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Vážení spoluobčané, 
s koncem školního roku si můžeme říci, že čas je neúprosný a zase tady máme prázdniny. Můžeme ale být spokojení 
minimálně s tím, že školní rok proběhl bez přerušení s klasickou výukou a je před námi letní období s neomezenými 
možnostmi dovolených a odpočinku.

Přeji příjemné prožití letních prázdnin.

Martin Žabčík / starosta

Stejně jako všichni ostatní i obec se potýká s nárůstem energií. 
Jde hlavně o elektřinu, kde jsme byli původně u společnosti 
Amper Market, a.s. (dceřiná společnost Bohemia Energy). Byli 
jsme tedy nuceni přejít k novému dodavateli.

Nyní odebíráme elektřinu za aktuální cenu na trhu. Situace 
je taková, že dodavatelé dnes ani neumožňují fixaci. To 
znamená prakticky zdvojnásobení nákladů za elektřinu.

Uvedu jednoduchý příklad: 
Obecní čistírna odpadních vod spotřebovala energii 
v průměru za 600 000 Kč ročně. Po navýšení cen v letošním 
roce zaplatíme 1 200 000 Kč. V základní a mateřské škole 
podle propočtů zaplatíme skoro dvě třetiny ročního 
rozpočtu za energie.

Trochu lepší je situace s veřejným osvětlením, kde jsme již 
v roce 2015 vyměnili všechny lampy za LED osvětlení, které 
v průběhu noci na čtyři hodiny tlumí svit na 50 %. Přesto 
i zde došlo ke zvýšení nákladů.

Aktuálně probíhá propočet, zda by se vyplatilo v průběhu 
noci (například od 1:00 do 4:00) zhasínat veřejné osvětlení. 
K tomuto opatření však přistoupíme, pokud bude úspora 
opravdu znatelná.

Je naplánována také postupná výměna pouličních lamp 
v ulicích u MŠ a kolem bytovek směrem na Kateřinice. Tyto 
lampy budou postupně nahrazeny novými s fotovoltaickými 
panely. 

U plynu je situace o něco lepší, jelikož máme fixováno do 
roku 2023, pak se ale budeme potýkat se stejnými problémy. 

Celkově musíme v oblasti energií a vytápění kompletně 
změnit strategii. Začali jsme již pracovat na možnostech 
instalace fotovoltaických panelů na obecních budovách. 
Střech, které mohou být nové sluneční elektrárny, má 
obec mnoho. Samozřejmě cesta k instalaci bude chvíli 
trvat. Je nutné vypracovat jednotlivé projekty, vyřídit 
stavební povolení a zajistit financování. Tímto způsobem 

se dostaneme k první obecní fotovoltaické elektrárně tak za 
dva až tři roky. Pokud nám ovšem nepomůže stát s úpravou 
legislativy v této oblasti.

S vytápěním obecních budov je to ještě složitější. 
Postupně se všechny kotelny zrekonstruovaly a byly 
nainstalovány kondenzační plynové kotle, které dokážou 
skoro stoprocentně spalovat plyn a jsou hodně úsporné. 
To ovšem neplatí v situaci, kdy ceny plynu rapidně stoupají 
a naše republika se pomalu začíná připravovat na přerušení 
dodávek z Ruska.

Nejsme schopni během krátké doby přejít na nový zdroj 
tepla.

V budovách se již ani nenachází staré kotelny, které by 
zafungovaly jako náhradní zdroj. To by ostatně ani nebylo 
možné, jelikož šlo většinou o kotle na hnědé uhlí či kaly. 
Musíme se i v této oblasti zaměřit na možnosti, které máme. 
V uplynulých letech byly naše lesy postiženy kůrovcovou 
kalamitou a dnes je vysázeno mnoho tisíc stromků. 
Postupně budou probíhat výchovné zásahy – prořezávky.

Budeme mít k dispozici velké množství biomasy, která se 
bude dát dál využívat hlavně v oblasti energetiky. Nabízí 
se tedy možnost, zaměřit se na vytápění štěpkou.

Nelze však u každé budovy postavit novou kotelnu, ale 
systém bude muset být sofistikovanější, centralizovaný 
a hlavně ekonomicky výhodný. Dnes již v České republice 
několik obcí výtopny na štěpku provozuje.

Je to jedna z možností, jak využít zdrojů, které nám naše 
obec nabízí. Cesta k tomuto řešení je však ještě složitější 
než u fotovoltaických elektráren, ale pokud se v této oblasti 
nezačneme starat, padne většina obecního rozpočtu za 
energie, a zastaví se tak rozvoj obce.

NÁRŮST CEN ZA ENERGIE
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V průběhu loňského roku jsme zpracovali projektovou 
dokumentaci na instalaci zadržovacích nádrží na 
dešťovou vodu u obecních budov. Jedná se o budovy:

 obecní úřad  mateřskou a základní školu 
 sokolovnu  fotbalové šatny 
 hasičskou zbrojnici  komunitní centrum

Ze střech těchto budov bude 
jímána voda a následně využita 
pro potřeby zavlažování 
obecní zeleně a postupně 
se v některých budovách 
přejde na využití dešťové vody 
pro splachování na toaletách. 
Součástí projektu je i napojení 
hřbitova a využití dešťové 
vody i pro závlahu výsadeb na 
hrobech. Celý projekt je poměrně 

rozsáhlý, a tak byl rozdělen na tři etapy. Momentálně 
jsou již první a druhá etapa schváleny a obdrželi jsme 
vyrozumění o přidělení dotace. Třetí etapa prochází 

procesem schvalování, kdy již byla úspěšně přijata 
a čekáme na její vyhodnocení. V součtu se jedná 

o investici za 12 200 000 Kč, dotace zde činí 
80 % z uznatelných výdajů. Pokud se 

instalace nádrží uskuteční, dojde 
ke značné úspoře spotřeby pitné 
vody a k zadržování poměrně 
velkého objemu dešťových srážek 
na území obce. Nyní čekáme na 
zprávu o vyhodnocení třetí etapy 
a následně by se mělo uskutečnit 
výběrové řízení. Realizace je 
naplánována na podzim letošního 
roku a přejde do roku 2023.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na rekonstrukci nebytových prostor, které mají být upraveny na byty nebo ubytovací 
jednotky. Jelikož v naší obci poskytujeme nouzové ubytování uprchlíkům v prostorech, které jsou pro dlouhodobé ubytování 
nevhodné a potřebujeme je hlavně využívat pro spolkovou činnost, rozhodli jsme se této výzvy využít. Vytipovali jsme celkem tři 
objekty, které by mohly projít rekonstrukcí – jsou to:

Výzva má stanoveny poměrně přísné podmínky, jelikož se jedná o rychlou podporu, je termín realizace stanoven do 30. 11. 2022. Následně 
musíme kapacity ubytování nahlásit do systému HUMPO, kde budou evidovány, a využít je musíme prioritně pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Výhodou jsou podmínky dotace, kdy využití pro humanitární pomoc je po dobu uprchlické krize, kterou může vláda odvolat. 
Zároveň je zde nízká udržitelnost pouze tři roky, kdy následně obec může tyto byty využít pro potřeby občanů. Naším cílem je pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny, uvolnění stávajících prostor určených k přechodnému bydlení a také využití příležitosti zrekonstruovat byty, 
které budou sloužit občanům naší obce. Je to příležitost, jak poměrně rychle a efektivně navýšit bytový fond obce.

Fotbalové šatny č. p. 307
V podkroví se nacházel v minulosti byt, 
který byl ale bez sociálního zařízení. Při 
rekonstrukci šaten však už byly připraveny 
rozvody vody, kanalizace a elektřiny i pro 
podkroví. Nyní se naskytla příležitost 
získat finance na opravy. Vzniknou zde 
dva byty 2 + kk (každý o výměře cca 
35 m2) se samostatným vstupem ze 
zadní strany budovy.

Domek u Zubíčku č. p. 89
Rodinný dům v majetku obce nacházející 
se vedle obecního úřadu bude rovněž 
zrekonstruovaný a vznikne zde bydlení 
pro 8 osob o celkové výměře cca 69 m2. 
Budova bude rekonstruovaná na 
budoucí využití jako krizové bydlení pro 
občany, které postihne požár či živelní 
pohroma a budou potřebovat náhradní 
bydlení. Tento dům bude zařazen do 
krizového plánu obce.

Domek za kinem č. p. 263
Připravujeme ještě třetí budovu, a to 
domek za kinem.

Obec vlastnila ½ domku a podařilo se 
odkoupit i druhou část za 1 300 000 Kč. 
Momentálně jsme obdrželi oznámení 
o zápisu na katastrálním úřadě 
a pracujeme na přípravě žádosti.

V této budově by mohly vzniknout čtyři 
bytové jednotky.

Obě žádosti byly podpořeny a již se rozběhla samotná realizace. 
Rekonstrukci provede firma pana Pavla Hurty.

RETENČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

REKONSTRUKCE BYTŮ PRO UPRCHLÍKY
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Na začátku června jsme obdrželi zprávu o podpoře žádosti o dotaci na rekonstrukci multifukčního hřiště u hasičárny 
(Svazarm), které je již několik let v žalostném stavu a svému účelu slouží již opravdu minimálně. Postupně zarůstá 
plevelem a při deštích zde stéká voda z místní komunikace. Hřiště bude nově vybaveno umělým povrchem 
s antukovým vsypem. Jedná se o moderní povrch nahrazující stávající antuku. Není tak náročný na údržbu, 
nemusí se válcovat a kropit. Zároveň bude vyměněno a doplněno oplocení a mantinely. Hřiště bude 
následně sloužit pro potřeby základní školy, ale i pro širokou veřejnost. Podporu jsme získali od 
Ministerstva pro místní rozvoj, celá akce vyjde na 1 895 000 Kč, dotace činí 80 % z celkových 
nákladů. Na rekonstrukci bude vypsáno v průběhu června výběrové řízení. Akce by se 
měla realizovat na podzim tohoto roku.

Velmi často se setkávám s dotazem, co se bude dít 
s budovou kina. Společně s akad. arch. Liborem 
Sošťákem pracujeme na studii, která by měla vést 
k rekonstrukci budovy a jejímu budoucímu využití. 
Naším cílem je zachování sálu, protože nakloněné 
hlediště je ojedinělé v širokém okolí. Do budovy 
by měly být vestavěny toalety a musí být vyřešen 
bezbariérový přístup do budovy i pohyb v ní. Zároveň 
je zde myšlenka využití prostor podkroví, kde by měly 
vzniknout učebny pro základní uměleckou školu. V obci 
působí dvě základní umělecké školy, které momentálně 

využívají prostory školy a obecního úřadu. Vzhledem ke 
zvyšujícímu se počtu žáků jsou již na hranici kapacity. 
Pokud by se podařilo opravit kino s půdní vestavbou, 
vznikla by tak samostatná budova určená pro základní 
uměleckou školu a byla by celoročně využívaná, 
samozřejmě s možností využití sálu i pro potřeby obce, 
MŠ a ZŠ. Zároveň by se výuka na základní umělecké 
škole mohla rozšířit i o dramatické obory a byl by 
prostor i na zkoušky a vystoupení hudebních těles, 
které v rámci ZUŠ vznikají.

Martin Žabčík / starosta

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA CHMELNÍKÁCH (U SVAZARMU)

KINO
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V plném proudu probíhají práce na výstavbě Komunitního centra. 
V celé budově jsou postupně dokončovány rozvody elektřiny, 
slaboproudu a kabelové televize. Instalatéři mají dokončeny odpady 
a rozvody vody. Střecha budovy je již téměř celá pokrytá krytinou, na 
kterou se již jen namontují sněholamy. Na rovné střeše zadní budovy 
probíhá osazení komponentů ke vzduchotechnice pro hlavní budovu. 
Všechny podlahy v budově se nyní izolují podlahovým polystyrenem, 
na který se pokládá potrubí podlahového topení. Následně budou 
podlahy zabetonovány a zaleštěny do finální podoby. Po dokončení 

podlah v zadní části přijde řada na dokončení vnitřních omítek. 
Osazení oken a dveří proběhne na přelomu června a července.

Celá budova je již zateplena fasádním polystyrenem, natáhlá do 
lepidla a natřená penetračním nátěrem. Na venkovních stěnách 
probíhá montáž rastru pro finální modřínovou fasádu. Na nádvoří se 
připravuje výstavba pergoly a výdejního bufetu. V bývalé hasičské 
garáži se dokončují omítky a sádrokartonové stropy na WC, v šatnách 
a skladech. Všechny práce probíhají dle časového harmonogramu.

KOMUNITNÍ CENTRUM

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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Finišujeme v rekonstrukci ulice pod 
Hasičákem, kde jsme v podzimních 
měsících vybudovali novou kanalizaci 
a optické vedení. Od druhého týdne 
v červnu pokračujeme s betonáží 
odvodňovacích žlabů, cestovních 
a nájezdových obrub. U Komunitního 
centra byl odstraněn plot, který 
odděloval ulici od zahrady. Místo plotu 
zde probíhá betonáž žulových obrub. 
Termín finální pokládky asfaltu je do 
30. 6. letošního roku.

V cestě nad panem Matějčkem v Hološíně se začalo 
s budováním nových kanalizačních a vodovodních 
přípojek pro novostavby. Do cesty se současně s kanalizací 
a vodovodním potrubím pokládala i optika pro kabelovou 
televizi a internet. Ve výkopu byla položena i chránička 
a kabel pro elektrické přípojky nových domů.

Danou stavbu nám zkomplikoval jeden z majitelů přilehlého 
pozemku určeného k výstavbě, který rozporuje hranici 
pozemku mezi obecní komunikací a jeho pozemkem.

Jelikož majitel pozemku s námi není ochoten komunikovat, 
řešíme vzniklou situaci se stavebním úřadem, ve spolupráci 
s právníkem. Je smutné, že budované sítě jsou určené 
i pro stěžovatele. Pro domy, které jsou již ve výstavbě, bylo 
připojení vyřešeno náhradní variantou tak, aby je spor 
neovlivnil.

Pokračujeme ve výsadbě zeleně. 
Nyní jsme se soustředili na 
neupravenou mez za zastávkou, kde 
proběhla nová výsadba až ke korytu 
potoka. Další úsek, který sadíme, 
je na dolním konci podél nového 
chodníku od Hnátků až po dům 
pana Kusaly. Celá výsadba probíhá 
pod pečlivým dohledem paní 
Dančákové, která vše projektuje 
a obecním zaměstnancům 
s výsadbou pomáhá.

CESTA V ULICI 
POD HASIČÁKEM

VÝSADBA ZELENĚ 
NA DOLNÍM KONCI

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE
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Stavba mostu nabrala mírné zpoždění, neboť firma čekala na dodávku železa na výztuhy. Na most jsou vyhotoveny 
patky na obou stranách a je dokončena úprava koryta vykládkou břehů kamenivem. V tomto týdnu se dokončilo 
zašalování mostovky a pracuje se na montáži železné výztuhy, která přijde vylít finálním betonem. Všechen 
materiál na dokončení je již dodán, tak pevně věříme, že práce budou dokončeny v termínu.

Michal Mrlina / místostarosta

Desítky let patří párek čápů bílých, sídlící na speciální 
konstrukci na komíně Jednoty, k nedílnému koloritu naší 
obce. Posledních cca 10 let pečlivě sledujeme a registrujeme 
na jaře jejich přílet – samec a samička přilétají každý z jiné 
destinace a v jinou dobu – a hlásíme to „královskému 
ornitologovi“ Mirkovi Dvorskému z Valašského ekocentra ve 
Valašském Meziříčí. Rovněž sledujeme, zda a od kdy párek 
sedí na vejcích a kdy se mladí vylíhnou. Je pak na Mirkovi, 
aby určil okamžik, kdy s vysokozdvižnou plošinou krajských 
hasičů objede všechna hnízda v okolí, aby nové tvorečky na 
čapích hnízdech okroužkoval. Letos se tak stalo ve středu 
15. 6. dopoledne. Při této příležitosti vyšlo najevo, že párek 
seděl na pěti vejcích, z nichž se vylíhlo 5 čápat. Jedno z nich 
ale nepřežilo. Při vlastním kroužkování pak byly pozůstatky 
pátého čápátka odstraněny, aby nebyly zdrojem případné 
infekce zbývající nové populace. Přejme našim čápátkům, aby 
všechny zdárně zesílily, zvládly školu létání a obživy a nabraly 
dostatek sil k podzimnímu odletu do teplých krajin.

Janek Janíček

MOST U ZAHRADNÍKŮ

NAŠI ČÁPI

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA A VÍTÁNÍ JARA

FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz
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KNIHOVNA
Akce v knihovně…

Deskohraní
Již třikrát se v ratibořské knihovně konalo odpoledne 
s deskovými hrami pro malé i velké. Většinou začínáme 
v 16.00 hodin a hrajeme až do večera a během odpoledne 
máme vždy velký výběr stolních her ze vsetínské knihovny, 
jejíž vlastní fond čítá na 900 různých her. Fond her k zapůjčení 
v knihovně Ratiboř je oproti tomu skromný, cca 20 ks, proto si 
nové a zajímavé hry půjčujeme prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby (MVS) právě ze Vsetína. Tuto službu našim 
čtenářům rádi zprostředkujeme, a to nejen na stolní hry.

O prázdninách 2022 se můžete těšit na deskohraní 
20. července a 18. srpna. Za příznivého počasí budeme hrát 
venku pod širým nebem ve farní zahradě, kdyby pršelo, tak 
ve klubovém sálku knihovny. 

V tyto dny pro Vás bude připraven i výprodej knih. 

Děkujeme všem našim čtenářům za přízeň, za to, že si 
nacházejí cestu do knihovny za novými a novými příběhy 
a informacemi, a v neposlední řadě také za to, že nám 
knihy poctivě vracejí. Ať je to včas, nebo později, hlavně, 
že je máme opět pod střechou.

