobavit se 
u cimbálové muziky, byly přichystány zabijačkové talíře, 
pečenky, jitrnicový prejt, pečená jelitová kaše a dochucené 
zabijačkové zelí. Pro mlsné jazýčky se smažily domácí 
koblížky sypané cukrem. Na uhašení žízně nechybělo ani 
tekuté občerstvení v podobě piva, točené limonády a  pro 
zahřátí se podával svařený mošt. Akce se zúčastnili i drobní 
prodejci občerstvení, kteří nabízeli kávu, čaj a pro děti 
cukrovou vatu.

Kouzelnou zabijačkovou atmosféru dokreslil čerstvě 
napadlý sníh. Děkujeme všem, kteří na uspořádání 
vydařené akce přiložili ruku k dílu.

Michal Mrlina / místostarosta

OBECNÍ ZABIJAČKA

VIDEO na webu 
www.ratibor.cz
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V sobotu 28. května 2022 se v mysliveckém areálu v Červených uskuteční 
tradiční 19. ročník festivalu O Gulášového krále. Soutěž začne v 7 h, kdy budou 
slavnostně zapáleny ohně pod kotly, a prodej Guláše vypukne ve 12.30 h. 
Výsledky soutěže se dozvíme při slavnostním vyhlášení ve 13 h. 

Soutěžící se mohou přihlašovat do 20. 4. 2022 
na telefonu 571 442 090 nebo emailem: obec@ratibor.cz
Již tradičně se v den gulášového klání bude konat jarní výšlap. Účastníci budou 
mít možnost se vydat na dvě trasy – kratší 8km a delší náročnější 20km. Start výšlapu 
je naplánován 8–10 h u Základní školy a cíl v mysliveckém areálu v Červených.
I letos na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, ve kterém se 
představí dechová hudba Zdounečanka, Soubor Kosiska, Gympleři a na 
večerní zábavě zahraje skupina Kosovci.

Milí spoluobčané, 
setkáváme se opět nad stránkami našeho Zpravodaje 
v jarních měsících roku 2022. Chtěla bych Vás informovat 
o dění a akcích v naší obci v oblasti sociální.

Setkání seniorů
Jako každoročně, tak i letos, bude vedení obce spolu 
se sociální komisí pořádat společné setkání seniorů 
v podzimních měsících. Pozvání na toto setkání patří našim 
spoluobčanům od věku 70 let a výše. Bude překvapením, 
kde se tato akce bude letos konat. V minulosti to byla nově 
zrekonstruovaná mateřská škola či místní sokolovna.

Organizaci setkání s jubilanty
Bývalo tradicí, že zastupitelé obce nebo členky sociální 
komise navštěvovaly seniory při jejich významném jubileu 
doma, popřály hodně zdraví, se seniory si popovídaly, 
přinesly kytičku či dar. Během posledních dvou let se 
tato setkání neuskutečnila z důvodu vládních opatření 
a omezení. Hledali jsme různá řešení, jak se dále setkávat, 
nezapomínat na starší občany a zároveň je nezatěžovat 
svými návštěvami. 

Vzešla myšlenka pořádat společná setkání přímo na půdě 
obecního úřadu, kam budou jubilanti pozváni, popovídají si, 
jak se zástupci obce, tak i se sebou samými. 

První setkání v letošním roce se uskutečnilo začátkem 
února a byli pozváni senioři, kteří měli v lednu a únoru svá 

jubilea. O občerstvení se postarala děvčata z obce. Dostavilo 
se 11 jubilantů, kteří si společně popovídali, zavzpomínali 
a prožili tak příjemné odpoledne. Jako poděkování dostali 
jubilanti od OÚ poukaz na nákup zboží, které si mohou 
zakoupit ve vybraných prodejnách v Ratiboři (COOP 
Jednota, Květinářství a galanterie Jakubíkovi, Smíšené zboží 
a pekařství U Karolů, Salvia Lékárna Ratiboř). Byla to částka 
300 Kč pro věk 70, 75, 80–89 let a částka 500 Kč pro jubilanty 
od 90 let a výše.

Nejstarší občan Ratiboře ve věku 91 let dojel na setkání na 
kole v plné síle a optimismu. Klobouk dolů.

Jubilanti, kteří se setkání nezúčastní, dostanou poukaz 
na nákup zboží dodatečně osobně. Pokud někteří senioři 
návštěvu žádají, po domluvě není problém, aby členové 
sociální komise seniora doma navštívili. Ze strany obce je 
zajištěn svoz pro seniory, kteří se chtějí setkání zúčastnit, 
ale mají problém s chůzí. Senioři jsou oslovováni při jubileu 
70 let, 75 let, a od 80 let každoročně.

Vítání občánků
V jarních měsících proběhne vítání občánků. Děti budou 
zvány prostřednictvím rodičů podle jejich věku.

Na závěr bych chtěla popřát krásné jaro, slunné dny plné 
pohody s Vašimi blízkými a přáteli, zdraví a hlavně mír.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ O GULÁŠOVÉHO KRÁLE A JARNÍ VÝŠLAP

SOCIÁLNÍ KRONIKA

V první polovině ledna probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. 
Do kasiček, které byly umístěny v obci, se letos celkově vybralo

DĚKUJEME všem, kteří se do sbírky v Ratiboři zapojili!

15 581 Kč
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Na dveře již jaro ťuká,
sníh odtává, led už puká,
mokrý sníh pod sebou skrývá
jara květ, jenž prvním bývá.

LEDEN
Vánoce, Vánoce odcházejí, neplačte přátelé, 
po roce Vánoce, Vánoce odcházejí, šťastné a veselé.
Nový rok jsme začali vyprávěním o prožitých vánočních 
svátcích a vysněných dárečcích. Vyráběli jsme tříkrálové 
koruny a zpívali My tři králové jdeme k vám. Mateřskou školu 
navštívila paní redaktorka z deníku Jalovec. Děti odpovídaly 
na otázky a následně byly třídy Koťátka, Medvídci a Berušky 
vyfotografovány.
Všechny děti milují, když se v zimě koulují. 
Těší se na bílý sníh, chtějí jezdit na saních.
Sněhovou vločku se nám nepodařilo přivolat ani zimními 
písničkami a básničkami, a tak jsme se zaměřili na zimní 
oblečení, sportovní náčiní a bezpečnost při zimních radovánkách. 
Seznámili jsme se se stavbou těla, orgány a jejich funkcí.
Letos jako každou zimu, zveme ptáčky na hostinu.
Na zimní hostinu jsme lákali ptáčky pomocí zapíchaných 
slunečnicových semínek do jablíček, které jsme rozvěšeli 
po zahradě MŠ. Při vycházkách jsme se naučili poznat 
a pojmenovat některé ptáčky u krmítek.
Hajný šlape za zvěří, veze oběd s večeří.
Lesní zvířátka jsme pozvali ke krmelci, kde jsme jim připravili 
kaštany, žaludy a seno. Poznávali jsme stopy a formou popisu 
tvořili hádanky na zvířátka. Paní Jaruška Macečková nám 
poskytla exponáty zvířat, dravých ptáků a parůžků. Velmi 
nám tím obohatila výuku.

