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Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a my jsme se ocitli na konci volebního období. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat za projevenou důvěru. Velké díky patří zastupitelům, 
zaměstnancům obecního úřadu, aktivistům a dobrovolníkům, kteří obci pomáhali 
a odvedli velký kus záslužné práce. Jsem přesvědčen, že výsledky této práce jsou 
velmi dobře viditelné na vzhledu a fungování naší obce. 

Přijměte, prosím, pozvání k volbám do obecního zastupitelstva, které 
se budou konat 23.–24. 9. 2022. Výsledné hodnocení naší práce je ve 
Vašich rukou…

Martin Žabčík / starosta

Zastupitelstvo obce Ratiboř zahájilo svou činnost ustavující 
schůzí dne 5. 11. 2018, v průběhu volebního období se 
uskutečnilo 29 řádných jednání zastupitelstva. Vedení obce 
zahájilo svou činnost revizí a aktualizací Strategického 
plánu. Bylo provedeno veřejné šetření a vytyčeny nové 
cíle, které se zastupitelstvo zavázalo naplňovat schválením 
strategického plánu. Od počátku své činnosti se vedení 

obce plně věnuje podávání žádostí do aktuálně vyhlášených 
dotačních výzev. Většina podaných žádostí byla podpořena 
a úspěšnost při získávání finanční podpory činí 95 %. 
Dotačních akcí bylo realizováno velké množství a o každé 
z nich jsme pravidelně informovali v obecním zpravodaji 
a ve videozpravodaji. Pro přehlednost přikládám seznam 
dotačních akcí v těchto tabulkách:

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA 
OBCE RATIBOŘ ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022

2019
Poskytovatel Dotační program/akce Dotace v Kč
MF Volby do Parlamentu ČR 29 000,00
MMR Centrum obce Ratiboř 600 000,00
MF Nástavba a stavební úpravy ZŠ Ratiboř 6 971 092,00
MMR Oprava místních komunikací 3 585 898,00
KÚZK Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 2 365 052,00
KÚZK Výchova lesních porostů 542 130,00
MŽP Vzduchotechnika MŠ 620 215,75
SFŽP Zahrada ZŠ v přírodním stylu 500 000,00
MMR Zvýšení bezpečnosti v obci 942 819,90
MZe Poradenství – kůrovec 40 000,00
MPSV Veřejně prospěšné práce 203 322,00
MŽP Stabilizace zeleně v obci 14 153,37
MŽP Sběrný dvůr II. etapa 888 366,87

Celkem za rok 2019: 17 302 049,89

2020
Poskytovatel Dotační program/akce Dotace v Kč
MMR Chodníky v centru obce 1 900 000,00
MMR Oprava komunikací po povodni 4 090 462,00
ZK Volby do Zastupitelstva ZK 31 000,00
ÚP Aktivní politika zaměstnanosti 52 500,00
ÚP Aktivní politika zaměstnanosti 135 000,00
MŽP Sběrný dvůr II. etapa 3 985,43
ZK Kompenzační bonus za Covid 2 308 750,00
OŽPZ LH – Přibližování dříví 31 150,00
OŽPZ LH – Výchova lesních porostů 36 060,00
OŽPZ LH – Zmírnění dopadů kůr. kalamity za 2019 1 441 077,00
OŽPZ LH – Výchova lesních porostů 707 280,00

Celkem za rok 2020: 10 737 264,43

2021
Poskytovatel Dotační program/akce Dotace v Kč
MF Kompenzační bonus za Covid 378 900,82
MMR Lesní lanové hřiště 801 164,00
ZK Pořízení nové techniky 55 000,00
MMR Modernizace školního hřiště 2 600 760,00
ZK Obnova místních komunikací – kůrovec 2 045 110,00
MMR Obnova místních komunikací – kůrovec 6 135 330,00
MMR Modernizace školní družiny 2 741 759,00
MZ Poradenství – kůrovec 40 000,00
MMR Oprava místních komunikací po povodni 2 441 660,00
OŽPZ LH – Obnova lesních porostů 14 880,00
OŽPZ LH – Zajištění výchovy lesních porostů 338 720,00
OŽPZ LH – Soustřeďování dříví 1 201,00
OŽPZ LH – Soustřeďování dříví koněm 50 886,00
OŽPZ LH – Štěpkování 24 120,00
OŽPZ LH – Kůrovcová kalamita 286 520,00
MŽP LH – Oplocenky SZIF I. a SZIF II. 374 350,00
MŽP Protipovodňová opatření 1 338 264,99
MMR Oprava místní komunikace 1 641 777,66
MF Volby do Parlamentu ČR 31 000,00
MPSV Meteostanice 36 272,90
MPSV Video obce 44 367,00
MPSV Mapový portál GIS 89 690,45
SFŽP Sběrný dvůr III. etapa 2 375 314,68
ÚP Veřejně prospěšné práce 135 000,00

Celkem za rok 2021: 24 022 048,50

Legenda – zkratky
MF – Ministerstvo financí, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
MZe – Ministerstvo zemědělství, IROP – Integrovaný regionální operační program, 
ZK – Zlínský kraj, KÚZL – Krajský úřad Zlínského kraje, ÚP – Úřad práce, 
MRSV – Mikroregion Střední Vsetínsko, SFŽP – Státní fond životního prostředí,  
OŽPZ – Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje, 
OPŽP – Operační program životního prostředí, LH – lesní hospodářství

2022
Poskytovatel Dotační program/akce Dotace v Kč
MMR Obnova mostku 4 070 529,00
MMR Oprava MK "Stará cesta" 2 328 333,00
MMR Oprava místních komunikací 2 154 779,04
OPŽP Obnova lesních porostů 15 319,00
OPŽP Lesní hospodářství 1 059 936,00
ZK Kompenzační bonus 108 718,15
ZK Příspěvek na provoz 460 053,00
ZK Volby do zastupitelstva obce 32 000,00
MMR Polyfunkční komunitní centrum 17 953 561,80
MPSV Elektronická úřední deska 253 462,47
MPSV Mobilní aplikace obce 22 990,00
MPSV Webové stránky obce 36 794,00

Zatím za rok 2022: 28 496 475,46
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místní komunikace opraveny v letech 2016–2018

místní komunikace opraveny v letech 2019–2022

2011 2012 2013 2015 2017 2019 20212014 2016 2018 2020

21
 2

68
 0

00
 K

č

20
 1

32
 0

00
 K

č

22
 6

50
 0

00
 K

č

23
 7

73
 3

00
 K

č

25
 5

13
 0

00
 K

č

27
 6

22
 8

00
 K

č

28
 7

61
 9

00
 K

č

33
 3

09
 0

00
 K

č

34
 9

88
 0

00
 K

č

40
 0

36
 2

00
 K

č

44
 9

72
 2

00
 K

č

20
 4

64
 0

00
 K

č

19
 3

28
 0

00
 K

č

22
 0

50
 0

00
 K

č

23
 8

63
 3

00
 K

č

30
 6

12
 0

00
 K

č

29
 5

78
 8

00
 K

č

28
 7

58
 9

00
 K

č

32
 0

02
 0

00
 K

č

33
 0

08
 0

00
 K

č

38
 0

56
 2

00
 K

č

43
 3

02
 2

00
 K

č

PŘÍJMY

VÝDAJE

ROKY

Doprava, chodníky a osvětlení
Pokračovalo se v opravách místních a účelových komunikací. 
Bylo realizováno několik projektů z dotačních titulů na 
opravy po povodních, po kůrovcové kalamitě či z dotačního 
titulu Opravy komunikací. Realizovány byly úseky Skalka, 
Borčí, na Nivku, Horní Hološín, Kobelný, ulice pod Hasičákem, 
u Autoservisu Kocián, ulice u Stavebnin, k vysílači, účelové 
komunikace Dvorca, Červené, Sušírna a je dokončena také 
pokládka na účelové komunikaci Stará cesta.