Jana a Alena Vaculíkovy / knihovnice

Dopoledne 15. 6. bylo v knihovně věnováno ratibořským 
prvňáčkům, kteří byli uváděni do Řádu čtenářského. 
K významu slavnostního okamžiku přispěl pan starosta 
Martin Žabčík, který dětem hezky shrnul, proč je důležité 
umět číst. Přítomna byla i knihovnice Zdeňka, vedoucí malých 
knihoven vsetínského okresu, která laskavě kontrolovala, jestli 
jsou děti hodny obdržet titul „Malý čtenář“. Děti samozřejmě 
ve všech zkouškách obstály a po zaznění slavnostní fanfáry 
byly pasovány mečem v rukou rytíře Bedřicha. 

Slavnostní okamžik byl spojen s gratulacemi, a protože se 
naše knihovna zapojila do celorepublikového projektu Knížka 
pro prvňáčka, odnesly si všechny děti i roztomilou knížečku 
o Dubáncích, která je určena přímo prvňáčkům a není 
v běžné distribuci. Kniha je o hledání tajemného vzkazu, a tak 
jsme dětem slavnostní chvíli ještě zpestřili hledáním šipek 
po knihovně a šifrou, kterou ale naši prvňáčci prokoukli tak 
rychle, že není pochyb, že jim čtení jde na jedničku. 

Jana Vaculíková / knihovnice

Pasování prvňáčků na čtenáře
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V sobotu 28. 5. proběhl 19. ročník tradičního festivalu 
„O Gulášového krále“. Po dvouleté pauze způsobené 
covidovými opatřeními jsme gulášové klání přesunuli 
do opraveného mysliveckého areálu v Červených. Do 
soutěže se přihlásilo dvacet soutěžících, kteří měli za úkol 
z 8 kg hovězího masa uvařit 65 porcí guláše. Na uvaření co 
nejlepšího pokrmu byl stanoven čas pět a půl hodiny. Ve 
12.30 hod. starosta Martin Žabčík vaření ukončil a na řadu 
přišla hodnotící komise. Ta měla nelehký úkol z dvaceti 
vzorků vybrat tři nejlepší. Na třetím místě skončili domácí 
Andrea Žambochová a Martin Rožnovják. Stříbrné vařečky 
za druhé místo obdrželi Ladislav Chmelík starší a Ladislav 
Chmelík nejstarší z Lutoniny. Absolutní vítězové a držitelé 
titulu Gulášový král se stali Petra Horáková a Karel Březina.

Tradičně se v den soutěže konal Jarní výšlap. Tentokrát 
byly pro účastníky pochodu přichystány nové trasy. Méně 
náročná, která byla vhodná pro rodiny s dětmi i kočárky, 
měřila cca 9 km a vedla převážně po cestách s asfaltovým 
povrchem.

Druhá trasa vedla kolem všech laviček a byla náročná svým 
převýšením a terénem. Cesty se střídaly od asfaltových, přes 
lesní stezky, po nezpevněné povrchy. Celková délka trasy 
byla cca 19 km.

I letos byla akce obohacena o široký doprovodný program. 
Na novém pódiu se představila Zdounečanka, šerm 
Valmont, dětský soubor Kosáček se svým novým pásmem 
„Dolů Ratibořem“, kapela Gympleři, Barmani Zlín se svou 
šou, Železný Zekon a na večerní zábavě zahrála rocková 
kapela Kosovci. 

Na své si přišly i děti. V areálu kolem rybníku a v prostorách 
garáží na ně čekaly atrakce v podobě Aquazorbingu na 
vodní ploše , 3G trenažér, historický kolotoč, Paintball, dětský 
lunapark včetně střelnice a lesní lanové centrum.

Doufáme, že se všem program v krásném rozlehlém 
areálu v Červených líbil a že se zde opět sejdeme za rok 
na jubilejním 20. ročníku soutěže.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat obecním 
zaměstnancům, zástupcům spolků a všem aktivistům, kteří 
pomohli při pořádání téhle podařené akce. Více fotografií 
a krátké video z celého dne naleznete na infokanálu, 
facebooku a webových stránkách obce.

Michal Mrlina / místostarosta

Foto – Janíčci

GULÁŠOVÝ KRÁL A JARNÍ VÝŠLAP

FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz
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Píší to i noviny, už začaly prázdniny.
Děti jsou teď u vody nebo baští jahody.
Rodičům zas u píva, dovolená začíná.

DUBEN
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.
V tomto období jsme se zaměřili na velikonoční tradice, nácvik 
říkanek a velikonočních koled. Vyráběli jsme ozdůbky, zápichy, 
přáníčka a malovali vajíčka. Dětskými výrobky jsme přispěli k velmi 
pěkné velikonoční výstavě, kterou pořádal Obecní úřad Ratiboř.
Naše země kulatá je, říká se to. 
Po nebi se koulí světem celé léto.
Podtéma Vesmír a planeta země jsme obohatili návštěvou 
Planetária s naučným vzdělávacím programem o vesmíru 
a sluneční soustavě. Děti překvapily lektory tím, že dokázaly 
vyjmenovat názvy po sobě jdoucích planet naší sluneční soustavy.

Každý má své povolání, práci čili zaměstnání.
V podtématu Čím budu, až vyrostu děti zdařilými výtvarnými 
pracemi vyjádřily svá přání do budoucnosti.

Hurá! Divadlo!
Po delší odmlce k nám přijelo zlínské „Divadlo z truhlice“ s velmi 
pěknou a poučnou pohádkou Skřítek zubykaz. Skvělé herce 
děti odměnily dlouhým potleskem.

Úsměv, prosím.
V pondělí 25. 4. proběhlo fotografování tříd Berušek, Koťátek 
a Medvídků. Na tablo se fotilo 25 nejstarších předškoláků.

KVĚTEN
Kdo mě hladí teplou dlaní? Přece máma, není nad ní.
Ke Dni matek jsme nacvičili v jednotlivých třídách hudebně-
pohybová pásma pro naše milované maminky, která sklidila 
velké ovace pro děti a uznání pro nás za naši práci. Maminky 
jsme obdarovali vlastnoručně vyrobeným dárečkem, pusinkou 
a na závěr sladkou tečkou z naší kuchyně. Nejvíce pobavila 
anketa Co vím o mamince, kde děti odpovídaly na dané otázky. 
Sváteční den v pohodové atmosféře si užily nejen dojaté 
maminky, ale i děti.
Po pauze, kdy se nesměly pořádat žádné sportovní akce, jsme 
naplánovali pro děti hudebně-pohybový program Roztančená 
školka. Lektorka připravila prvky ze zumby, balančního cvičení, 
tabaty, jógy a tance. Děti hodinový program skvěle zvládly. 
Pohyb nikomu neublížil.

Hola, hola, školka volá!
Dne 12. 5. proběhl ZÁPIS do MŠ včetně Dne otevřených dveří, 
kdy nové děti a rodiče mohli nahlédnout do výuky, prohlédnout 
si krásné moderní prostory všech tříd, sociální zázemí a školní 
zahradu s tělovýchovnými prvky. Nejeden nastávající školkáček 
si hned musel vyzkoušet malé záchodky a umyvadla.

Chci se učit, číst a psát, také dobře počítat!
Ve spolupráci se ZŠ Ratiboř jsme zorganizovali návštěvu nejstarších 
dětí ve škole. Pod vedením hodné paní ředitelky Miladky Valové 
shlédly výuku v 1. třídě, prošmejdily školu a školní jídelnu. Všichni 
předškoláci byli do školy přijati, zápis zvládli na jedničku!
V pátek 13. 5. přichystala ZUŠ Morava pro nejstarší děti ukázku 
hudebních nástrojů v místní sokolovně.

ČERVEN
Paprsky k nám z nebe letí, dnes slavíme svátek dětí.
1. 6. jsme pro děti naplánovali dopoledne plné her a zábavy, hudby 
a soutěží se sladkým dárečkem. Popřát přišla i fenka Megi a předvedla 
dětem v rámci Canisterapie pod vedením paní Hornové, co se naučila.

Dobré ráno, dobrý den, na výlet my pojedem!
2. 6. se konečně uskutečnil školní výlet na farmu Bludička 
v Bludovicích u Nového Jičína. Baťůžky naplněny svačinkou 
a dobrůtkami, autobus a minibus připraven, dobré počasí 
objednáno, a tak jsme vyrazili na cestu. Některé děti jely poprvé 
autobusem. Viděli jsme zvířátka, dozvěděli jsme se nové informace, 
povozili se na oslíkovi, ale nejvíce děti pobavilo dojení dřevěné kozy. 
Plni zážitků celou zpáteční cestu jsme si zpívali písničku Zvířátka, 
zvířátka, jak si vlastně povídáte, jakou máte řeč a Sláva, nazdar výletu.

Sportovcům je hej, tak se taky rozhýbej.
Sportovní týden jsme zahájili slavnostním ceremoniálem, složením 
Slibu sportovce, vlajkou a olympijským ohněm. Čekalo nás tradiční 
sportování jako běh, skok do dálky, hod do dálky a přeskok. 
Následovalo veselé sportování – například hod papučí do lavora, 
a naposled míčové hry: fotbal, košíková, skákání na míčích, 
pohybové hry s míči a oblíbený padák. Všichni sportovci disciplíny 
splnili, získali medaile, diplom, odměnu a sportovní hry byly 
zakončeny pokřikem tříd Koťátek, Medvídků a Berušek. Třešničkou 
na dortu bylo sportovní páteční dopoledne s hokejisty VHK Vsetín.