ÚNOR
Češi, do toho!
Vyrobili jsme si české vlajky a začali fandit našim sportovcům na 
zimních olympijských hrách. Radovali jsme se ze zlaté medaile 
Ester Ledecké a z bronzu Martiny Sáblíkové. I malé fanoušky 
zklamali naši hokejisté. Sněhové podmínky nám nepřály, tak 
jsme si disciplíny vyzkoušeli v pohybové místnosti a na závěr 
získali diplom a medaili.
Kamarádi, kamarádky, račte se mnou do pohádky.
Seznámili jsme se s nejznámějšími dětskými pohádkami 
a knížkami. S Jeníčkem a Mařenkou jsme loupali perníček, 
s Budulínkem jezdili na liščím ocásku a s pejskem a kočičkou 
drhli podlahu. Zahráli jsme si divadlo a vytvořili nápadité 
výtvarné celky a ilustrace. Pro přihlášené děti jsme ve spolupráci 
se Speciálně pedagogickým centrem pro vady sluchu a vady 
řeči ve Valašském Meziříčí zorganizovali screening správného 
slyšení a sluchového vnímání.

BŘEZEN
Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále.
Do slavnostně vyzdobených tříd vstupovaly děti v překrásných 
maskách. Slavnostní promenáda masek, fotografování, párek 
v rohlíku, zákusek, ovocné mísy, tanec a soutěže nesměly 
v karnevalový den chybět. Na závěr malý dáreček na památku.

Brzy ráno slunko vstane, hledí, ať je učesané.
S podtématem Čistotné sluníčko jsme se dozvěděli, jak třídit 
odpad, pečovat a starat se o naši přírodu, mít povědomí 
o ekologii.
V řadě za sebou, tři čuníci jdou
Po velmi dlouhé době nás navštívilo první divadlo z Uherského 
Hradiště s pohádkou Tři prasátka. Herce z Hoffmanova divadla 
malí diváci odměnili velkým potleskem.
Když nahlédneš do zahrady, poznáš, že je jaro tady. 
Když vykvetl petrklíč, vyhnal bílou zimu pryč.
I když se paní Zima držela zuby nehty, ze zahrádek už na nás 
vykukovaly první jarní kytičky. Naučili jsme se je pojmenovat, 
kreslit, přednášet básničky a zpívat písničky.
Slepičko kdákalko, kuřátka voď. 
Husičko kejhalko, s housátky choď. 
Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej. 
Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej. 
Koníčku běloušku, hopsa běž 
s hříbátkem pro oves pojedeš!
Ještěže žijeme na vesnici a máme možnost u Machalů na dvoře 
poznávat a pojmenovávat spoustu domácích zvířátek, na které 
jsme si zahráli a některá z nich vyrobili a nakreslili.
Vidí vaše dítě opravdu dobře?
Koncem března se uskutečnilo pro přihlášené děti vyšetření 
zraku pomocí speciálního přístroje Plusoptix. Čím dříve je u dětí 
oční vada zjištěna a korigována, tím vyšší je pravděpodobnost 
jejího úspěšného vyléčení.
Děkujeme všem zaměstnancům MŠ za zvládnutí náročné 
situace v MŠ po dobu zvýšených protiepidemiologických 
opatření, Obecnímu úřadu Ratiboř, rodičům za pochopení 
a podporu a Klubu rodičů při MŠ za organizování 
mimoškolních aktivit pro děti.

Hodně elánu a zdraví, tak sa to prý praví. 
Pozitivní náladu a žádnou jarní únavu 
vám za holky z naší školky 
a za celý kolektiv MŠ Ratiboř přeje

Pavlína Ferdicsová FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ani jsme se se nenadáli a jsou před námi poslední 3 měsíce školního roku. A co ty tři minulé? 

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Po rekonstrukci školní družiny se konečně podařilo dokončit i její vybavení.

31. ledna si děti přinesly domů pololetní vysvědčení, které 
bylo zhodnocením jejich práce za uplynulý půlrok.

V únoru jsme pro děti připravili preventivní programy 
Etické dílny s paní Mgr. Renatou Zajíčkovou ze společnosti 
HOPE4kids. Pro 3. třídu na téma Jak být v pohodě se 
sourozenci a pro 5. ročník jsme zvolili téma Jak správně 
využívat IT a média. Oba programy byly velmi přínosné 
a poučné.

15. února začal plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. třídy. Od 
tohoto školního roku jezdíme do zrenovovaných lázní do 
Vsetína a plavecký výcvik je pod záštitou ALCEDA. 

Velmi nás potěšila naše nová knihovnice Mgr. Jana 
Vaculíková s nabídkou společných setkávání v obecní 
knihovně. Vždy ve středu zavítaly do knihovny dvě třídy 
a krásným, promyšleným programem slečny Vaculíkové se 
dětem otevřela cesta do kouzelného světa knih. Tímto bych 
jí chtěla velmi poděkovat.

Samozřejmě nás ještě čekají další plánované akce – 
Velikonoční výstava – všechny paní učitelky se svými 
třídami, včetně školní družiny pod vedením paní Jany 
Liškutínové, se aktivně zapojují do příprav na výstavu.

Také po dvou letech chceme uskutečnit Noc s Andersenem, 
jedna třída bude nocovat ve škole a v obecní knihovně pro 
ně proběhnou soutěže a kvízy.

Následovat bude oslava Dne matek v sokolovně, která bude 
spojena se dnem otevřených dveří naší krásné a moderní 
základní školy.

Další sportovní klání je naplánováno na měsíc květen 
– soutěž v minifotbale McDonald ś Cup a zájezd do 
Hlubokých Mašůvek na Memoriál Ctibora Čermáka.