Bylo kompletně zrekonstruováno centrum obce – náves 
s autobusovými zastávkami včetně chodníků směrem 
k Jednotě. Na dolním konci byl vybudován nový chodník 
od Ponorky ke stolárně. Nový chodník vznikl také od 
fotbalového hřiště směrem k Hříbkům. Předlážděn byl také 
úsek od Jednoty po firmu Michala Zubíčka, kde byla zároveň 
přeložena část splaškové kanalizace. 

V rámci zvýšení bezpečnosti silniční dopravy byly 
nově osvětleny přechody a byl instalován informační 

radar při vjezdu do obce ze směru od Hošťálkové. 
Dále byla zakoupena nová svítidla veřejného osvětlení 
s fotovoltaickými panely, která budou nainstalována na 
hřbitov a dále postupně nahradí staré parkové lampy. 

Dokončila se výstavba nového mostu U Zahradníků, který 
nahradil původní most poničený povodněmi. 

Kontinuálně probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků 
pod komunikacemi, které jsou v majetku soukromých osob.

AKCE REALIZOVANÉ PODLE STRATEGICKÉHO PLÁNU 
V HODNOCENÉM OBDOBÍ 2018–2022

Vývoj rozpočtu obce Ratiboř v letech 2011–2021
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Integrovaný záchranný systém
Pořízení nové techniky pro zásahovou jednotku – nákup 
výkonného kalového čerpadla, průmyslového vysavače 
a ventilátoru na odvětrání zakouřených prostor. Dále 
byla získána dotace na výměnu vrat v garážích hasičárny 
a pořízení kompletních devíti kusů zásahových obleků 
včetně helem a obuvi. Do budovy obecního úřadu byl 
pořízen defibrilátor.

Školství
Do kuchyně v MŠ byla pořízena nová vzduchotechnika, ze 
strany zahrady byly instalovány venkovní žaluzie a tímto byla 
dokončena komplexní rekonstrukce celého provozu.

V budově základní školy byla zahájena realizace projektu 
přístavby a odstranění bariér. Byla přistavěna nová 
odborná učebna, několik kabinetů a do stávající budovy 
byl instalován výtah. Zároveň byla zmodernizována školní 
zahrada v přírodním stylu.

Poslední fází úprav ve škole byla rekonstrukce školní družiny, 
pořízení nového vybavení a oprava sklepních prostor včetně 
plynové kotelny s otopnou soustavou. 

Životní prostředí
Byl opraven záložní zdroj vody v Kobelném jako případná 
rezerva pro obec při havárii na hlavním přivaděči. 
V lokalitách na Skalce a v Hološíně došlo k posílení tlaku 
instalací ATS stanic. Obecní vodovod byl rozšířen do lokalit 
u Stavebnin, na Sušírně až do sousední obce Hošťálková 
a dále v Hološíně. Proběhla komplexní revize Čistírny 
odpadních vod Ratiboř a byly zahájeny projekční práce 
na intenzifikaci, aby byla zajištěna dostatečná kapacita 
ČOV a budoucí hospodaření s kaly. Splašková kanalizace 
byla přeložena v ulici pod Hasičákem, dále je budována 
kanalizační stoka v Hološíně pro novou výstavbu a v ulici nad 
průmyslovkou.

V rámci zadržování dešťových vod ze střech obecních budov 
byly vypracovány projektové dokumentace se stavebním 
povolením a podány žádosti na tři etapy realizace. Všechny 
tři jsou již finančně podpořeny.

Odpadové hospodářství obce prošlo výraznými změnami. 
Byly realizovány dvě etapy modernizace sběrného dvora, 
kdy došlo k vyasfaltování celé plochy, výstavbě krytého 
stání, pořízení buňky pro obsluhu a k nákupu kontejnerů 
včetně lisovacího kontejneru na papír a plasty.

Byl zaveden pravidelný čtrnáctidenní pytlový svoz plastů, 
papíru, skla a zbytkových kovů včetně evidenčního systému 
ECONIT. Všechny nádoby na komunální odpad jsou 
označeny QR kódy a při svozech načítány do systému. Pro 
využití sběrného dvora byly domácnosti vybaveny kartami 
na čísla popisná. Po zkušebním provozu celého systému 
byl zaveden čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu 
a následný bonusový systém při úhradě poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu. Všemi těmito aktivitami 
došlo ke snížení produkce odpadu na území obce.

Zeleň v intravilánu obce prošla výraznou proměnou. Postupně 
byly vysazovány stromy a tvořeny květinové záhony navazující 
na rekonstruované budovy, komunikace a chodníky. Zeleň 
neplní jen funkci okrasnou, ale záhony zároveň slouží pro 
zadržování a vsakování dešťové vody a stromy budou 
v budoucnu přispívat k lepšímu klimatu v ulicích a na návsi 
v letních měsících.

Výrazně se změnilo hospodaření v obecních lesích. 
V uplynulém období se obec musela vyrovnat s kůrovcovou 
kalamitou. V rámci obnovy lesních porostů bylo přistoupeno 
k budování rozsáhlých oplocenek a výsadbám smíšených 
porostů. V mnohých lokalitách se přechází k probírkovému 
způsobu těžby tak, aby docházelo k přirozené obnově lesa 
a snižovaly se tím náklady na zalesňování a následnou péči. 
Byla pořízena nová technika na práce v lese – hákový nosič 
kontejnerů, vlečka, čtyřkolka, rameno na vyžínání lesních cest.
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V rámci zachování a přirozené obnovy lesů na katastru 
obce dochází k průběžnému nákupu lesních pozemků 
od soukromých vlastníků. V hodnoceném období došlo 
k nákupu 15,86 ha. Všechny lesní pozemky byly zakoupeny 
za odhadní ceny, kdy obec vlastníkům vyplatila reálnou 
aktuální hodnotu.

Kultura a sport
Proběhla rozsáhlá úprava mysliveckého výletiště 
v Červených, kde bylo vybudováno nové sociální zázemí, 
postaveno nové pódium a posezení. V přilehlém lesíku bylo 
vybudováno lesní lanové hřiště. V areálu již proběhly velké 
obecní akce. 

V sále sokolovny byla vyřešena akustika instalací akustických 
panelů a původní sodíkové výbojky byly nahrazeny 
moderním LED osvětlením. Multifunkční hřiště za 
sokolovnou bylo kompletně zrekonstruováno, vybaveno 
novým povrchem, mantinely a novým LED osvětlením. 