Táta je náš velký vzor, silný jako vichr z hor.
I pro tatínky jsme si nacvičili pásmo ke Dni otců, které jsme obohatili spole-
čnou kresbou dítěte a tatínka a slaným pohoštěním od našich kuchařek.
Konec školního roku se přiblížil a nás čekalo tradiční Pasování 
předškoláků. Pasovací tužka, složení slibu školáka, trička se symboly 
tříd a upomínkové předměty byly předány 25 nastávajícím 
prvňáčkům. Kolektiv MŠ popřál všem šťastný vstup do ZŠ, tak už 
jen zbývá 1. září – aktovka, papučky, květinu do ručky.
Slavnostní den byl obohacen o pohádku s balónkovým klaunem 
panem Tarabou. Všichni jsme si to pořádně užili!
Na závěr ještě Turistický týden s poznáváním krás naší vesnice, který 
je zakončen 25. 6. Pohádkovou cestou. Aktivní rodiče MŠ a ZŠ Ratiboř, 
ve spolupráci s Obecním úřadem Ratiboř a s ratibořskými hasiči 
připravili spoustu stanovišť s pohádkovými postavami a úkoly. 
V cíli děti čekal diplom a odměna za splnění všech úkolů. Zábavné 
odpoledne se uskutečnilo v areálu v Červených. Tímto děkujeme 
Mysliveckému spolku a všem, kteří se na této akci podílejí.                                         
Kdo má děti hodně rád, ten si s nimi umí hrát! 
Zazvonil zvonec a školnímu roku je konec!

Děkujeme za podporu a přízeň Obecnímu úřadu Ratiboř, ZŠ 
Ratiboř, rodičům a přátelům MŠ, sponzorům, spolkům a hlavně 
zaměstnancům za bohatý a perfektní průběh 
školního roku a paní ředitelce Barunce Machálkové 
za zdárný vstup do ředitelské funkce.

Pohodové prázdniny a dovolenou bez klíšťat 
a úrazů přeje za celý kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová / učitelka školky FOTO na webu 

www.ratibor.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Sotva jsme se nadáli, tak se školní rok 2021/2022 chýlí ke svému konci.

Nezbývá nám, než mu zamávat a společně se před 
prázdninovým odpočinkem poohlédnout za tím, jaký byl. Po 
předchozích letech, kdy jsme díky hygienickým opatřením byli 
nuceni trávit čas v kolektivech pouze omezeně, se tento rok 
vyloupl jako velmi pestrý a různorodý. I poslední tři měsíce nebyly 
jiné a škola společně se zastupiteli obce, rodiči i veřejností zažila 
spoustu neopakovatelných okamžiků, radostí, zábavy a krás. 
Program byl bohatý.

DUBEN
Velikonoční výstava a etické dílny – Po velmi zdařilé 
velikonoční výstavě, která proběhla ve spolupráci s mateřskou 
školou, knihovnou a místními spolky, nás v měsíci dubnu také 
potěšila návštěva paní Mgr. Renaty Zajíčkové, která pro žáky 
pravidelně pořádá preventivní etické programy.

Zápis do 1. třídy – Se letos konal také v dubnu. Děti byly velmi 
šikovné a v září se tudíž můžeme těšit na 22 nových školáčků. 
Přejeme jim krásné dny strávené v ratibořské škole.

Zdravá Pětka – Je unikátní celorepublikový vzdělávací program 
pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní 
styl. Program byl realizován jako projektové vyučování v rámci 
každého ročníku, kdy se formou her žáci snažili osvojit pravidla 
správného výživového chování.

KVĚTEN
Den matek – Nedílnou součástí měsíce května je oslava Dne 
maminek. Všechny ročníky se proto zapojily do velmi pestrého 
programu, přichystaného pod vedením svých učitelů. Příjemné 
odpoledne proběhlo v místní sokolovně, kdy rodinnou atmosféru 
doplnil den otevřených dveří naší krásné a moderní základní 
školy, kam mohli rodiče i široká veřejnost nahlédnout.

Výchovný koncert ZUŠ Morava – Aby se děti seznámily 
s konkrétními hudebními nástroji, proběhla ukázková hodina 
hudební výchovy v místní sokolovně. Program byl doplněn 
vystoupením žáků naší školy, kteří letos výuku ZUŠ Morava 
absolvovali. Za jejich spolupráci a píli patří celému kolektivu ZUŠ 
Morava velký dík!

Zapojení žáků 5. ročníku do celorepublikového testování 
– Naše škola byla vybrána k testování výsledků vzdělávání 
prostřednictvím inspekčního systému InspIS SET. Testování 
proběhlo v měsíci květnu a žáci absolvovali testy z českého 
jazyka, matematiky a všeobecných vědomostí.

Memoriál Ctibora Čermáka – Ve dnech 20.–21. 5. naše 
škola společně se zastupiteli obce navštívila družební školu 

v Hlubokých Mašůvkách. Jednalo se o IX. ročník branného 
závodu mezi žáky z Ratiboře, Hlubokých Mašůvek a škol 
z blízkého okolí. Celá akce probíhala v souvislosti s Memoriálem 
Ctibora Čermáka, abychom si připomněli jeho hrdinské 
činy a oživili trvalou památku na něj. Soutěžilo se v několika 
disciplínách, kdy ZŠ Ratiboř získala první a páté místo. 
Gratulujeme našim žáčkům!

ČERVEN
Noc s Andersenem – V průběhu celého školního roku děti 
navštěvují místní knihovnu pod vedením paní knihovnice 
Mgr. Jany Vaculíkové. Dne 2. 6. se ve spolupráci s ní také 
uskutečnila další pohádková Noc s Andersenem pro žáky 
4. ročníku. Kromě krásného a promyšleného programu 
v knihovně je také čekalo přenocování v nové školní družině, kde 
proběhly soutěže a kvízy. Slečna Vaculíková také pomohla otevřít 
cestu do kouzelného světa knih našim prvňáčkům, kteří byli 15. 6. 
pasováni na čtenáře.

Školní výlet – 20. 6. se uskutečnil školní výlet. Navštívili 
jsme Archeoskanzen v Modré, který představuje opevněné 
sídliště z doby Velké Moravy. Součástí výletu byla i expozice 
sladkovodních ryb Živá voda, která se nachází v jeho těsné 
blízkosti. Celý výlet si děti i učitelé moc užili.

V měsíci červnu proběhly také tyto 
další jednodenní akce:

 Exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí
 Praktická část výuky BESIP na dopravním hřišti ve Vsetíně
 Návštěva knihovny ve Vsetíně
 Beseda s ilustrátorem dětských knih a časopisů Adolfem Dudkem
 Sportovní den, opékání a dětský den na zahradě školy

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěli k dobrým 
výsledkům tohoto školního roku, zřizovateli školy Obci Ratiboř, 
rodičům za spolupráci a paní ředitelce a kolegyním za poctivý 
přístup ke svým povinnostem. A těm našim žáčkům přeji 
nádherné letní prázdniny, odpočinek, dostatek času stráveného 
s rodiči a přáteli, aby si společně vytvořili krásné zážitky 
a vzpomínky. Páťákům navíc přeji, aby jejich 
vykročení do „nového prostředí“ bylo úspěšné 
a aby se jim na 2. stupni ZŠ v Hošťálkové dařilo.

Za celý kolektiv a zaměstnance ZŠ Ratiboř 
Mgr. Martina Martinková / učitelka školy FOTO na webu 

www.ratibor.cz
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Ani na jaře jsme nelenili a v dubnu jsme ve spolupráci 
s OÚ Ratiboř, Knihovnou a Skauty vytvořili veselé 
velikonoční výpravy. Krátká trasa vhodná pro menší děti 
vedla vesnicí a děti plnily nejrůznější úkoly (například 
hádaly hádanky, kreslily křídami a říkaly jazykolamy) 
a snažily se najít číselný kód k truhličce, kde na ně čekala 
originální odměna za jejich úsilí. Celkem se krátké trasy 
zúčastnilo 93 dětí.

Dlouhá trasa vedla přes Himaláje a zúčastnilo se jí 31 
skupinek. Cestou se plnily veselé úkoly, tentokrát přes 
aplikaci Actionbound (počítání kočiček, skákání na pařezy, 
focení ve veselém lesním fotokoutku nebo vyprávění 

vtipů). Také účastníky dlouhé trasy čekala krásná odměna 
na konci. Všem, kteří se výprav zúčastnili, mnohokrát 
děkujeme a všem, kteří se na přípravě podíleli taktéž :-).

Fotky z výprav si můžete prohlédnout na obecním webu. 
V červnu také proběhlo slosování účastníků obou výprav 
– výherci byli odměněni knihami a deskovými hrami 
s veselou tématikou a všichni získali také vstupenky do 
Městského divadla Zlín. Za ceny děkujeme Obci Ratiboř.