Jsem ráda, že se konečně můžeme s dětmi setkávat osobně, 
bez roušek, respirátorů, testování a ne jenom přes mobily 
a obrazovky notebooků v on-line výuce. Chápu, že technika 
jde kupředu a je třeba se jí věnovat, ale děti nám přes 
tu coronavirovou dobu trošku zvlčily a my se je snažíme 
společnými silami srovnat. Památná slova paní učitelky 
Jaroslavy Machálkové.

S nadcházejícími svátky jara vám všem přeji pohodu, hodně 
sluníčka, pevné zdraví a přátelské mezilidské vztahy.

Za kolektiv ZŠ Ratiboř 
Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

V loňském roce se objednal nábytek, interaktivní tabule, sedací polštáře a další potřebné pomůcky. Ale dodání všeho 
potřebného se neobešlo bez komplikací, tak jak to teď chodí prakticky u všeho. Došlo tedy ke dvouměsíčnímu zpoždění. 
Nyní už je ale družina v provozu a děti jsou v ní již nastěhovány a mohou si tak užívat nových prostor i pomůcek pro 
volnočasové aktivity.

               Martin Žabčík / starosta
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Čtenářská soutěž Lovci perel
Obecní knihovna Ratiboř vyhlásila 1. března 2022 čtenářskou 
soutěž pro malé a mladé čtenáře, která se jmenuje Lovci 
perel. Tato soutěž probíhá v mnoha českých knihovnách 
a jejím hlavní cílem je motivovat menší čtenáře k četbě 
a také jim nabídnout kvalitní literární tituly.

Více informací na www.lovciperel.cz

Ve fondu knihovny jsou označeny knihy „perlorodky“ a pokud 
si malý čtenář některou z nich vypůjčí, dostane rovnou 
i jednoduché a zábavné otázky, které se ke knize vztahují. Po 
přečtení knihy pak za správné odpovědi získá „perlu“ a tu si 
navlékne na svůj „náhrdelník“. Soutěž potrvá až do konce roku 
2022 a na začátku roku nového vyhodnotíme a odměníme 
nejlepší dětské čtenáře v Ratiboři.

Ani začátek letošního roku nebyl pro konání 
společenských akcí příznivý. První akcí v tomto 
roce měl být všemi dětmi milovaný karneval. 
Bohužel již druhý rok se tato akce nemohla 
konat. Děti si alespoň užily karneval ve školce, 
který pro ně naše šikovné paní učitelky 
nachystaly. A za to jim, i za naše děti, patří 
velké díky. 

Ale ani my jsme nelenili a pro děti 
připravili ve spolupráci s ratibořskou 

knihovnou a OÚ valentýnskou 
venkovní pátrací hru – Valentýnka 

pro Raťáčka, kde děti pátraly 
po záhadném odesílateli 
valentynského přáníčka. Na 

konci hledačky si každý sám zvolil, 
jestli to celé byl jen žertíček nebo 

se do skřítka Raťáčka skutečně někdo 

zamiloval. Je vidět, že se účastnily převážně 
romantické duše – žertík si vybrali pouze 3 z vás. :-)

Ani v dubnu děti nepřijdou zkrátka a budou 
se moci projít naší krásnou dědinkou při 
Velikonoční hře, kterou jsme letos pojali v 
ryze veselém stylu. Určitě se máte na co těšit 
– pozvánka na vedlejší stránce ;-)

Velkou akcí, která nás před koncem školního 
roku čeká, bude Cesta pohádkovým lesem, 
která se snad uskuteční v klasickém stylu. Jistě 
se už všechny děti těší na pohádkové bytosti 
a plnění nejrůznějších úkolů. 

Přejeme všem krásné jarní dny prozářené 
sluníčkem

Za Klub rodičů MŠ Ratiboř 
Elča Vrbová a Evča Ordeltová

KLUB RODIČŮ MŠ

KNIHOVNA
Akce a novinky…

Nový cirkulační soubor – růžový
Pro dospělé čtenáře máme připravený zbrusu nový cirkulační soubor, tentokrát růžový – nenechte se ale mýlit, jedná se jen o barevné 
odlišení (ve fondu už máme žlutý, modrý a fialový), v souboru se nachází převážně společenská literatura, i několik opravdu 
drsných detektivek ;-). Knihy do souboru pečlivě vybrali, zabalili, připravili a přivezli knihovníci z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Jana a Alena Vaculíkovy / knihovnice



Veselé velikonoční výpravy
Velcí valašští vtipálci vytvořili veselé velikonoční venkovní vycházky.

Všechna veřejnost vskutku vítaná – všichni velcí všeználci, vyložení vtipálci a velcí 
výletníci vyražte! Výtržníci, výlupci, vetřelci a vandalové – Vy voraz.

Velikonoční výlet vyvětrá vás, vaše výrostky 
a vaše velikonoční vědomosti. Všichni 

velikonoční výletníci vyslouží výslužku!

Vemte: vhodnou výbavu, vlastní vodu, víno, 
vafle, vtip, vstřícnost – vlastně všelico.

Vězte: výherce vylosujeme, výhry 
vyplatíme, viz videozpravodaj. 

JÁ SE
TAK TĚŠÍM,
ŽE SNAD
PRASKNU… ÁÁÁÁ…

TO TO
LECHTÁ…

NEHÝBEJ
SE A DRŽ! 

JŮŮŮ
TO BUDE
NĚCO PRO

MĚ…

HÉÉÉJ TY!
JDEŠ TAM

TAKY? TO SI
NEMŮŽU
NECHAT
UJÍT!

VÝPRAVA?
TO JDU!
A JÉJEJ…
…VŽDYŤ
NEMÁM
NOHY!

JÁ SE
TAK TĚŠÍM,
ŽE SNAD
PRASKNU… ÁÁÁÁ…

TO TO
LECHTÁ…

NEHÝBEJ
SE A DRŽ! 

JŮŮŮ
TO BUDE
NĚCO PRO

MĚ…

HÉÉÉJ TY!
JDEŠ TAM

TAKY? TO SI
NEMŮŽU
NECHAT
UJÍT!

VÝPRAVA?
TO JDU!
A JÉJEJ…
…VŽDYŤ
NEMÁM
NOHY!

JÁ SE
TAK TĚŠÍM,
ŽE SNAD
PRASKNU… ÁÁÁÁ…

TO TO
LECHTÁ…

NEHÝBEJ
SE A DRŽ! 