Na fotbalovém hřišti bylo vyměněno staré dřevěné oplocení 
za sítě a zvýšeny zábrany za brankovišti. Vzniklo zde menší 
dětské hřiště, byly vyměněny lavičky. V budově šaten 
probíhá instalace plynového vytápění a rekonstrukce dvou 
bytů.

Po dohodě s ČCE bylo v zahradě staré fary vybudováno 
hřiště pro děti a instalovány venkovní fitness prvky.

V letošním roce bude ještě opraveno antukové hřiště 
u Svazarmu, které bude opatřeno mantinely, sítěmi, umělým 
povrchem a brankami.

Informační technika
V budovách OÚ, MŠ, ZŠ, Svazarmu a sokolovny byla 
provedena opatření proti kybernetickým útokům 
a došlo k modernizaci zasíťování, pokrytí wifi a k větší 
konektivitě. Všechny obecní budovy jsou dnes centrálně 
obhospodařovány IT pracovníkem z jednoho místa.

Proběhl upgrade veřejného rozhlasu s rozšířením 
o několik rozhlasových hnízd i do nedostupnějších lokalit, 
modernizace protipovodňových hlásičů a aktualizace 
protipovodňové ochrany.

Páteřní metalické rozvody kabelové televize a internetu byly 
nahrazeny optickými vlákny a došlo tak k navýšení kapacity 
kabelové sítě a možnosti jejího dalšího rozšiřování pro nová 
odběrná místa.

Ve spolupráci se společností Digiregion prošly aktualizací 
webové stránky, TV infokanál a byla spuštěna nová 
mobilní aplikace Obecní síť. Ve spolupráci 
s Dobrovolným sdružením obcí Střední 
Vsetínsko byly také nainstalovány 
elektronické úřední desky, meteostanice 
a nový geodetický program GIS.

V rámci jednoho unikátního systému nyní vytváříme 
obsah webových stránek, který se automaticky zobrazuje 
také v TV, mobilní aplikaci a elektronické úřední desce 
(velký dotykový informační panel) na zastávce.

Dále byla provedena aktualizace pasportů mobiliáře, 
hřbitova, veřejného osvětlení a rozhlasu.

Sociální politika
Byla zahájena výstavba Komunitního centra s denním 
stacionářem pro seniory a zázemím pro terénní služby. 
Vznikají zde prostory pro společenský a spolkový život. Areál 
prochází kompletní rekonstrukcí včetně úpravy parkoviště 
a zahrady. Jde o nové kulturní a sociální centrum obce. 

Zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci bytů v budovách čp. 89 
a 307 určených pro uprchlíky z Ukrajiny s následným využitím 
pro občany Ratiboře po uplynutí doby udržitelnosti 3 let.

Na všechny výše zmiňované akce bylo zajištěno 
financování jak z dotačních titulů, tak z vlastních zdrojů 
obce s využitím spolupráce s Českou spořitelnou.
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ODPOVĚDI NA AKTUÁLNĚ ČASTÉ DOTAZY

 Do opravených bytů na hřišti budou nastěhováni uprchlíci, kteří budou vykrádat domy na horním konci!
Prvně musím zdůraznit, že dotace je poskytnuta na opravu bytů pro uprchlíky pouze z Ukrajiny, ne z žádných 
jiných zemí. Se všemi Ukrajinci, kterým obec poskytla pomoc, jsme úzce spolupracovali. Zajistili jsme jim práci, 
koordinovali nástup dětí do škol a školek. Každý, kdo bude v obecních bytech ubytován, musí respektovat určitá 
pravidla. Obecní úřad nebude poskytovat ubytování nepřizpůsobivým osobám, byť by měly dle podmínek na 
toto ubytování nárok. Zásadní je, že v případě nezájmu ze strany Ukrajinců může obec pronajmout byty občanům 
obce prakticky podle stejných pravidel, která jsou zastupitelstvem stanovena pro pronájem obecních bytů. A zde 
se naplňuje základní myšlenka: pomoci lidem v nouzi utíkajícím před válkou a zároveň rozšířit kapacitu bytového 
fondu obce pro naše občany. Již delší dobu jsme nezaznamenali poptávku po nouzovém ubytování ze strany 
Ukrajinců. Nyní ubytováváme pouze jednu rodinu, která již řádně za pronajaté prostory platí nájem včetně energií.

 Proč je na Komunitním centru dřevěný obklad, nepřiděláváme si práci do budoucna s údržbou?
Komunitní centrum není rodinným domem, který se většinou staví tak, aby jeho údržba do budoucna byla 
minimální. Jedná se o veřejnou budovu, která bude významně reprezentovat naši obec, a tak si zaslouží 
určitou péči a údržbu i v budoucnu. Navíc je modřínový obklad natřen ochranným olejem, který má vydržet 
po dobu sedmi let. Tento olej používáme dlouhodobě a máme s ním velmi dobré zkušenosti. Potřeba údržby 
nebude zase tak častá.

 Proč není na mostě U Zahradníků chodník jako u školy?
Most U Zahradníků spojuje místní komunikace, kde není potřeba chodníků, i v ulici u bytovek byly chodníky 
přebudovány na stání pro automobily. Navíc by byl most mnohem širší a také dražší. Naopak most u školy 
navazuje na silnici II/437. Chodník je zde záměrně, aby přiváděl chodce (hlavně děti ze ZŠ) k přechodu u 
sokolovny.

 Není asfalt na Staré cestě zbytečností?
Určitě není. Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží k obsluze největšího lesního celku v majetku obce 
Ratiboř. Celé Dvorca jsou obhospodařovány právě z této komunikace. Máme opraveno mnoho lesních cest 
a tato byla jedna z posledních. Jestliže Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotaci na opravy komunikací 
po kůrovcové kalamitě, bylo namístě této příležitosti využít.

Pravidelná činnost v obci
Průběžně také probíhá údržba zeleně, pravidelná kontrola 
a ořez vzrostlých stromů odbornými pracovníky, stabilně se 
klade důraz na úklid veřejného prostranství, údržbu místního 
hřbitova či zimní údržbu. Obecní pracovníci odstraňují 
havárie vzniklé na vodovodu a kanalizaci a zasahují společně 
s hasičskou jednotkou při živelních událostech.

Řešení neočekávaných událostí
Vedení obce si muselo v průběhu volebního období poradit 
s problémy, které přišly s pandemií COVID-19, kdy byla 
zajištěna dezinfekce, šití a distribuce roušek, plynulý provoz 
v obchodech a v budově obecního úřadu. Byla vyvinuta 
maximální snaha o dodržování opatření a vládních nařízení 
a také o udržení pozitivní morálky mezi občany. Byl zajištěn 
online přenos bohoslužeb z kostela, přenos vánočních 
koncertů, pořádaly se putovní hry s geolokační aplikací pro 
rodiny s dětmi. 

V rámci možností byly pořádány spolkové a kulturní akce, 
do kterých se zapojilo velké množství dobrovolníků, kteří 
ve svém volném čase pomáhali s organizací a zajištěním 
tradičních akcí, jež se v naší obci těší vysoké návštěvnosti. 

Další nečekanou událostí bylo vypuknutí války na Ukrajině, kdy 
se stala obec centrem a koordinátorem materiální sbírky pro 
pomoc lidem na Ukrajině. Byly provizorně zřízeny ubytovací 
kapacity pro uprchlíky a byla zahájena spolupráce se školami 
na adaptaci ukrajinských dětí do školního vyučování. 