Za Klub rodičů MŠ, Knihovnu a Skauty 
Eva Ordeltová, Jana Vaculíková 
a Hana Zbranková

Klub je evidován pod hlavičkou Rady seniorů ČR. Ke 
klubovým aktivitám se dlouhodobě scházíme na staré 
faře. V letošním roce jsme z důvodu obsazení fary 
válečnými uprchlíky uvítali možnost využití prostor 
obecního úřadu. Během uplynulého období jsme 
cvičili jógu, zúčastnili jsme se přednášek, cestopisných 
prezentací a výletů. Spolupracujeme s obcí při pořádání 
různých akcí.

Krajské sportovní hry seniorů
Dlouhodobě se zúčastňujeme i sportovních her seniorů 
pořádaných Radou seniorů ČR i krajského turnaje 
v pétanque v Luhačovicích, kde dosahujeme předních 
umístění.

Našemu soutěžnímu družstvu ve složení P. Barvík, 
M. Dančák, N. Juráňová, V. Smrčková, M. Valchářová 
a M. Valchář se podařilo zvítězit v krajských sportovních 
hrách seniorů nad 60 let konaných dne 9. 6. 2022 ve Zlíně.

Díky tomuto vítězství bylo naše družstvo nominováno 
k reprezentaci Zlínského kraje i naší obce na mezinárodních 
sportovních hrách, které se uskuteční ve dnech 13.–15. 7. 
2022 v Mostě.

Těchto her se kromě soutěžících ze 14 krajů ČR zúčastní 
i družstva z Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska 
a Polska.

Držte palce našim borcům!

Jiřina Sklenská

VESELÉ VELIKONOČNÍ VÝPRAVY

KLUB SENIORŮ RATIBOŘ

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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V červnu jsme přichystali ve spolupráci s paní učitelkami, 
OÚ Ratiboř a Sborem dobrovolných hasičů Ratiboř pro 
všechny děti Cestu do pohádky a zase zpátky. V sobotu 
25. 6. od 13:30 čekaly na všechny děti i dospělé v Červených 
a blízkém okolí všelijaké pohádkové bytosti, které měly 
pro malé i velké dobrodruhy připravené nejrůznější úkoly 
a odměny. Snad si to užily nejen děti, ale také jejich rodiče, 
pro které bylo v cíli připraveno malé občerstvení.

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří nám pomáhali, 
za skvěle připravená stanoviště.

Všem přejeme pohodové, sluníčkem prosluněné 
léto plné skvělých zážitků a dobrodružství.

Za Klub rodičů MŠ a ZŠ 
Elena Vrbová a Eva Ordeltová

Foto – Filip Hurta, Janíčci

CESTA DO POHÁDKY A ZASE ZPÁTKY…

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

Čtyřčlenná skupina letošních konfirmandů se začala scházet ještě před pandemií. Bylo to výjimečné. Jak doba příprav, tak její výsledek 
– krásná konfirmační slavnost v neděli 5. června. Ti, kteří byli pokřtěni v dětství na základě víry svých rodičů, jsou v církvi a rodině vedeni 
k tomu, aby potvrdili slib daný rodiči při křtu, vyznali veřejně svou víru a ke svému křtu se osobně a veřejně přiznali, až budou dospělí. Toto 
přiznání ke Kristu se nazývá konfirmace (utvrzení) a koná se zpravidla ve věku 14 let – tak tomu bylo i v případě Janka, Martina, Tadeáše a Víti. 

Konfirmační příprava je důležitá v tom, že se při ní mohou děti seznámit 
s tradicí víry, do které se narodily a kterou by měly nést a předávat dál. 
Obsahem přípravy ke konfirmaci je především znalost Bible, nejen 
„encyklopedická“, spíš jde o vnitřní souvislosti a vztahy, které nám 
Písmo představuje. Hovoříme o víře v Boha (a vyznání víry), o životě víry, 
o církevních dějinách, o církvi dnes – zda a jaké má místo ve společnosti náš 
sbor nevyjímaje, a věnujeme se také socio-etickým tématům (manželství, 
rodina, práce, kultura, politika, ekumenismus, aktuální dění ve světě apod.). 
Základní témata křesťanské víry rozebíráme na základě návodů, jaké vydala 
Synodní rada naší církve. Pořádáme i víkendová soustředění s dětmi nejen 
z našeho sboru. Letošní skupina byla ovšem o větší počet víkendovek kvůli 
protipandemickým lockdownům ochuzená. 

Konfirmační příprava je důležitá také pro ty, kteří nebyli v dětství pokřtění, ale křest by nyní rádi přijali. Tyká se to nejen náctiletých. Proto, 
pokud se vytvoří malá skupina dospělých zájemců o křest nebo o seznámení se s evangelickou zbožností, nabízím cyklus 10 setkání 
(a čekám na telefon). Od září nabízím také další přípravu ke konfirmaci. Měly by se jí účastnit děti narozené v roce 2010, 2009 a starší, kteří se 
k tomuto kroku dosud nerozhodli. 

JARNÍ KONFIRMACE

Je začátek léta. Těšíme se. Těšme se. 
Ať nám to těšení dlouho vydrží a zůstane a skýtá užitek mnohým, též Bohu, úsměvu a radosti, dosti…

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

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

V době prázdnin: na bohoslužby jste zváni do kostela. Pěvecký 
sbor se schází dle potřeby (v úterý v 18.00). Modlitební setkání 
se konají ve středu od 9.00. Nedělní škola: vyučování dětí 
v průběhu nedělních bohoslužeb – začátek je společný od 10.00.  
Úřední hodiny: v úterý 16.00 –18.00 a ve středu 10.30–11.30 (od 
září v úterý 15.00–18.00 a ve středu od 11.30.do 12.30). Nebo po 
domluvě (739 244 848) v jiném termínu.
6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce Mistra 
Jana Husa, která se koná pod širým nebem na Snozu, Kateřinice. 
Začátek v 17.00 hostem bude senior SCEAV z Havířova-Suché 
Janusz Kożusznik.
16. 7. – Potáborový galakoncert Zvonků se uskuteční 
v sobotu v 16.00 h v našem kostele. 

10.–16. 7. – 12. mezinárodní tábor zvonkové mládeže, letos 
zveme nové zájemce, děti od 9 let, na přífarský tábor zvonkohry. 
Podrobnosti u sestry farářky. 
31. 7. – 13. 8. – dětský tábor ve stanech tee-pee pro děti 
a dorost ve Stříteži nad Bečvou. 
4. 9. – Bohoslužby s modlitbou za nový školní rok a slavností 
Večeře Páně.
11. 9. – Vzpomínková slavnost Jana Maniše u kamenného 
pomníčku Jana Maniše v Kobelném (v případě nepříznivého 
počasí ve sborovém domě) se bude konat ve spolupráci 
s obecním úřadem. Naším hostem bude nový hošťalovský 
farář Štěpán Marosz. Začátek ve 14.30 h.

Sborová sdělení
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Hledáme děti od 9 let pro nově vznikající skupiny Zvonků Dobré zprávy.

Máš rád/a hudbu, víš, co jsou to noty a rád/a se učíš novým věcem? Odpověděl/a sis ANO?
Tak neváhej a přidej se k nám do týmu…

Nabíráme nové zvoníky, kteří se nebojí vystupovat na koncertech a chtějí poznat něco 
nového. Pro bližší informace napiš e-mail na zvonky.dobre.zpravy1@gmail.com  nebo 

zajdi na faru v Ratiboři či Kateřinicích.

…hledáme právě tebe!

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Nábor nových členů do souboru…

Setkání seniorů
Nyní již můžeme říct, že tradiční skupinová setkávání seniorů, 
které se konají každé dva měsíce s oslovenými jubilanty, byla 
velmi vydařená. Sešli jsme v dubnu a v červnu na obecním úřadě 
v obřadní síni. Opět nesmíme opomenout poděkovat děvčatům 
z obce za skvěle přichystané občerstvení a zajištění přepravy 
seniorů na akci a zpět domů. Celkově, za sociální komisi, hodnotím 
tato setkání jako velmi prospěšná, protože nejenže si s našimi 
spoluobčany hezky popovídáme, potěšíme se ze vzájemné 
společnosti, ale také informujeme o realizacích obce a jejích 
budoucích plánech.  Ze srdce si přeji, abychom se všichni ve zdraví 
a v dobré náladě opět za rok setkali.

Vítání občánků
Proběhlo 10. dubna v obřadní síni obecního úřadu. V tuto neděli se dostavilo na vítání celkem 8 dětí, jejich rodičů 
a příbuzných. Jsme velmi rádi a hrdi za naše nové ratibořské spoluobčánky!

Za sociální komisi Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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I přes nepříznivé počasí během dne, které se naštěstí navečer 
umoudřilo, jsme 6. května uspořádali tradiční Vatry s opékáním 
špekáčků. Oheň na počest osvobození naší obce jsme zapálili ve 
20 hodin za zvuku sirény.

V květnu nás čekala ještě jedna společenská akce, Gulášový král 
s večerní zábavou, kde jsme prodávali pivo, limo.

Závodní družstvo trénuje a připravuje se na letošní sezónu. 
Veliké DÍK patří sponzorům, kteří nás podporují - firma DeWALT 
Morava a obec Ratiboř.