JŮŮŮ
TO BUDE
NĚCO PRO

MĚ…

HÉÉÉJ TY!
JDEŠ TAM

TAKY? TO SI
NEMŮŽU
NECHAT
UJÍT!

VÝPRAVA?
TO JDU!
A JÉJEJ…
…VŽDYŤ
NEMÁM
NOHY!

Volitelná volná 
vycházka vedoucí 
vesměs vesnicí…
Vaše východiště

Větší výprava vedoucí 
vegetací včetně 
valašských vrchů… 
Vhodný vohoz vítán

Varianta 1 Varianta 2

Vyzýváme Vás: Váš výlet, výsledek, vizáž a všechno výjimečné vhodno vyfotit.

Všem vinšujeme výjimečný výkon a vynikající výdrž!

Vyražte včas: 

11.–24. 
4. 

2022

Klub rodičů MŠ, Knihovna, Skauti a Obec Ratiboř pro vás připravili

Vítáte výzvy? 
Vyzdobené vajíčko vemte.

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

Posíláme srdečný pozdrav 
všem milým spoluobčanům 

Všichni víme z vlastních zkušeností, jak je důležité neustále opravovat, udržovat a vylepšovat každou nemovitost, pokud ji chceme 
zachovat v dobrém stavu tak, aby sloužila nejen nám, ale i generacím příštím. O to se snaží také náš evangelický sbor. V nedávné 
minulosti jsme uskutečnili generální opravu našeho kostela, která byla finančně velmi nákladná. S Boží pomocí a také s pomocí 
finančních prostředků z naší obce a od našich členů a příznivců se nám podařilo vzniklý dluh úspěšně splatit.

V minulém roce to byla oprava věžních hodin a výměna vstupních dveří na faře, na kterou nám významnou měrou přispěla firma 
Valchář s.r.o. Letos v lednu došlo k havárii plynového topení v budově fary, a proto jsme byli nuceni vyměnit starý plynový kotel za 
nový a zrekonstruovat celý topný systém. I to si vyžádalo nemalé finanční prostředky.

Jsme velmi vděčni všem členům sboru, kteří tuto situaci chápou a přispívají dle svých možností na salár a chod sboru. Jsme ale 
vděčni také těm, kteří sice členy sboru nejsou, a přesto nám poskytují finanční dary. Vám všem patří naše velké díky. Věříme, že 
i v budoucnu nám budete příznivě nakloněni. Přispět nám můžete způsobem, který vám vyhovuje: převodem na sborový účet 
nebo hotovostí ve farní kanceláři. Dar církvi je možné odečíst ze základu daně.

Děkujeme. Pán Bůh ať požehná darům i dárcům.

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DARY

Milí čtenáři Zpravodaje, přejeme nám všem smělou jistotu, že za nás ukřižovaný a pro nás vzkříšený Ježíš Kristus 
je Pánem ve všech situacích, kterými procházíme, a procházet ještě budeme.

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 
Kontakty – farářka: 739 244 848, wiera.jelinek@evangnet.cz | kurátorka sboru: 732 138 539, ruzena.hribkova@centrum.cz

10. 4. – Květnou nedělí začíná Velikonoční týden. V průběhu 
bohoslužeb se bude číst první část Pašijního příběhu. 
15. 4. – Velký pátek, bohoslužby budou pokračovat čtením 
Pašijního příběhu a uslyšíme pozvání ke slavení Večeře Páně. 
17. 4. – Boží hod velikonoční, bohoslužby budou také se 
svátostí Večeře Páně.
18. 4. – Pondělí velikonoční, bohoslužby povede a kázáním 
nám poslouží br. far. Mirosław Jelinek. 
18. 4. – Velikonoční koncert Zvonků Dobré zprávy 
v Kateřinicích. Začátek v 16.00 hod.
V úterý 19. 4. a 18. 5. jste srdečně zváni k účasti na zeměpisných 
setkáních s paní Světlou Rožnovjákovou, která se s námi poděli 
o své zážitky z cest po jižní Evropě.

26. 5. – Nanebevstoupení Pána Ježíše, bohoslužby se budou 
konat ve čtvrtek v 10.00 hod.
5. 6. – Svatodušní svátky a bohoslužby s Večeří Páně 
a konfirmační slavností.
6. 6. – Svatodušní pondělí, v rámci výměny kazatelen 
bohoslužby povede far. Mirosław Jelinek.
12. 6. – Neděle křestní.
6. 7. – Vzpomínková slavnost k upálení Mistra Jana Husa, 
dle počasí – snad pod širým nebem na Snozu, Kateřinice. 
Začátek v 17.00 hod. 
16. 7. – Potáborový koncert Zvonků Dobré zprávy 
v ratibořském kostele. 

Sborová sdělení
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Staňte se součástí pečovatelského týmu Domova Jabloňová 
nebo Vyhlídka. Pomozte nám vytvářet rodinné prostředí 
a naplnit motto našich domovů: “Cítím se tu jako doma.” 
Nabízíme smysluplnou a užitečnou práci v moderním zařízení.

PEČOVATEL/KA PRO DOMOV SENIORŮ

Další nabídky práce: +420 739 244 872
www.diakonievsetin.cz/volna-mista

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Na co se můžete těšit v nejbližší době…

V následujícím období nás čeká několik milníků, 
největším z nich je bezpochyby kolaudace naší nové 
klubovny, na kterou stále probíhá veřejná sbírka. 

Pokud byste chtěli přispět na výstabu klubovny, 
zde je číslo účtu: 2401706070/2010, děkujeme vám.

V létě se uskuteční 12. ročník našeho letos snad 
opět mezinárodního tábora zakončeného 
každoročním koncertem. Nemůžeme se dočkat, až se všichni zase potkáme, 
nacvičíme nové skladby a užijeme si společný čas.

Od září bychom rádi otevřeli novou skupinu pro začátečníky. Skupina 
bude určená pro děti od 10 let.