Komplikace přináší energetická krize, kdy si musí vedení 
obce poradit s navyšováním provozních nákladů, což 
komplikuje realizaci všech investičních projektů.

Reprezentace obce a regionu
Obec se významně zapojila do aktivit regionálního významu, 
kde se stala předsednickou obcí Dobrovolného sdružení obcí 
Střední Vsetínsko a Místní akční skupiny Střední Vsetínsko.

Na závěr je namístě také zmínit, že nynější zastupitelstvo 
přivedlo obec Ratiboř ke krajskému vítězství v soutěži 
Vesnice roku 2019 a následnému získání stříbrné stuhy 
v celorepublikovém kole.

V letošním roce pak byla obec nominována do Evropské 
soutěže obnovy vesnice 2022. Hodnotící komise navštíví 
naši obec ve středu 12. října v čase 12–17 h.

Martin Žabčík / starosta
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NÁRŮST CEN ENERGIÍ

PROSÍME, ZAMYKEJTE ZÁVORY

Jak jsme již psali v minulém čísle, ani obci se nevyhýbá 
navýšení cen energií. V měsíci srpnu jsme obdrželi oznámení, 
že nám budou navýšeny zálohy na elektřinu o 120 %.

Měsíčně tak zaplatíme na zálohách 380 000 Kč oproti 
původním 178 000 Kč.

Je to již druhé navýšení v průběhu půl roku a můžeme počítat 
s tím, že to ještě není konečná cena. K této částce musíme 
ještě připočítat navýšení záloh v MŠ a ZŠ, kde hradíme 
elektřinu přeneseně v rámci příspěvkových organizací.

Prudký nárůst nás dostává do situace, kdy musíme začít 
omezovat spotřebu energie. Prvním, již avizovaným 
krokem, bude zhasínání veřejného osvětlení (VO) v nočních 
hodinách.

U VO došlo k navýšení měsíční zálohy ze 17 000 Kč na 45 000 
Kč. Do rozvaděčů VO budou instalovány časovače a osvětlení 
se bude vypínat v návaznosti na autobusové spoje, a to od 
23:30 do 3:30 hodin. Svítit v noci je nyní pro nás velký luxus, 
který si nemůžeme dovolit.

Je nutné ale urychleně řešit dodávky elektřiny. Máme již 
u společnosti ČEZ zasmluvněnou kapacitu přenosové 
soustavy pro instalaci fotovoltaických elektráren na 
většině obecních budov. Mělo by se jednat o elektrárny 
od 10 do 20 KWp. 

Snažili jsme se využít dotačních možností, ale zjistili jsme, že 
z podmínek výzvy z Modernizačního fondu, která je určena 
pro obce do 3000 obyvatel, vyplývá následující. Obec musí 
z instalované elektrárny spotřebovat 80 % v dané budově. 
Tato podmínka prakticky vylučuje budovy škol a školek, 
protože zde probíhá provoz hlavně v dopoledních hodinách 
a budovy jsou uzavřeny během prázdnin. Navíc není možné 

spotřebovávat energii v budovách, ve kterých probíhá 
ekonomická činnost, takže u nás je to obecní úřad, kde je 
75 % prostor pronajatých a nelze tak instalovat FVE ani na 
čističku odpadních vod, jelikož se jedná také o ekonomickou 
činnost. Je neuvěřitelné, že slyšíme od vedení státu, jak nás 
v krizi nenechá padnout, ale vidíme, že zde není zájem na 
tom, aby obce FVE instalovaly a staly se tak soběstačnějšími. 
Považuji to za podraz na malé obce ze strany vedení naší 
země. Opět budeme muset hledat cestu z velmi složité 
situace sami.

Nedopustíme, aby se obec dostala do situace, že většina 
financí padne na energie. 

Zastupitelstvo uvažuje o variantě, kdy se FVE nainstalují na 
obecní budovy a budou zaplaceny z vlastních zdrojů. Stejně 
jsme v roce 2015 přistoupili k výměně veřejného osvětlení 
za LED svítidla. Investice se obci vrátila za dva roky. Náklady 
na pořízení tak mohou být hrazeny z úspor, které elektrárny 
přinesou. Navíc by bylo výhodné pro obec zajistit licenci 
na prodej vyrobené elektřiny, kdy by se návratnost ještě 
urychlila.

Situaci je nutné řešit i s ohledem na to, že k 31. 12. 2022 
končí obci fixace plynu a od nového roku tak přijde 
další extrémní navýšení nákladů.

Martin Žabčík / starosta

Žádáme všechny držitele klíčů od závor na komunikacích 
určených k obsluze lesních pozemků, aby důsledně závory 
po průjezdu zamykali. Laxní přístup a neustále otevřené 
závory nám způsobují problémy. Pokud budou závory 
stále otevřené a problém bude přetrvávat, budeme 
nuceni vyměnit zámky a klíče budou pouze k zapůjčení 
u obecního hajného. Myslím, že k tomu nemusí dojít, 
pokud budou všichni důslední. 
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INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
Na víceúčelovém hřišti za sokolovnou jsme nainstalovali nový kamerový systém 
se záznamem. Kamery snímají 24 hodin denně dění na hřišti a v blízkém okolí. 
Jelikož chceme, aby nám všem hřiště dobře sloužilo po dlouhá léta, rozhodli 
jsme se tento kamerový systém nainstalovat hned, jakmile jsme na hřišti 
zaznamenali drobné náznaky vandalismu.

Stejný systém bude instalován také na Mysliveckém výletišti v Červených, 
u knihovny a na Komunitním centru.

ZMĚNY NA OBECNÍ SÍTI 
KABELOVÉ TELEVIZE

V úterý 4. 10. 2022 v brzkých ranních hodinách je 
naplánována významná modernizace u služby TELEVIZE 
– hlavní digitální vysílání DVB-C (ladění KABEL) pro 
lokality Hošťálková-Kateřinice-Ratiboř. Práce by měly být 
ukončeny do 8 hodiny ranní.

Vzhledem k charakteru změn bude nezbytné znovu naladit 
Vaše televizní přijímače, aby bylo možné sledovat všechny 
TV programy z nabídky kabelové televize.

Hlavním důvodem těchto změn je vytvoření podmínek 
pro rozšíření TV vysílání o programy ve vysokém rozlišení 
obrazu, tzv. HD vysílání, pro nejbližší cca 3 roky. Vzhledem 
k vývoji situace na trhu se HD vysílání stalo na přelomu 
roku 2021 a 2022 standardem u nejsledovanějších TV 
stanic jako jsou programy ze skupin ČT, NOVA, PRIMA, 
BARRANDOV, ÓČKO. Součástí změn je také odpojení 
z vysílání TV stanic ve standardním rozlišení obrazu, 
tzv. SD vysílání (týká se ČT, NOVA, PRIMA, BARRANDOV, 
ÓČKA v SD), které má nižší kvalitu obrazu a zabírá na 
„kabelovce“ místo, které můžeme využít pro nové TV 
kanály. Změny takového rozsahu jsme naposled prováděli 
v březnu 2019.