Výjezdová jednotka
 1. 4. 2022 – technická pomoc (čištění kanalizace)
 28. 4. 2022 – technická pomoc (čerpání vody ze studny)
 15. 6. 2022 – likvidace vosího hnízda u dětského hřiště

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

DEN MATEK

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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Jedna akce za druhou

JARO V SOUBORU KOSISKA

Stavění májky v Domově Harmonie – Kosáci
Ve středu 4. května jsme se zúčastnili čestného postavení 
májky v Domově Harmonie. Po milém uvítání představiteli 
Domova jsme pod terasou zazpívali první 3 písničky. 
Následně jsme vztyčili, za významné podpory místního 
údržbáře, samotnou májku. Po odezpívání několika písní 
z našeho repertoáru se s velkým úspěchem setkalo několik 
písniček na přání, přičemž nutno podotknout, že tato sekce 
by bez Martina a hlavně jeho harmoniky možná nebyla. 
Naše vystoupení jsme zakončili valašskou hymnou „My sme 
Valaši“ a za téměř ohlušujícího aplausu místních dědečků 
a babiček jsme se s dobrým pocitem vydali zpět domů do 
naší krásné Ratiboře.

Za Kosáky 
Ondra Kuneta

Vystoupení v Domově Harmonie – Kosáčci
Každoročně se děti ze souboru pokouší vyloudit úsměv na 
tváři seniorům tancem a písničkou. Pásmo, kterým jsme vítali 
jaro a vynášeli zimu u nás v Ratiboři s názvem Na salaši, se 
podařilo představit i v Domově Harmonie ve Vsetíně. Děti si 
odnesly sladkou odměnu a především hezký pocit.

Stavění a kácení májky – Kosiska
Již několik let stavíme a kácíme májku u Svazarmu v Ratiboři. 
Letošní rok nebyl výjimkou. Za vydatné podpory nejen 
lidské síly se daří udržovat tuto tradici a my si tak mohli užít 
dvě společná odpoledne s dětmi i jejich rodinami. 

Vystoupení při Gulášovém králi
Ondra Carda – moderátor: „Pěkně se jmenuje ta vaše 
dědina. Podle čeho má vůbec takový název?“ 

Gábinka Machálková: „ A ty to nevíš? RAŤ znamená lučina 
a BOR znamená borové lesy, takže to je LUČINA MEZI 
BOROVÝMI LESY. Poď, provedeme ťa…“

…začátek pásma Dolů Ratibořem nenechal jediné oko 
suché, Gábinka vzala Ondru za ruku a začala procházka…

Představili jsme život bačů, zbojníků, dřevorubců, 
řezníků, pekařů, nechyběly ani povidla a kořalka. To vše 
zakomponované do tanců, písniček, básniček a pořekadel. 
Vystoupení při této akci je vždy vrcholem našeho 
souborového/školního roku, které mohou zhlédnout rodiny 
a kamarádi našich kosáčků, ovšem letos tomu bylo jinak…

Za soubor Kosiska 
Lucie Žabčíková

Stavění májky v Domově Harmonie

Stavění májky v Domově Harmonie

Vystopení Kosáčků v Domově Harmonie

Kácení májky

Vystoupení Kosáčků při Gulášovém králi
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S myšlenkou „Moravy na Severu“ přišel starosta obce Lipová v Ústeckém kraji Pavel Svoboda.

MORAVA NA SEVERU V LIPOVÉ U ŠLUKNOVA

Obec Lipová nás zaslouženě porazila v soutěži „Vesnice roku 
2019“ a díky skvělým starostům z ostatních obcí vzniklo toho 
roku nejedno silné přátelství. Do folklorem nepolíbeného 
kraje jsme odjeli v polovině června autobusem, hasičskou 
dodávkou a několika osobními auty. Celkem 27 členů 
souboru Kosiska doplnil také soubor Zvonky Dobré zprávy. 
Celkovou atmosféru Moravy dotvářela cimbálová muzika 
Lukáše Kamase a také mnoho vinařů z Jižní Moravy. Víkend 
byl horký, atmosféra krásná, podpůrný tým složený z řad 
rodičů a kamarádů pomohl vařit kyselicu, péct podlesníky 
a vařit povidla. Slivovicu ochutnal také téměř každý. Vezli 
jsme s sebou nejenom kotle a kamna na výrobu pochutin, 
ale také vdolky, sýry a uzené od našich místních výrobců.

Celý den začal průvodem krojovaných do Kostela sv. Šimona 
a Judy, kde zazněla krásná hudba Zvonků Dobré zprávy, 
atmosféra v tomto krásném příhraničním kostele byla velmi 
silná, obzvlášť, když si člověk uvědomí pohnutou historii 
tohoto kraje. Průvod se z kostela rozšířil o mnohé a po prvním 
vystoupení Kosáčků a představení pásma „Dolů Ratibořem“ 
bylo jasné, že tato akce splní svůj účel. Přenést kousek Moravy 
na Sever!

Kosáci zpívali v plném složení ty nejlepší kousky ze svého 
repertoáru, předvedla se i mladá cimbálovka složená z 
Káji Musilové, Honzy Mrliny, Vojty Kunety a Víti Žabčíka za 
cimbálem. Vystoupení Kosáčků, Kosáků a Zvonků Dobré 
zprávy na pódiu střídalo zpívání mezi lidmi a na louce, 
bylo nás všude plno a úsměv na tvářích všech přítomných 
naznačoval, že si všichni tuto krásnou akci i přes tropické 
počasí užívají. Celou atmosféru krásně doplňoval svým 
charismatickým projevem nám již dobře známý moderátor 
Ondra Carda, který byl opět i součástí našeho kosáčkového 
pásma a byl tímto jmenován za externího člena souboru.

Jedním slovem, paráda!

Za soubor Kosiska 
Lucka Žabčíková

Foto – Janíčci, Válci
Ratiboř

Lipová

FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz
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MYSLIVECKÝ SPOLEK RATIBOŘ-ČERVENÉ

VLK V RATIBOŘI
Ve čtvrtek 20. května 2022 nám, místním myslivcům, bylo oznámeno, že 
na rychlostní komunikaci, která prochází katastrem naší obce, došlo ke 
srážce motorového vozidla se zvěří. Samotný tento fakt by ještě nebyl ničím 
výjimečným, k podobným událostem bohužel na našich silnicích dochází 
poměrně často, ale tento případ byl výjimečný. Při příjezdu na místo srážky, 
které se nacházelo zhruba v polovině úseku cesty Bobrky – rozcestí Ratiboř, 
jsme našli u krajnice vlka. Jednalo se o samce o váze 35 kg, který zde byl 
stražen mezi 6 a 8 hodinou ranní. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zvlášť přísně chráněného živočicha, s nímž 
mohou manipulovat pouze osoby se zvláštním povolením, bylo potřeba 
zvolit postup odlišný od běžných nálezů usmrcené zvěře.

Byla kontaktována Policie ČR, která provedla zadokumentování místa 
srážky, orgán státní správy myslivosti a také pracovníci CHKO Beskydy, kteří 
jsou v naší oblasti oprávněni k manipulaci s chráněnými živočichy. Ti také 
rozhodli o převozu vlka do chladícího zařízení, odkud jej následný 
den převezli na pracoviště Mendelovy lesnické 
a dřevařské univerzity do Brna k podrobnému 
prozkoumání. 

Jedná se o první potvrzený výskyt vlka na území naší obce, a také je to 
dokladem stále se rozšiřující populace vlka ve směru od hranic se Slovenskem. 
Je otázkou, zdali je návrat velkých šelem do naší, poměrně hustě osídlené 
krajiny žádoucí. V sousedních zemích, ať již na Slovensku či v Polsku, se v 
některých oblastech populace medvěda a vlka dostaly na takové stavy, kdy je 
prakticky znemožněn pastevní chov hospodářských zvířat a výrazně omezen 
i pohyb lidí po lesích. 

Teprve budoucnost ukáže, jestli byl výskyt vlka v katastru naší obce jen 
ojedinělou návštěvou, či zda si na jeho přítomnost budeme muset zvykat.

Ing. Michal Zubíček / předseda MS Ratiboř-Červené 

Testování zbraní a střeleckých dovedností
Před zahájením hlavní lovecké sezony 2022 jsme opět testovali zbraně a střelecké dovednosti. Účast na testech a prokázání schopnosti 
přesné a bezpečné střelby je podmínkou získání roční povolenky k lovu.

Výsledek – všichni naši členové a lovečtí hosté byli úspěšní.

Jiří Halmazňa

Příprava terčů Konzultace syna s tatů Spokojenost po úspěchu

Příprava na daleký cíl

Testy jsou za námi - musíme jít lovit

Čekání Kde šla ta rana
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K5 a duatlon v Kunovicích
Tak máme první závod DTB série za sebou. V pátek 24. června 
jsme se s Danem Krejčířem vypravili do Kunovic na oblíbený 
běžecký závod K5 – běh přes pět kunovických vrcholů. Počasí nám 
přálo, koleno bylo zatejpované, takže nic nebránilo sportovním 
aktivitám. Z Ratiboře se nás tam mělo setkat víc, ale zdravotní 
stav jedné z účastnic to bohužel nedovolil. O to víc mě potěšilo, 
že jsem v zázemí startu potkal Jitku Stehnovou z Kateřinic i se 
svým manželem. Letos k 5-ti a 10-ti kilometrové trati přibyla 
i novinka v podobě 17-ti kilometrového běhu. S touto distancí se 
velmi dobře popasoval Dan. Jitka i já jsme zvolili K5 klasik, tedy 
trasu 10,3 km. Vzhledem k teplotě nám to bohatě stačilo. Byť bylo 
pod mrakem, bylo opravdu vedro a každá oficiální i neoficiální 
občerstvovací stanice byla skutečnou záchranou. Do cíle jsme 
doběhli všichni. Uvaření, unavení, ale šťastní :-).