Více informací naleznete na webových a Facebookových stránkách našeho 
souboru:

www.facebook.com/zvonky.dobre.zpravy

Kalendář koncertů
Kalendář koncertů se nám rychle plní. 
Srdečně Vás zveme:

17. 4. – Kateřinice

15. 5. – Náchod

4. 6. – Podhradní Lhota

10. 6. – Polešovice

17.–19. 6. – Lipová

16. 7. – Ratiboř 
(každoroční po táborový koncert)

Za Zvonky Dobré zprávy 
Zuzka Vítková

VELIKONOČNÍ KONCERT
17. 4. 2022 od 15 h 
v kateřinickém kostele

Vizualizace nové klubovny, která se staví v Kateřinicích

QR Platba

INZERCE



Jaroslav Valchář se narodil 20. 6. 1937 Janovi a Veronice 
Valchářové, rozené Volčíkové, na pasekách v Ratiboři 
v Hološíně. Vyrůstal mezi třemi sourozenci. Nejstarší bratr 
Pavel se narodil roku 1935, Jaroslav jako druhorozený roku 
1937, třetí bratr Jan se narodil roku 1942 a nejmladší ze 
sourozenců Stanislav přišel na svět roku 1945. 

Život na pasekách
Na pasekách, obzvlášť v období války se žilo těžce. Vzpomínal 
na razie vojáků, kteří hledali ukryté partyzány. Asi bychom 
tyto řádky dnes nečetli, kdyby, díky Bohu, při jedné prohlídce 
ve stodole nesvedla kočka pozornost německého psa, 
který místo hledání partyzánů začal pronásledovat ji. Pod 
plevami byli ukrytí zranění partyzáni. Bratři prožili své dětství 
v hospodářství, byli rodiči vedeni k nekončící a tvrdé práci. 
V chlévě stálo patero krav, vedle několik mašíků, na pocínku 
bydlely ovce a kozy, po dvoře běhaly slepice, husy a kačeny. 
Tak se tehdy žilo na pasekách, pěstovali na poli vše potřebné 
ke své obživě. 

Dědova oblíbená historka byla, jak se ve svých možná 5 letech 
rozhodl svézt na koze. Podařilo se mu kozu osedlat a vozil se 
na ní jako na koni. Když to uviděl bratr Pavel, přisedl si k němu 
a hráli si spolu. Jenže nečekali, že koza skočí z meze dolů. 
Protože dva ogaři na ni byli těžcí, koza zůstala ležet na zemi, 
zlámala si páteř. Když přišli domů, staříček se ptal, kde mají 
kozu. Ogaři řekli, že ji trkla kráva a leží na poli. Jenže staříček je 
viděl při hraní. Dostali pořádný výprask a museli pomáhat při 
její porážce.

Do školy chodili ogaři z pasek pěšky, obzvláště v zimě došli na 
výuku velmi unavení. Na 1. stupeň chodili 4 km do dědiny a na 
druhý stupeň 8 km do Hošťálkové.

Školní léta a vojenská služba
Po základní škole se Slávek začal učit na nástrojáře v podniku 
Kovona v Bystřici pod Hostýnem. Po dvou letech ukončil 
tento učební obor s vyznamenáním. Na základě doporučení 
nastoupil na střední průmyslovou školu ve Zlíně, ale po půl 
roce ji musel opustit, protože staříček nechtěl vstoupit do JZD 
a nechat znárodnit svůj majetek. Slávek odjel do polského 
přímořského města Gdaňsk a chtěl zkusit štěstí na námořní 
škole. Ovšem v té době ještě neabsolvoval základní vojenskou 
službu, a tudíž ho nepřijali. Slávek začal pracovat jako brusič 
v podniku Meopta Přerov. 

JAROSLAV
VALCHÁŘ
(20. 6. 1937 – 14. 12. 2021)
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V roce 1956 nastoupil povinnou základní vojenskou službu 
v Prešově jako výsadkář. Dědova slova, která se nám při jeho 
vzpomínání na vojnu vybaví, jsou:

„Když mě vyhodili poprvé z letadla, 
stříhal bych prdelí i desítku drát…“

Ještě nám často vyprávěl, co se mu stalo při jednom 
z posledních seskoků. Padák zavadil o dráty vysokého napětí. 
Odnesla to jeho noha a z padáku zbyly jen ohořelé cáry, 
které si vzal na památku domů. Obdivovali jsme ho, když 
nám vyprávěl příhodu, jak na vycházce v jedné slovenské 
restauraci uviděl konflikt dvou osob. Nedalo mu to a běžel 
se tam podívat. Na zemi ležel člověk, který krvácel z rány 
na krku. S kamarády, s nimiž byl na propustce, mu poskytli 
první pomoc a zachránili život. Ten poraněný byl pokladník 
obchodního domu, v tašce měl peníze z obchodu a byl 
okraden. Na konci povinné základní vojenské služby vděčný 
pokladník zajistil všem, co mu pomohli, nové civilní oblečení. 
Na vojně absolvoval Slávek i poddůstojnickou školu, kde získal 
hodnost četaře. 

Po vojně se vrátil domů na paseky a pomáhal dál s hospo-
dářstvím. Začal pracovat ve Zbrojovce v Jablůnce jako 
nástrojář, ale protože byl velice manuálně zručný, naučil se 
mnoha dalším profesím – frézař, soustružník, brusič.

Rodina
Dne 6. 5. 1961 se oženil s Jarkou Žabčíkovou z Kateřinic. Začali 
společně stavit rodinný domek v dědině v Ratiboři. Po roce, se 
jim narodil syn Jaroslav, roku 1968 syn Petr a o rok později, syn 
Milan. Děti vedl nejenom k práci, ale podporoval je i v jejich 
zálibách, jezdil s nimi na závody minikár a poté motokár. Se 
svou rodinou a přáteli rád navštěvoval různá místa v naší 
republice i v zahraničí. Pořádal opékání a společná setkávání, 
při kterých se všichni dobře pobavili a zazpívali si. Se svou 
manželkou si splnil mladický sen a pluli zaoceánskou lodí 
z  Petrohradu do Německa.

Podnikání a živobytí v Ratiboři
V roce 1965 se uvolnilo soukromé podnikání a Jaroslav si 
založil i firmu, ale už roku 1968 ji ukončil, protože přešly 
všechny živnosti pod výrobní podniky státu, a pracoval jen 
ve Zbrojovce. Roku 1974 přešel do výrobního družstva Lipta 
v Liptále. Využil zkušeností z mnoha oborů a založil tady 
nástrojárnu, ale teprve roku 1990, kdy to změna režimu už 

dovolila, si Jaroslav splnil svůj sen a spolu se synem Milanem 
založili vlastní nástrojárnu. Obzvláště v začátcích překonávali 
spoustu problémů a stěhovali výrobu na více míst. 