Při takto zásadních změnách jsme u nás v TKR Jašek 
připraveni pomoci domácnostem s laděním televizorů 
bezplatně. Zájemci se mohou objednávat na telefonu 
571 115 225 nebo přes email muj@valachnet.cz

Protože se budou z TV vysílání odpojovat nejsledovanější 
programy v SD rozlišení, může u některých z Vás vzniknout 
nejistota, jestli právě ten Váš televizor zvládne příjem 
kvalitnějšího HD vysílání.

Prověření schopností Vašeho televizoru je nejjednodušeji 
možné přes vysílání INFOkanálů. V nabídce DVB-C jich 
vysíláme celkem 6 a pokud je můžete sledovat bez 
omezení, tak není čeho se obávat.

Můžete se na nás také obrátit s dotazem a podle typu 
Vašeho televizoru Vám pomůžeme určit jeho připravenost 
na příjem HD vysílání.

Důležitá informace pro diváky, kteří využívají doplňkové 
digitální televizní vysílání DVB-T (ladění ANTÉNA). 
V rámci DVB-T vysílání se v nejbližší době nic nemění. 
Nejjednodušší způsob, jak zjistit, že sledujete právě 
DVB-T vysílání, je, že máte k dispozici pouze 34 programů 
a počet INFOkanálů je roven 3.

Doplňkové DVB-T vysílání je určeno pro ty nejstarší televizní 
přijímače, které byly na český trh dodávány do roku 2012. 
Předpokládáme, že doplňkové DVB-T vysílání by mohlo být 
ukončeno nejdříve začátkem roku 2024, nicméně oficiální 
datum zatím nebylo stanoveno.

Dovolujeme si Vás také informovat, že k 1. 7. a 1. 9. 2022 
proběhla změna smluvní dokumentace. Více informací je 
dostupných na našich webových stránkách:

www.valachnet.cz

anebo na kontaktním místě v Rožnově p. R., Nádražní 628. 
V období od 1. 9. do 31. 12. se postupně upravuje cena 
za základní programový balíček z 99 Kč na 138 Kč 
v přepočtu za jeden měsíc v závislosti na tom, jestli za 
televizní službu platíte měsíčně, čtvrtletně, pololetně 
nebo ročně.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Za tým u nás v TKR Jašek, 
Ing. Bronislav Jašek
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MOST U ZAHRADNÍKŮ

REKONSTRUKCE 
STARÉ CESTY

REKONSTRUKCE 
A PŘÍSTAVBA 
PRODEJNY JEDNOTA

Koncem měsíce srpna byly dokončeny 
práce na mostě U Zahradníků, který byl 
kompletně zrekonstruován. Celkové 
náklady na opravu činily 5 966 292 Kč. 
Dotaci na stavbu jsme obdrželi od 
MMR ČR ve výši 4 070 529 Kč. Projekční 
práce prováděla projekční kancelář 
MSS-projekt s.r.o., projektantem mostu 
byl pan Lukáš Machálek. Celou stavbu 
zrealizovala firma TM Stav s.r.o.

Během letních prázdnin se uskutečnila 
oprava staré účelové cesty na Ratiboř 
(Staruše). Cesta byla kompletně 
přerovnána a na místech, které byly 
promáčeny, se provedly sanační 
práce a opravily se příkopy. V celém 
úseku bylo navezeno a zaváleno nové 
kamenivo. Následně byla celá cesta 
opatřena novým asfaltovým povrchem 
a dorovnány krajnice.

Michal Mrlina / místostarosta

Spotřební družstvo Jednota Vsetín 
zahájilo dlouho očekávanou rekonstrukci 
a přístavbu ratibořské prodejny. Ta 
bude rozšířena o prostranství před 
prodejnou a dojde také k rekonstrukci 
stávajících prostor. Dle informací od 
vedení společnosti budou stavební práce 
probíhat za plného provozu. K uzavření 
dojde v průběhu měsíce října na cca 
3 až 4 týdny, kdy bude stávající prodejna 
propojena s novou přístavbou. Nový 
provoz by měl být zahájen v průběhu 
listopadu. 

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA
Vážení spoluobčané, stavba Polyfunkčního komunitního 
centra Ratiboř se blíží ke svému konci, a tak mně dovolte Vás 
všechny pozvat na jeho slavnostní otevření.

Jedná se o významnou událost, která nám přinese nové 
možnosti kulturního a společenského života a rozšíření 
sociálních služeb.

Slavnostní otevření bude probíhat v průběhu jarmarečního 
týdne. Od úterý 11. 10. do čtvrtku 13. 10. 2022 zde budou 
uspořádány:

 Úterý 11. 10. v 19 h – Dokonalý partner, komedie 
vsetínského divadelního spolku Meteora.

 Středa 12. 10. od 19 h – Slovácký večer, Ochutnávka 
a prodej vín Vinařství Šalša, taneční představení skupiny 
Sešlisa a posezení u cimbálu s CM Friška.

 Čtvrtek 13. 10. v 19 h – Procházka slavnými muzikály, 
uslyšíte písně z muzikálů West Side Story, Kabaret, Hello Dolly, 
Donaha, My Fair Lady, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, 
LaLaLand , Evita a další.

Předprodej vstupenek v ceně 200 Kč, na každý ze 3 večerů, 
bude probíhat na obecním úřadě od začátku října.

 Pátek 14. 10. – slavnostní otevření pro pozvané hosty.

 Sobota 15. 10. – v rámci hodového jarmarku bude 
centrum otevřeno pro širokou veřejnost. Stany s pódiem 
a celý program, který probíhá vždy u obecního úřadu, bude 
tentokrát přesunut ke komunitnímu centru, které se tak stane 
centrem jarmarku. Celá budova bude otevřena veřejnosti 
a v sále budou k vidění rukodělné a řemeslné výrobky. Na 
pódiu přivítáme dechovou hudbu Zdounečanku, Jožku 
Šmukaře a Nikolase Puta s kytarovým doprovodem.

Všichni jste 
srdečně 
zváni.

KOMUNITNÍ CENTRUM
Práce na Komunitním centru se blíží ke konci a stavba dostává 
svou finální podobu. Do všech okenních portálů a dveří byly 
naistalovány speciálním robotem skla. Stěny a stropy sálu jsou 
obkládány euro deskou. Na venkovní fasádě se dokončuje 
modřínový obklad. Na nádvoří je dostavena pergola, která 
je již pod střechou a podlahy jsou vylity leštěným betonem. 