V cíli nás vítala hasičská nádoba plná chladné vody, na grilu kuřecí 
steaky, klobásy nebo jiné dobroty. Pivo i nealko nápoje k doplnění 

pitného režimu. V 20.30 bylo vyhlášení výsledků a v 22.30 začínal 
skvělý český film Zátopek. Závod i organizace byla skvělá jako 
každý rok.

Za necelý měsíc už na nás čeká druhý závod série, který máme 
moc rádi, a to je duatlon. Tam jezdíme a závodíme také s dětmi, 
takže je čas pilně trénovat.

Kdo těmto dvěma 
sportům holdujete 
a nebo jste dva (běžec 
a cyklista) na štafetu, 
neváhejte a pojďte 
zkusit posunout svoje 
limity. Závodit můžou 
samozřejmě i děti. Za 
mě je tohle top závod :-).

Petr Zubíček

Jarní výšlap
V rámci úspory času jsem se rozhodl, že kratší trasu Jarního výšlapu 
dne 28. května proběhnu. Vyrazil jsem hned na 8 h, abych doběhl 
co nejdříve a dopoledne ještě stihl něco udělat. Svým rozhodnutím 
jsem organizátorům asi udělal čáru přes rozpočet. Nikdo nepočítal 
s tím, že někdo poběží a už vůbec ne hned v 8 h. Takže jsem vyrážel 
o chvilku později, ať jsou kontrolní stanoviště obsazená. Všechno ale 
dobře dopadlo, trasa byla moc pěkná. I když ji znám, bylo příjemné, 
že mě na kontrolním stanovišti někdo přivítal :-). Na prvním jsem si dal 

malinovku (pivo moc pěnilo), na dalším byly cérky překvapené, že už 
jsem tam, a u dubu si mě pan Haša vyfotil jako prvního a pak už hurá 
zpět do dědiny. U obecního úřadu kontrola trošku zaspala, ale protože 
zatím nebyl nikdo ani v cíli, dostal jsem tam obě razítka a do Červených 
jsem doběhl pro pořádek a ze zvědavosti, jak probíhá příprava na 
Gulášového krále.

Pochod byl super. Velký dík patří všem, kdo se na Jarním výšlapu 
i na gulášech podíleli. Byla to velmi příjemná sobota :-).

Petr Zubíček

Valašský Hrb – horský běh Beskydami
Už několik let jsem se chtěl zúčastnit terénního běžeckého 
závodu Valašský Hrb, který startuje každoročně koncem května 
na Soláni. Největším lákadlem pro mě byla trasa, která vede 
po hřebenu beskydských vrchů od Soláně až nad Bumbálku 
a délka trati 30 km. To už vypadá jako skutečný horský běh, kde 
nechybí krásné výhledy, horské louky a lesní pěšiny. Člověk si ani 
neuvědomí, že zdolává téměř tisíc výškových metrů. Nohy mu to 
ale ke konci připomenou.

Nikdy předtím jsem tak dlouhou trasu neběžel. Příprava vypadala 
tak, že jsem začal protahovat svoje večerní výběhy kolem Kateřinic 
nad rámec komfortu a několikrát si zaběhl našimi kopečky 

i půlmaraton. Nebo opakovaně vybíhal obecní snoz a dal si vždy 
o jedno opakování víc, než jsem původně zamýšlel. A bylo to poznat! 
Právě překračování komfortní zóny je to, co vede k posunu vpřed. 

Nebojte se tedy zkusit něco nového, čím si zatím nejste úplně 
jisti, že to zvládnete. Ono to půjde. Ale myslete na to, že nemusíte 
být mezi prvními, nejdůležitější je totiž doběhnout ve zdraví 
a s dobrým pocitem, že jste to zvládli.

Na závěr bych Vás rád pozval na příští ročník Valašského Hrbu, 
vybrat si tam může skoro každý: 10, 20, 30, 50 km krásnou krajinou. 
Pořadatelé nezapomínají ani na děti: dětské běhy, skákací hrad, 
dětské hřiště a zázemí přímo u hotelu na Soláni.

Dan Krejčíř

BĚŽCI 
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ZHODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2021–2022
Vážení sportovní přátelé a občané, konečně jsme se všichni 
dočkali a po dvou nedohraných sezónách kvůli covidové 
pandemii se podaří řádně dokončit letošní ročník. 

Do nové fotbalové sezóny, která byla zahájena 
v srpnu, jsme se přihlásili s těmito družstvy:
Muži Ratiboř „A“ – soutěž 1.B třída KFS Zlín 
Trenér Víťa Sacher, vedoucí mužstva Martin Stančík 

Muži Ratiboř „B“ – soutěž III. třídy OFS Vsetín 
Trenéři Michal Mrlina a původně i tragicky zesnulý Jura Mynařík 

Dorostenci Ratiboř/Kateřinice, s. d. – soutěž OP OFS Vsetín 
Trenéři Josef Mikula a Ondra Mareček

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

Výsledky
A – tým skončil v konečné tabulce s 38 body na 5. místě tabulky. 
Vzhledem k našim ambicím, plynoucím ze spojení s FC Semetín 
před 3 lety, je to výsledek za všeobecným očekáváním. Naše 
cíle byly na počátku sezóny určitě vyšší. Bohužel jsme se již 
v podzimní části sezóny potýkali s výraznými absencemi hráčů 
základní sestavy, a to zejména z důvodu zranění nebo nemocí 
nebo povinnostmi v zaměstnání. Před zahájením jarní části 
se stav mužstva ještě zhoršil – z podzimní základní sestavy 
vypadlo 7 hráčů (zranění, přerušení nebo ukončení působení 
v A – mužstvu) a do zápasů jsme vstupovali s vážnými obavami. 
Naštěstí se trenérovi podařilo dohodnout posílení 3 hráčů z jiných 
oddílů, po dlouhodobém zranění se postupně vrátil Kája Machala 
a výborně se do základní sestavy prosadili 2 naši dorostenci 
Honza Čablík a Vojta Mikula. Když bylo nejhůř, vypomohli 
i veteráni Víťa Sacher a Martin Sviták. V tomto kontextu se asi 
shodneme, že s konečným umístěním můžeme být spokojeni. 
S čím ale spokojeni být určitě nemůžeme a nesmíme, je 
s předvedenou kvalitou hry v některých zápasech, které skončily 
ostudným výsledkem. To si naši příznivci a těch pár lidí, kteří 
pro ratibořský fotbal pracují, opravdu nezaslouží. Taktéž počet 
87 obdržených branek vzhledem k počtu získaných bodů 
a konečnému umístění je skutečně ve fotbale raritou. Musíme 
se proto pokusit v příštím období stabilizovat složení obrany 
a zlepšit její souhru s brankářem. 

V současnosti již probíhá jednání jak s hráči, kterým končí přestup, 
tak i s dalšími, včetně potencionálních posil, ohledně působení 
v našem mužstvu v příští sezóně. Na jejich výsledek si ale musíte 
počkat do dalšího čísla Zpravodaje. 

Rezerva mužů i po nečekaném odchodu Jury Mynaříka splnila 
naše dva cíle, a to umístnění nejhůře na čtvrtém místě tabulky 
a hlavně postupným zapracováním našich dorostenců, kteří na 
jaře v týmu již převládali. Chceme, aby si zvykali na „chlapský 
fotbal“ a snadněji se v budoucnu zapracovali do A - mužstva. 
Tým skončil v tabulce III. třidy skupiny „B“ s 20 body na 4. místě.

Slušnou sezónu mají za sebou i naši dorostenci ve spojení 
s Kateřinicemi, kteří pod vedením Jožky Mikuly a Radka Rožnovjáka 
pravděpodobně skončí do 4. místa v tabulce, i když to na začátku 
jara vypadalo i na lepší umístění, ale neproměňováním šancí si kluci 
některé poslední zápasy výsledkově pokazili. Ale za předváděný 
styl hry se jak oni, tak i trenéři určitě nemusí stydět a sluší jim. 

Petrovi Nogolovi děkuji za pokračování v práci Karla Stančíka 
u našich nejmladších nadějí. Velmi si vážíme jeho nasazení a aktivity 
při práci v našem fotbale a jeho trpělivosti při práci s dětmi. 

Taktéž nesmím zapomenout poděkovat Lucce Adámkové 
a Andrejce Žambochové a dalším z divadelního spolku za práci 
v buňce při zápasech A- mužstva a Míše Barbořákové a jejím 
pomocníkům za obsluhu bufetu při zápasech rezervního týmu. Práci 
v udírně skvěle zvládli Pavel Hurta a Jura Děckuláček a pevně věřím, 
že všichni jmenovaní zůstanou na svých místech i v další sezóně. 