Roku 1997 mu diagnostikovali zhoubný nádor a lékařem byl 
poslán do Paskova, kde měl podstoupit léčbu chemoterapií. 
Po čtyřdenní hospitalizaci volal synovi:

„Okamžitě pro mě přijeď, čekám v hospodě, 
nechci tady zůstat ani minutu.“

Následně podstoupil jinou léčbu, která mu pomohla. 
Následkem nemoci přestal vidět na jedno oko a lékaři odmítli 
operaci. Až po dlouhých 15 letech, když otevřeli novou oční 
kliniku na Vsetíně, podstoupil několik operací oka a znovu na 
něj začal vidět a četl dokonce bez brýlí.

Roku 2000 si Slávek splnil další sen a začal stavit svou vlastní 
výrobní halu. Čtyři roky na to, při rekonstrukci rodinného 
domku nešťastně spadnul a ocitl se v nemocnici s vážným 
úrazem hlavy. Po dvouměsíční hospitalizaci se s ním už 
nedokázali zdravotníci domluvit. Zapomněl číst i psát. Na jeho 
naléhání rodina přesvědčila lékaře, ať ho pustí do domácího 
ošetřování. Jakmile však nastoupil do auta, vzpomněl si, že má 
plné bečky kvasu a musí je jít zkontrolovat! Tím znovu dostal 
chuť do života a s vnučkou Danielou, která zrovna chodila do 
1. třídy, se znovu učil číst a psát.

Následně ukončil podnikání a po vyléčení se věnoval práci na 
poli a chovu zvířát. V mládí dělal zabijačky a tato záliba mu 
zůstala až do konce života. Nadále druhým pomáhal vlastním 
umem, radou a zkušeností. Společně s babičkou se těšili 
z vnoučat od svých synů. Stále neúnavně pracoval. Neustále 
se mu hlavou honily nápady, zajímal se o nové technologie, 
a to nejenom ve svém strojírenském oboru. Ještě tento 
podzim dojel sám do banky a chtěl si vyřídit úvěr na pořízení 
štěpkovače. 

Celým jeho životem ho provázela víra v Boha, která ho 
posilovala v těžkých životních zkouškách. Dlouhou dobu (32 let) 
působil jako člen staršovstva v evangelickém sboru. Jedno 
volební období byl činný v zastupitelstvu obce Ratiboř. Před 
čtyřmi lety jej velmi zasáhl odchod jeho milované manželky 
Jarky, která při něm stála v dobrém i zlém celý život. V jeho 
neutuchajícím elánu ho zastavil až oboustranný zápal plic, který 
mu vzal všechny síly a jeho životní svíčku v 84 letech uhasil. 

Sepsali Milan a Jana Valchářovi



– UKLIĎME RATIBOŘ

S příchodem jara se u nás v obci pravidelně pořádá akce 
Ukliďme Ratiboř. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se 
v sobotu 26. 3. 2022 za budovou obecního úřadu, kde si mohli 
účastníci úklidu vybrat jednotlivé úseky napříč celou obcí.

Zároveň byli všichni vybaveni pracovními rukavicemi a pytli na 
odpadky. Uklízelo se v centru obce, koryta potoků Ratibořky 
a Kateřinky, dále jednotlivá údolí Kobelné, Hološín, Borčí 
a  Červené, okolí silnic na Kateřinice a příkopy kolem hlavní 
silnice pod obcí. Dobrovolníci obešli a posbírali veškerý 
nepořádek i na staré cestě a cyklostezce.

Pracovní dopoledne bylo zakončeno v zahradě mateřské 
školky, kde byly pro všechny připraveny špekáčky 
a drobné občerstvení. Letošního ročníku se zúčastnilo 
cca 60 dobrovolníků.

Nejlépe úklid zhodnotil Petr Mynařík, který po příchodu do 
školky konstatoval:

„Už to není co to bývalo, odpadků je čím dál míň, 
lidi už tolik nevyhazují.“ :-)

Protože se úklid pořádá pravidelně každý rok, vidíme, že 
odpadu skutečně ubývá. Ten letitý, který ležel na březích 
potoků a kolem cest je už dávno vysbíraný a uklízí se odpad, 
který vznikne v průběhu roku. Projevuje se to i na množství 
sesbíraných pytlů, které postupně klesá.

Všem, kteří přišli a pomohli, moc děkujeme. Vaší zásluhou 
je obec na jaro zase o trošku krásnější.

Martin Žabčík / starosta

VIDEO na webu 
www.ratibor.cz
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Letošní rok jsme započali výroční valnou hromadou, na které 
jsme zhodnotili rok 2021. Konala se 22. ledna 2022 pod vedením 
starostky SDH Miroslavy Slováčkové. 

Na konci února se konala materiální sbírka pro Ukrajinu. 
V sokolovně probíhalo třídění všech darů, ke kterému jsme 
přidali ruku k dílu. Následně 5. března 2022 vyrazili 2 naši 
členové v brzkých ranních hodinách s plnou dodávkou 
věcí na hranice Ukrajiny. Zpáteční cestou je doprovázelo 
7 evakuovaných utečenců, které v pořádku v nočních hodinách 
dopravili do ČR. 

Dne 5. března 2022 u nás zároveň probíhala zabijačka. Podíleli 
jsme se jak na přípravách výborných zabijačkových pochutin, 
tak na prodeji. 

!!! HASIČI VARUJÍ – NEVYPALUJTE TRÁVU !!!

Výjezdová jednotka
 5. 2. 2022 – technická pomoc (čištění kanalizace)
 12. 2. 2022 – technická pomoc (čištění kanalizace)
 28. 2. 2022 – požár louky (Jablůnka)
 10. 3. 2022 – požár louky (Kateřinice)
 21. 3. 2022 – požár louky (Ratiboř)

Jaro je tady = pravý čas na jarní úklid a vyleštění techniky. 
Věříme, že letošní rok bude veselejší, a těšíme se, až se 
uvidíme na společenských akcích, o kterých vám dáme včas 
vědět.

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

Požár trávy – Ratiboř Kobelné / 21. 3. 2022

Cesta na Ukrajinu ZabijačkaJarní úklidMateriální sbírka

SBĚR ŽELEZA
Ratibořská chasa bude v sobotu 23. 4. 2022 
pořádat sběr starého železa. Svoz bude probíhat 
od 7.00 h, železo nachystejte na hromady k cestě.