V plném proudu probíhají i terénní úpravy kolem celé budovy. 
Chodníky a parkoviště se dláždí žulovými odseky. Práce 
pokračují dle časového harmonogramu tak, aby se vše stihlo 
dokončit před slavnostním otevřením…

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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 Ochutnávka a prodej vín
Odkaz rodinného vinařství Šalša sahá první písemnou 
zmínkou až do roku 1796. Ve vinařství se pěstují odrůdy 
Sauvignon, Chardonnay, Tramín kořenný, Hibernal, Malverinu, 
Rulandské šedé, Muškát, Irsai Oliver, Pálava, Ryzlink rýnský, 
Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené, Solaris a Laurotmá. Roku 2019 
získalo vinařství Šalša originální certifikaci VOC Slovácko. Tato 
certifikovaná vína pochází výhradně z přísně vybíraných vinic 
a projevují se typickými vůněmi a chutěmi pro daný region. 
Myšlenka spojit víno a umění do jedné roviny přivedla vinařství 
ke spolupráci s panem malířem Michalem Halvou, jehož obrazy 
společně pečlivě vybrali k jednotlivým odrůdám svých vín.  
www.vinarstvi-salsa.cz

 Vystoupení taneční skupiny Sešlisa
Sešlisa je taneční skupina. Uskupení vzniklo v létě tohoto 
roku a skládá se ze tří tanečních párů. Tanečníci si zakládají 
na precizních výkonech, které ovšem dokážou nacvičit za 
minimální počet zkoušek. Repertoár vychází z Kyjovského 
Dolňácka. V jejich interpretaci můžete kromě párového tance 
vidět také jedinečný verbuňk, který je od roku 2005 zapsán 
organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního 
a nehmotného dědictví lidstva. Tento mužský lidový tanec 
můžete vidět v provedení Petra Kostihy, Vojtěcha Půčka a Martina 
Vašulky (dvojnásobného vítěze Soutěže o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku). Ženskou část souboru tvoří tanečnice 
Kateřina Paulíková, Barbora Šalšová a Radka Mrlinová.

 Posezení u cimbálu 
Friška je cimbálová muzika z Kyjova s primášem 
Davidem Vašulkou. Vznikla v roce 2003 při dětském národopisném 
souboru Kyjovánek. Nyní funguje samostatně, avšak nadále 
spolupracuje s dalšími folklorními tělesy. Svou hudbou a energií 
obohacuje akce všeho druhu – svatby, plesy, košty a další zábavy 
či folklorní festivaly. I přes svůj lidově-tradiční základ se nebojí 
zabrousit do projektů jiných žánrů. Kapela vystoupila společně 
s umělci jako je třeba VOXEL nebo Pavel Helan. Jejich hlavní 
myšlenkou je své posluchače bavit a přinést jim radost.  
www.friska.cz

Bc. Radka Mrlinová

PROCHÁZKA 

SLAVNÝMI MUZIKÁLY

13. 10. 2022 | 19 h | KC Ratiboř

www.divadlozlin.cz | vstupné 200 Kč – předprodej na OÚ Ratiboř

vstupné 200 Kč – předprodej na OÚ Ratiboř

Režie: Petr Filgas 
Hudba: Jan Gerža | Zvuk a Světla: Pavel Ress | Odborný dohled: Richard Ludvík

Hrají: Petr Štíva, Kristýna Štívová, Petra Ludvíková

DIVADLO METEORA, z.s.
uvádí komedii Miro Gavrana | překlad František Karoch

11. 10. 2022 | 19 h | KC Ratiboř

Petra

Králová

Radovan 

Král

12. 10. 2022 | od 19 h | KC Ratiboř

vstupné 200 Kč, předprodej 

       n
a OÚ Ratiboř

19:00

20:00

21:00
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Ve třetím červencovém a třetím srpnovém týdnu se konaly ratibořské sportovní tábory. V každém 
turnusu jsme přivítali přes 40 dětí, které vedlo celkem 8 vedoucích. Na prvním táboře s názvem 
„Cesta kolem světa“ jsme se seznámili se všemi kontinenty a jejich specifiky, vyzkoušeli jsme si 
batikování triček, absolvovali tematické kvízy, tvořili mapy jednotlivých kontinentů a neobešli 
bychom se bez zábavných her. V pátek jsme se rozloučili závěrečnou soutěží, kde na děti čekalo 
spoustu stanovišť s úkoly, které ověřily, co se za týden naučily. Odměnou jim byl skákací hrad. 

Druhý tábor s názvem „Hudební maraton“ se konal, jak je už z názvu patrné, v hudebním 
duchu. Kromě zpívání jsme si představili své oblíbené interprety a tvořili jejich medailonky, 
naučili se různé druhy tanců (například mazurku), absolvovali lekci jógy pro děti a vyzkoušeli si 
dramatizování písničky. Nechyběl ani dopolední výlet za písničkou kolem tří ratibořských laviček.

Oba tábory nám zpestřili místní dobrovolní hasiči, kteří dětem předvedli svou techniku 
a výbavu a umožnili jim si několik věcí i vyzkoušet. Dětem připravili velký zážitek a příjemné 
osvěžení v horkých dnech. Ještě jednou jim moc děkujeme. Doufáme, že si děti tábory užily 
alespoň tak jako my. Budeme se těšit na ty v příštím roce.

Za táborové vedoucí Zuzana Vítková

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBORY
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Ve dnech 13.–15. července se za účasti 18 soutěžních 
družstev uskutečnil v areálu Střední polytechnické 
školy v Mostě již 5. ročník Mezinárodních sportovních 
her seniorů pořádaný Radou seniorů ČR, tentokrát na 
území Ústeckého kraje. Hry zahájila předsedkyně Rady 
seniorů ČR Ing. Lenka Desatová spolu s radními kraje 
a primátorem města Most. Zlínský kraj reprezentovalo 
šestičlenné družstvo z Ratiboře doprovázené vedoucí 
J. Sklenskou. Účast na hrách si naši soutěžící vybojovali 
vítězstvím v krajském kole soutěže ve Zlíně. Našimi 
reprezentanty byli Petr Barvík, Miroslav Dančák, 
Naděžda Juráňová, Věra Smrčková, Miriam Valchářová 
a Miroslav Valchář. Soutěžilo se v 10 disciplínách – 800 m 
rychlé chůze s holemi na čas, basketbal, florbal, hod 
kriketovým míčkem na cíl, pétangue, hod šipkami, 
bollo ball, snack golf a soutěžícími byly příznivě přijaty 
i dvě nové disciplíny, což byl hod létajícím talířem na 

cíl vzdálený 50 m a lukostřelba. I přes nepříznivou 
předpověď počasí proběhl celý program na perfektně 
připravených venkovních sportovištích. Na závěr byl 
připraven společenský večer, kde byla za přítomnosti 
hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera vyhlášena 
3 nejlepší družstva. Na tuto metu se nám bohužel 
nepodařilo dosáhnout. Palmu vítězství si odneslo 
družstvo Moravskoslezského kraje z Ostravy, na druhém 
místě se umístil Jihočeský kraj, třetí byl Liberecký kraj. 
Hodnocení dalších krajů sice nebylo oficiálně zveřejněno, 
ale podle dosažených výsledků jsme se umístili uprostřed 
soutěžního pole.

Naši soutěžící se svého úkolu zhostili výtečně a svými 
výkony přispěli k důstojné reprezentaci Zlínského kraje 
i obce Ratiboř, za což jim patří velké poděkování.

Bc. Jiřina Sklenská

O prázdninách proběhly venku před knihovnou v zahradě 
staré fary červencový a srpnový výprodej knih, oba obohacené 
o deskové hry, které si vyzkoušeli děti i dospělí. 

Prodej vyřazených a starých knih měl mimořádný úspěch, a i já 
jsem byla překvapená, o jaké knihy byl zájem. Z toho vyplývá, 
že nikdy dopředu nevíte, jestli Vaše kniha ještě poslouží a udělá 
radost, či ne. Knihovna tak může být ideálním místem pro 
odložení starých knih, které třídíme a nabízíme dál. Knihy pak 
mohou posloužit studentům, učitelům, lektorům nebo jako 
podklady pro kreativní workshopy. 