V letošním roce se nám podařilo uspět se žádostí o dotace na 
podporu mládeže z NSA (letos byla ale výrazně krácena), avšak 
bohužel nebyla vyhlášena výzva na údržbu hřiště, rovněž byla 
zrušena výzva na dotaci na nové šatny. Ve spolupráci s obcí se 
prověřují další současné a plánované dotační programy. 

I přes neplánované ukončení podpory ze strany fy TM Stav s.r.o. 
se nám podařilo tento výpadek nahradit částečně příspěvky 
menších sponzorů, obdrženými dotacemi, podporou obce 
a výdělkem z taneční zábavy. Na tu letošní, která se koná v sobotu 
6. srpna 2022 v novém areálu v Červených se skupinou Reflexy, 
vás všechny, co chtějí podpořit ratibořský fotbal, srdečně zvu. 

Rád bych na tomto místě poprosil všechny, kteří nás 
podporují a mají chuť a trochu volného času, aby nám 
pomohli s prací v ratibořském fotbale, a to jak při 
zabezpečení pořadatelské služby při domácích utkání, 
případně s výpomocí v bufetu a v neposlední řadě při 
pomoci s přípravou naší mládeže. Opravdu je nás na tuto práci 
čím dál míň, někdy máme problém všechny činnosti při fotbale 
personálně zabezpečit a každou novou posilu přivítáme. 

Vážení přátelé, děkuji všem a zejména našim fanouškům, 
za neutuchající přízeň a všem přeji hodně zdraví a zdaru při 
překonávání nástrah současné složité doby. 

Za TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s. 
Vlastimil Adámek / předseda spolku
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PŘÁTELSKÉ UTKANÍ PŘÍPRAVKY S HOKEJISTY

RATIBOŘSKÁ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Tak máme za sebou první sezónu přípravky v Ratiboři. Myslím si, že splnila všechno, co měla – kluci se naučili základu fotbalu 
a já jako trenér můžu být spokojený. Výhry, kličky a radost ze hry prostě super. Teď už jen sehnat další kluky, holky, trenéry 
nebo trenérky a bude všechno skvělé :-).

Zdravím Vás a těším se, že se potkáme na hřišti. 
Petr Nogol

V pátek 24. června uspořádal oddíl kopané ve spolupráci 
s Obecním úřadem Ratiboř zakončení sezóny svým 
nejmenším fotbalovým nadějím. Na zakončení si kluci 
zahráli přátelské utkaní proti hokejistům 4. třídy VHK Vsetín. 
Ve slunečném odpoledni nešlo o výsledek, ale o to, aby si 
všichni zúčastnění zápas a následné ukončení sezóny užili.

Po utkání domácí hráči přebrali medaile za vzornou 
reprezentaci obce. Všichni zúčastnění hráči dostali na 
památku klubové NickNack kelímky a sladkosti. Na závěr 

si kluci vychutnali pizzu od Ogarů – touto cestou bychom 
chtěli poděkovat Kubovi Machálkovi, který jídlo dodal jako 
sponzorský dar.

Přejeme klukům klidné a pohodové prázdniny a budeme 
se těšit v září, kdy se potkáme na hřišti v nové sezóně.

Za TJ SOKOL RATIBOŘ, z.s. 
Michal Mrlina / místopředseda spolku

Horní řada zleva – Petr Nogol, Ondřej Homolka, Lukáš Ondruch, Matyáš Mazač, Gabriel Galda, Ondřej Hořelica, 
Adam Žabčík, Filip Homolka, Jakub Karola, Štěpán Mrlina - trenér, Marek Nogol - trenér

Dolní řada zleva  – Matyáš Gazda, Jakub Bařinka, Daniel Nogol, Artur Chuděj, Radek Černý, Šimon Herián, Tomáš Suský, Jakub Vrážel
Vpředu – Jiří Šimek
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Obec Ratiboř byla historicky prvním hostitelem akce, kterou pořádala MAS a mikroregion 
Střední Vsetínsko. Cílem akce bylo ještě více přiblížit tyto organizace široké veřejnosti.

HRY BEZ HRANIC

S myšlenkou Her bez hranic přišla naše manažerka Elen Plšková 
a inspirací jí byly hry, které se pořádaly v devadesátých letech napříč 
Evropou. Všech třináct členských obcí nominovalo sedmičlenné 
družstvo, které muselo splňovat dva základní parametry: 2 ženy, 
čtyři muži a celkový součet věku musel být minimálně 250 let. Hry 
se odehrály v mysliveckém areálu v Červených a v okolí rybníka. 
Zahájeny byly slavnostním nástupem všech obecních družstev 
a vyvěšením obecních praporů. Následovaly samotné disciplíny, 
které byly inspirovány místními produkty či historií obce. První 
soutěž byla Zakládání kvasu. Soutěžící měli za úkol na paddleboardu 
přes rybník převézt trnky ze stromu a následně je umístit do sudu. 
Okoupalo se několik družstev. Dalším bojovým úkolem bylo Pečení 
chleba. Soutěžící museli naložit deset pytlů mouky (pytle naplněné 
škrabkami), zapřáhnout koně a i s pekařkou je převézt na druhou 
stranu, kde vyložili pytle a naložili deset chlebů. Třetí soutěžní klání 
bylo vzpomínkou na lyžařský vlek v Ratiboři. Sedmičlenné družstvo 
si nazulo jedny speciálně vyrobené lyže a muselo uběhnout danou 
vzdálenost. Předposlední soutěží bylo sbírání medu. Nejlehčí 
soutěžící z týmu (žena) byla připevněna na speciální konstrukci 
a měla za úkol přemístit z květů med do včelího plástu. Ve sběru 
medu jí pomáhali dva mužští soutěžící. Poslední soutěž byla určena 
pouze pro kapitány týmu, kterými byli starostové obcí. Každý starosta 
byl postaven na startovní čáru, udělal slona a byl sedmkrát zatočen 
dokola. Následně byl vypuštěn se ztrátou orientace na trať, kde měl 
za úkol doběhnout ke stolečku, vypít panáka slivovice a doběhnout 
ke slepé mapě. Tam musel najít znak své obce, rozpoznat svůj 

katastr a umístit na něj znak. Soutěže probíhaly celé odpoledne 
a nejen soutěžící, ale i diváci se velmi bavili. Součástí programu 
byla prezentace akcí a realizací, které byly podpořeny právě MAS 
a mikroregionem Střední Vsetínsko. Byly zde také rukodělné stánky, 
degustace slivovice, malování na obličej či skákací hrad pro děti. Po 
slavnostním vyhlášení vítězů následovalo vystoupení kapely Docela, 
divadelní premiéra Ratibořských ochotníků – Ve zdravém těle zdravý 
duch a večer zakončila cimbálová muzika. 

A proč první ročník hostila právě Ratiboř. Důvod je jednoduchý, 
naše obec je předsednickou obcí obou organizací. Hry se budou 
pořádat pravidelně jednou za dva roky a putovat po celém regionu. 
Pořadatelskou štafetu přebrala obec Malá Bystřice, kde se hry 
uskuteční v roce 2024. 

Na závěr si dovolím poděkovat celému organizačnímu týmu, 
obecním zaměstnancům, dobrovolníkům za pomoc při pořádání her 
a soutěžnímu týmu za reprezentaci obce.

1. místo obec Liptál
2. místo obec Mikulůvka
3. místo  obec Lhota u Vsetína

Ratibořský tým se umístil na krásném předposledním místě :-).
Členové týmu – Martin Žabčík, Pavla Zubíčková, Petra Frydrychová, 
Michal Mrlina, Jiří Růžička, Dalibor Musil a Štěpán Janíček.

Martin Žabčík / starosta

Foto – Filip Hurta, Metoděj Černý, Janíčci

26



FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz
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Komunikační sítě 
obce Ratiboř v péči 

provozovatele služeb:

INZERCE

Oddíl kopané vás všechny zve na srpnovou noc v mysliveckém 
areálu v Červených. Zábava se koná v sobotu 6. 8. 2022 od 20 h. 
Na sportovní zábavě v Ratiboři se po roce opět představí 
známá populární kapela REFLEXY. Jako předkapela vystoupí 
skupina INFINITY.

Všechny nápoje budou do 21 h za poloviční cenu.
Michal Mrlina / oddíl kopané

POZVÁNKA NA SRPNOVOU NOC

20. 7. a 18. 8. | 16 –19 h 
na zahradě u staré fary
Kupte si knihu a naučte se spoustu nových 
deskovek ;-).

Vezměte si deku a udělejte si s námi piknik! 
V případě nepříznivého počasí se akce koná v knihovně. 

LETNÍ VÝPRODEJ 
KNIH A DESKOHRANÍKONCERT

ZVONKOHRY
16. července 2022 
od 16 h
v ratibořském 
kostele

který uzavírá 12. tábor zvonkohry

DOBROVOLNÉ

VSTUPNÉ

na výstavbu klubovny 

pro Zvonky

zdz.obeckaterinice.cz

Koncert se koná 
s podporou obcí 
Kateřinice a Ratiboř.

OBEC
RATIBOŘ

OBEC
KATEŘINICE

Hudební 
soubor hry na 

ruční zvonky 
Vás zve na 
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