Bližší informace: Milan Děckuláček / +420 603 225 607
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Světlušky a vlčata
V září jsem začala vést světlušky a vlčata v Ratiboři. Jakožto 
matka dvou raubířů a jedné (ne)obyčejné princezny, skautem 
nepolíbená, jsem se nechala Irčou bláhově přemluvit :-). Práce 
s dětmi mě vždy bavila a troška té realizace bude určitě k dobru, 
říkala jsem si. Po podzimním oťukávání, se kterým mi pomohla 
Janina, jsem na jedné radě přemluvila Veríka, aby mi byla k ruce 
a pomohla mi se zasvěcováním (mne i dětí) do skautského 
světa. Musím říct, že parta je v Ratiboři opravdu skvělá! Děcka 
jsou šikovná, snaživá, bystrá, umí být i akční :-). Na podzim jsme 
poznávali stromy, dělali sirup z šipinek, v prosinci připravovali 
cukroví a chystali se na Vánoce. Začátkem roku jsme si užili 
Tři krále, postarali se o ptáčky na krmítku, ve sněhu stopovali 
zvířata, navštívili nás i pejsci. Luštěním šifer a pohybovými hrami 
poznáváme hesla, sliby a zákony světlušek a vlčat. Chystáme se 
na procházky, zkoumání jarní přírody, „přežívání“ v lese. Čeká 
nás nějaká výprava a před prázdninami snad i menší puťák. 
Děcka se aktivně hlásí k zapojení do plánovaní a přípravy 
programu, tak toho hodlám využít :-). Plánů máme hodně, čas je 
lehce proti nám. A tak často zazní, že schůzky jednou týdně na 
dvě hodiny jsou opravdu málo.

Katka Wagnerová / vedoucí 

Plánované skautské akce Šestky Kateřinice
 25. NAROZENINY ŠESTKY – sobota 2. 4. od 15 h v  DBCB

 VÝPRAVA – předběžně neděle 10. 4. 
 čas a místo bude upřesněno

 VÝŠLAP NA IVANČENU – sobota 23. 4. 
 autobusy odjíždí od OU Ratiboř, čas bude upřesněn 
 (nutno se nahlásit kvůli kapacitě autobusu)

 ZVaS (Závod Vlčat a Světlušek) – sobota 7. 5. 
 Lidečko, téma Harry Potter – vše včas upřesníme

 PARAWESTERNIÁDA – sobota 4. 6. od 14 h v DBCB 
 informační leták bude na FB

Pro aktuální informace a oddílové akce sledujte FB šestky: 
www.facebook.com/setka.katerinice

Další informace najdete také na našem webu: 
www.sestka.eu

Naše heslo každý den – skaute, buď připraven!

Komunikační sítě 
obce Ratiboř v péči 

provozovatele služeb:

INZERCE
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BĚŽCI 
Silvestrovský běh
Na Silvestra jsme tradičně vyrazili prvním autobusem na 
Troják a odtud po svých do Ratiboře. Tentokrát se poprvé 
někdo ozval na mou výzvu ve zpravodaji, a tak se ke mě, 
Danovi, Peťovi a jeho pejskovi přidal i Pavel Frydrych.

Po menších peripetiích s dopravou jsme celkem svižným 
tempem vyrazili směrem k domovu. Opět to byl velmi 
příjemný začátek posledního dne v roce. Takže zase letos.

Terénní běh Dračí smyčka Dřevohostice
Na FB na mě vyskočil běh v Dřevohosticích za rozumné 
startovné a ideální vzdáleností na začátek sezóny, takže jsem 
začal žhavit telefon a lanařit Dana a Peťu jestli pojedeme. Já 
už byl rozhodlý, v Dřevohosticích mám spolužáka, tak jsem to 
chtěl spojit se setkáním. Chvíli vypadalo že pojedeme v naší 
obvyklé sestavě, ale už v pátek večer jsem věděl že pojedu 
sám. Počasí bylo bezva, dokonce se dalo běžet v kratasech. 
Atmosféra závodu super a trasa na jedničku. Zahájil jsem tak 
letošní závodní sezónu moc pěkným závodem, na který se 
určitě rád vrátím.

V cíli už na mě čekal spolužák, který se na chvíli urval z práce 
v lese, a po chvíli dojel i druhý z Přerova. Neviděl jsem je roky... 
Byla to bezva sobota s příjemným závodem i setkáním :-)

Kunovické 
vrcholy
Pokud na mě zase nevyskočí nějaký běh v okolí, v nejbližší 
době nás čeká až první závod Dtb série, K5 – běh přes pět 
kunovických vrcholů v červnu 2022. Je to sice ještě pár měsíců, 
ale závod je to náročný a čím víc máte naběháno, tím víc si to 
užijete :-)

A i když nejste běžci, nebo jen sváteční, trasa závodu se dá 
projít i jako pochod a je opravdu moc pěkná. Nehledě k tomu, 
že zázemí závodu má dokonalou až rodinnou organizaci 
s výborným jídlem a večer s promítáním filmu v “letním kině”. 
Doporučuji všema deseti

Petr Zubíček / 734 114 861

Vynášení Mařeny a Vítání jara
Vynášení smrti (zimy), zvané Morana, Morena, Marzana, 
Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka, a vítání jara je zápa-
doslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. 
Jeho ústředním prvkem je slaměná figura oblečená v ženských 
šatech.

Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli, my jsme tento 
zvyk již tradičně přesunuli na sobotu jako součást Ratibořské 
jarní výstavy. Tento rok se celá akce koná 9. dubna 2022.

Chlapi Kosáci budou v tento den od 13:00 hodin jezdit na 
žebřiňáku taženém koňmi, jako odvedenci po dědině a zpívat 
písně ze svého repertoáru, ale i písně lidové, známé nám všem. 
Po příjezdu před kostel (kolem 15:00 hodiny) se připojí k dětem 
Kosáčkům, aby písní a tancem vítali tolik očekáváné jaro…

„Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté 
vhozena do vody či do příkopu, pálena nebo zakopávána 
do země.

Házením do vody nejspíše nejde 
o zničení Smrti a Zimy, ale pouze 
o její poslání zpět do podsvětí, 
do kterého je vodní tok 
branou.“

„Smrt, smrt ukrutná, kyselica 
nechutná, kyselicu sníme 
a smrt utopíme… 
…FUK TAM S ŇŮ!“

Ke zpěvu, tanci i něčemu 
dobrému do žaludku Vás 
zvou děcka aj chlapi ze 
souboru Kosiska.