Zkuste i vy dát své knize druhou šanci! Pokud máte knihy, se 
kterými si nevíte rady, přineste je do knihovny, nebo volejte 
na 604 880 559 a my si je vyzvedneme.

Jana Vaculíková / knihovnice

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2022 V MOSTĚ

VÝPRODEJ KNIH A DESKOHRANÍ
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Ve školce se máme rádi a jsme velcí kamarádi.
Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám.
Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.
Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,
nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Školní rok 2022–2023 začal slavnostně ve čtvrtek 1. září. Pevné 
nervy a plno elánu v naší náročné práci nám přišli popřát pan 
starosta Martin Žabčík a pan místostarosta Michal Mrlina.
Na všechny děti se těšily paní učitelky, provozní zaměstnanci, 
ale také maňásci KOŤÁTKO, MEDVÍDEK a BERUŠKA – symboly 
tříd. Novým dětem jsme se snažily milým přijetím a laskavým 
přístupem usnadnit nástup do MŠ. První dny jsme se zaměřily 
na adaptaci dětí, seznámení s režimem, pravidly chování, 
s prostorami mateřské školy a zahrady. Ukáplo i několik slziček, 
ale odloučení špatně prožívali spíše maminky a tatínci. Vše se 
nakonec podařilo zvládnout na jedničku.

Naše výchovně-vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání s názvem „S úsměvem 
to jde lépe“. Obsahuje 8 hlavních tematických celků, které 
jsou rozpracovány do dalších podtémat. Vzdělávací program 

je obohacen o dílčí projekty – logopedickou prevenci, kterou 
zajišťuje paní učitelka Zdeňka Březovjáková, a předplavecký výcvik 
pod vedením zaměstnanců Alceda Vsetín. Pro přihlášené děti 
bude probíhat hravou formou výuka angličtiny pod vedením Mgr. 
Hany Janíčkové.
O zdárný chod mateřské školy a zdravý, vyvážený jídelníček 
se starají: vedoucí stravování a účetní Petra Frydrychová, 
kuchařky Dagmar Trčková, Irena Barvíková, Alena Juráňová 
a provozní zaměstnanci Jarmila Macečková a Miriam Javoříková. 
Mateřská škola zajišťuje stravování přihlášeným občanům, 
kterým s úsměvem na tváři obědy rozváží až do domu Andrea 
Žambochová.
Ve druhém týdnu jsme zorganizovali rodičovskou schůzku. 
Rodiče byli seznámeni s výchovně-vzdělávacím programem, 
školním řádem, metodami a způsobem výuky, nápravou řeči, se 
stravováním, plánováním jídelníčku a organizačními záležitostmi. 
Představilo se vedení Klubu rodičů a naplánovaly se akce MŠ.

Do nového školního roku jsme vykročili pravou 
nohou a pozitivním myšlením. S úsměvem na 
tváři, vše se nám daří. Těšíme se na vzájemnou 
a  plodnou spolupráci s Obecním úřadem, 
ZŠ Ratiboř, sponzory, rodiči a přáteli MŠ.

Za kolektiv MŠ 
Pavlína Ferdicsová / učitelka školky

FOTO na webu 
www.ratibor.cz

Třída Počet 
dětí Chlapci Dívky Vyučující

Berušky 24 13 11 Bc. Eva Vidlářová 
Barbora Machálková

Medvídci 23 11 12 Zdeňka Březovjáková 
Pavlína Ferdicsová

Koťátka 22 13 9 Kateřina Frydrychová 
Vladimíra Staňková

CELKEM 69 37 32

Prázdniny jsou už dávno za námi a my doufáme, že 
jste si je maximálně užili a nabrali sílu na další školní 
rok. Štafetu ve vedení Klubu rodičů MŠ letos převzala 
Petra Zapletalová. Doufáme, že se najde spousta rodičů, 
kteří přidají ruku k dílu a zároveň děkujeme všem, kteří 
se během loňského školního roku zapojili a pomáhali 
s organizací všech akcí pořádaných pro děti. Na podzim 
nás čeká všemi očekávaná Lampionáda a snad se 
v letošním školním roce dočkáme i Karnevalu, který se 
poslední roky nemohl konat.

Společně s Knihovnou Ratiboř a Skauty jsme vytvořili 
podzimní Příšerné stezky, které si od 1. 10. 2022 budete moci 
s dětmi projít opět přes aplikaci Actionboud 
(kterou, jak doufáme, již máte všichni ve 
svých mobilních telefonech). Na stezkách 
budou na děti čekat kdejaké příšerky, 
které vyzkouší jejich odvahu. Více 
informací naleznete na plakátu.

Za Klub rodičů MŠ 
Elena, Eva a Petra

KLUB RODIČŮ

14



Na naší škole jsme přivítali dvaadvacet malých prvňáčků 
a celkem 98 dětí. Všichni prožili svůj první den v útulných 
a pěkně vyzdobených třídách. Jako tradičně přišli přivítat 
naše nejmladší žáčky a poblahopřát jim hodně štěstí 
a úspěchů představitelé naší obce v čele s panem starostou 
Martinem Žabčíkem a místostarostou obce panem Michalem 
Mrlinou. Od nich zákonní zástupci novopečených školáků 
obdrželi finanční příspěvek na školní pomůcky.

Od září se obnovil pedagogický sbor. Na mateřskou 
dovolenou odešly paní učitelky Mgr. Klára Děckuláčková 
a Mgr. Martina Martinková. Na svět přivedly Zitušku 
Děckuláčkovou a Viktorka Martinka. Nechť jim děťátka dělají 
jen samou radost a my jim přejeme hlavně hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti. V novém školním kolektivu jsme 
přivítaly Mgr. Zuzanu Havlíkovou a Zuzanu Vítkovou. Novým 
kolegyním přeji hodně zdraví, šikovné žáky, aby se jim na 
naší škole líbilo a nabraly co nejvíce zkušeností a inspirace 
do dalších kantorských let.

Třídy a vyučující ve školním roce 2022/2023

Ostatní hodiny bude vyučovat paní učitelka Zuzana Vítková. 
Školní klub povede paní učitelka Mgr. Jana Divišová.

Do nového školního roku chci našim žákům 
popřát radostné chvíle prožité se svými kamarády 
a spolužáky a aby se jim po celý školní rok dařilo. 
Rodičům přeji hodně trpělivosti, úsměv a radost 
z jejich ratolestí a vyučujícím pevné zdraví, hodné 
a slušné žáčky, energii do dalších desíti měsíců 
a naplněný prezenční školní rok.

Mgr. Milada Valová / ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A už je to tady – 1. září. Prázdniny přeletěly kosmickou rychlostí a je tady další nový školní rok.