Lucie Žabčíková
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Muži „A“ – I.B Třída / Jaro 2022
Rozpis zápasů:

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
15. sobota 26. 3. Ratiboř – Hovězí 15.30
16. sobota 2. 4. Halenkov – Ratiboř 15.30 13.45
17. neděle 10. 4. Slavičín „B“ – Ratiboř 10.15 8.00
18. sobota 16. 4. Ratiboř – Dolní Bečva 16.00
19. neděle 24. 4. Choryně – Ratiboř 16.00 14.15
20. sobota 30. 4. Krhová – Ratiboř 16.30 14.45
21. neděle 8. 5. Lidečko – Ratiboř 16.30 14.30
22. sobota 14. 5. Ratiboř – Brumov „B“ 16.30
  23. neděle 22. 5. Prlov – Ratiboř 16.30 15.00
24. sobota 28. 5. Ratiboř – Příluky 17.00
25. sobota 4. 6. Jablůnka – Ratiboř 17.00 15.45 auta
26. sobota 11. 6. Ratiboř – Poličná 17.00
1. sobota 18. 6. Prostř. Bečva – Ratiboř 10.30 8.15

Muži „B“ – III.B Třída / Jaro 2022
Rozpis zápasů:

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
1. neděle 17. 4. Ratiboř – Růžďka 16.00
2. neděle 24. 4. Velká Lhota – Ratiboř 16.00 15.30
3. neděle 1. 5. Ratiboř – Jarcová 16.30

Obě skupiny III. třídy mužů mají na jaře k odehrání poslední 
3. kola základní části soutěže. Poté se první dva týmy z obou 
skupin utkají systémem každý s každým o postup do okresního 
přeboru a ostatní týmy budou hrát mezi sebou o konečné 
umístnění.

Okresní pohár dorostu
Dorostenci se v sobotu 19. března zúčastnili základní skupiny 
turnaje okresního poháru, který slouží jako příprava na jarní část 
sezony pro všechny dorostenecké týmy.

Turnaj je rozdělen do tří skupin po čtyřech týmech. Vítězové 
jednotlivých skupin a nejlepší tým z 2. místa postupují do finále, 
které se odehraje 27. března 2022 na umělé trávě ve Vsetíně.

Naši dorostenci odehráli utkání své skupiny na umělé trávě 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde se postupně utkali s týmy 
Jarcové, Hošťálkové a Horní Bečvy. Kluci obsadili ve své skupině 
druhé místo a musí počkat, jak dopadnou ostatní skupiny, zda 
se jim podaří postoupit do finále. 

Výsledky:
Jarcová – Ratiboř / 0 : 6 
Branky: Janota Tomáš 2, Hastík Jan, Růžička Daniel, Mikula 
Vojtěch, Vrba Jan
Ratiboř – Hošťálková / 1 : 2 
Branky: Staněk Vojta
Horní Bečva – Ratiboř / 2 : 6 
Branky: Hastík Jan 2, Matula Jan 2, Staněk Vojta, Hrabica Jakub

Konečná tabulka skupiny „A“:

1. sd Hošťálková/Jablůnka  3 3 0 0 15:3 9
2. sd Ratiboř/Kateřinice       3 2 0 1 13:4 6
3. Horní Bečva 3 1 0 2 10:15 3
4. Jarcová 3 0 0 3 4:20 0

Muži „B“ – III.B Třída / Jaro 2022
Rozpis zápasů:

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
11. hlášenka Jarcová – R/K
18. neděle 17. 4.  R/K – Hutisko 10.00
19. sobota 23. 4. Ústí/Val. Pol. –  R/K 12.30 11.00
20. 1. 5. hlášenka Horní Bečva – R/K
21. sobota 7. 5. Lidečko – R/K 13.30 12.00
22. neděle 15. 5. R/K – Jarcová 10.00.
12. sobota 21. 5. Vidče/Val. Byst. – R/K 10.00 8.15
13. neděle 29. 5. R/K – Hošť./Jablůnka 10.00
14. sobota 4. 6. Halenkov – R/K 13.30 12.00
15. neděle 12. 6. R/K  – Juřínka 10.00
16. 19. 6. hlášenka Kelč/Police – R/K 
17. sobota 25. 6. H. Lid./Val. Přík. – R/K 10.00 8.15

Michal Mrlina / místopředseda

FOTBALOVÉ JARO

Turnaj dorostu

Turnaj dorostu Spojené družstvo dorostu Ratiboř/Kateřinice
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Fotbalová mládež Ratiboř
Čaute fotbaloví nadšenci, konečně můžu říct, že už máme docela dost 
nových fotbalových nadějí, ale pořád je ještě místa dost. Po prvním 
půlroce, kdy jsme hráli zápasy, se nám podařilo trošičku stabilizovat 
kádr, protože kluci chodí stabilně. Na turnájcích v sezóně jsme měli 
hodně úspěchů a věřím, že v nich budeme pokračovat i na jaře. 
V zimním období jsme se zúčastnili turnajů, kde si kluci počínali více 
než dobře a získávali své první medaile a trofeje.

Tak co milí rodiče a přátelé fotbalu, najdeme společnou cestu jak dále 
rozvíjet fotbal v Ratiboři? Přijďte za námi, už budeme mladší děti víc 
rozdělovat, a budu rád že vás/nás bude víc. Zatím mi pomáhají Štěpán 
Mrlina a Marek Nogol, kterým moc děkuji, ale kdo bude další? Tito kluci 
jsou dorostenci. Čekáme stále na nové kluky, co s námi budou hrát, na 
rodiče, co nás podpoří, a na nové trenéry a sponzory, které oslovím.

Na závěr musím poděkovat firmě KSE Kayaku Safety systém za 
sponzorský dar pro mládež Ratiboře. Díky nim máme nádherné 
teplákovky.

Petr Nogol
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8.–9. duben 2022
pátek 14–18 h / sobota 9–16 h 

v ratibořské Sokolovně

V sobotu, 
kolem 15 h, 

bude vynesena 
Mařena.

Obec Ratiboř ve spolupráci 
s Mateřskou a Základní školou, 

knihovnou a místními spolky 
zvou do Sokolovny, kde se koná

Jarní ratibořský Zpravodaj 2022/1 (E. č.: E 14897) vydává Obec Ratiboř v nákladu 620 ks. Redakční rada – Martin Žabčík, Michal Mrlina a Štěpán Janíček, 
textová korekce – Jana Vaculíková, grafické zpracování – Štěpán Janíček. Připomínky, nápady či náměty můžete posílat na email: zpravodaj@ratibor.cz

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