FOTO na webu 
www.ratibor.cz

Třída Počet 
žáků Chlapci Dívky Vyučující

1. třída 22 14 8  Mgr. Milada Valová

2. třída 19 11 8  Mgr. Alena Jandíková

3. třída 17 7 10  Mgr. Jitka Vítková

4. třída 22 16 6  Mgr. Zuzana Havlíková

5. třída 18 9 9  Mgr. Tamara Juchelková

CELKEM 98 57 41  

Školní družina 24 14 10  Jana Liškutínová

Letos slavíme 65. výročí založení Českého zahrádkářského 
svazu. Mečíky, i přes nepříznivé počasí, vykvetly v plné 
kráse a my jsme se mohly zúčastnit hned několika výstav. 
Koncem července to byla velká mezinárodní výstava 
na zámku v Holešově. Květů jsme přivezli málo, ale i tak 
jsme se podíleli na nádherné výstavě. V dalším týdnu 
jsme udělali menší výstavku mečíků v Diakonii ve Vsetíně 
na Jabloňové. Stejně jako před dvěma lety měla velký 
úspěch. Proběhla zde soutěž o nejkrásnější mečík.  Nejvíce 
hlasů získal růžovobílý mečík s názvem Francine. 

Další akcí byla svatební výzdoba kostela v Ratiboři. Byly to 
květinové vazby, které vytvořila aranžérka Martina Valůšková 
z Kateřinic. Po dva dny byl kostel otevřen a návštěvníci si 
mohli výzdobu prohlédnout. Byla krásná a stejně krásný 
život přejeme i novomanželům, kteří zde byli oddáni.

Květy mečíků jsme také poskytli na výstavu v zámku 
Lešná u Valašského Meziříčí. Zaměstnanci připravili sál se 
dvěma řadami stolů, místní aranžérky vytvořily z květin 
a zeleně krásná aranžmá. Naši přátelé mečíkáři přivezli 
více jak sto odrůd mečíků. Po tři dny si mohli návštěvníci 
zámku prohlédnout sál plný květin a další prostory 
zámku dekorované vazbami z mečíků.

Blíží se podzim a mečíky pomalu odkvétají. Děkuji děvčatům 
Gladiol clubu za práci a velké úsilí při pěstování mečíků, kdy 
odměnou je potěšení z krásy květů, kterou nám příroda 
vytváří. 

Anna Gerlíková / předsedkyně

ZAHRÁDKÁŘI A GLADIOL CLUB RATIBOŘ
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Pravidelný život sboru a průběh mimořádných akcí můžete sledovat na sborovém webu – ratibor.webnode.cz

V rámci restrukturalizace ČCE byl vytvořen dlouhodobý 
strategický plán, jehož cílem je přechod farních sborů 
na samofinancování. Za tímto účelem stanovil synod 
ČCE dlouhodobou strategii pro zajištění zdrojů na platy 
kazatelů po přechodu církve na samofinancování. Prvním 
a hlavním zdrojem je postupné navyšování odvodů 
farních sborů do Personálního fondu (PF) za obsazené 
kazatelské místo, které je stanovené podle výše úvazku 
kazatele a podle hospodářské síly sboru. Dalším zdrojem 
budou prostředky z restitučních náhrad vyplácených ČCE 
a výnosy z nich.

Z toho vzniká povinnost každého sboru ČCE odvádět 
každoročně určitou částku do PF, který bude základem 
pro vyplácení mezd kazatelům. Tato částka je každoročně 
navyšována. Pro náš sbor činí pro letošní rok 253 452 Kč.

V rámci této restrukturalizace ČCE se výše kazatelských 
úvazků ve farních sborech rozrůzní. I když církev preferuje 
kazatelská místa s plnými úvazky, může se stát, že sbory, 
pokud nebudou schopny zaplatit stanovenou částku do 
PF, budou mít kazatele jen na částečný úvazek, nebo se 
budou dělit o kazatele s jiným sborem.

Odvody do PF však nejsou jedinou finanční povinností 
sborů. Každý sbor musí také odvádět celocírkevní 
a seniorátní repartice. Pro náš sbor byly pro rok 2022 
stanoveny celocírkevní repartice ve výši 54 606 Kč 
a odvody na seniorát 11 994 Kč.

Avšak ani to nejsou ještě všechny povinné platby, které 
musíme odvádět. Jedná se o celou řadu celocírkevních 
sbírek – např. sbírka na křesťanskou službu, na publikační 

činnost, na Jeronýmovu jednotu, pro Diakonii, pro sociální 
a charitativní činnost atd.

Kromě běžných plateb za vodné, stočné a odpad 
obecnímu úřadu, nebo záloh za plyn a elektřinu, se vždy 
vyskytnou ještě nějaké mimořádné platby.

Před několika lety jsme uskutečnili generální opravu 
našeho kostela, která si vyžádala značné finanční náklady. 
V minulém roce to byla oprava věžních hodin a výměna 
vstupních dveří na faře. 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. Na jaře jsme nechali nově natřít střechu fary, 
což také představovalo nemalý zásah do rozpočtu sboru. 
Zatím poslední mimořádnou akcí bude oprava varhan, 
které byly ve velmi špatném stavu. V tomto případě nás 
finančně podpoří OÚ v Ratiboři, za což mu patří naše 
velké díky.

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 můžete způsobem, který vám 
vyhovuje: převodem na sborový účet nebo v hotovosti 
ve farní kanceláři. Dar církvi je možné odečíst ze základu 
daně.

Pán Bůh ať požehná všech darů i dárců.

FINANCE SBORU V OBDOBÍ 
RESTRUKTURALIZACE ČCE

Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví a přeje krásný podzim 
 farářka J. Wiera Jelinek a kurátorka sboru Růžena Hříbková.

Sestra farářka je v kanceláři přítomná v úterý 15.00–17.00 h a ve středu 11.30–12.30 h. 
V případě, že ji na faře nezastihnete, volejte na telefonní číslo 739 244 848.

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
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Zaujala tě hra na ruční zvonky? Pokud ano, je 
právě čas se přihlásit do nově vznikající skupiny 
pro začátečníky. Zkoušky budou probíhat v úterý 
od 17:00 v klubovně v Kateřinicích pod vedením 
Zuzany Vítkové. Pokud budete mít jakékoliv 
dotazy, neváhejte se na nás obrátit: 
zvonky.dobre.zpravy1@gmail.com 
nebo zajděte na faru v Ratiboři či Kateřinicích.

Každou neděli se koná Nedělní besídka pro děti. Zahájení je 
společné při bohoslužbách v 10.00 h.  
Každou středu ve 12.45 h probíhají na faře Hodiny náboženství. 
Konfirmační cvičení – termín setkávání na faře je na domluvě 
s mládeží (snad každou středu ve 14.30 h).
Zkoušky pěveckého sboru se konají v úterý od 18.00 h a dle 
dohody.
Modlitební hodina se koná ve středu dopoledne na faře. 
V době školního roku se scházíme v 10.30 h. Pozvání platí 
pro všechny, kdo by se chtěli víc modlit a o modlitbě se něco 
dovědět. Kdo z vás touží po přímluvné modlitbě buď za někoho, 
nebo za sebe sama, ať se mi ozve.
V září začínají zkoušky nového souboru Zvonků Dobré 
zprávy – každou středu od 17.00 h v nové klubovně ZDZ 
v Kateřinicích. Vedoucí Zuzana Vítková. 
16. 10. – Neděle Díkůvzdání za úrodu – bohoslužby se 
svátostí Večeře Páně.
18. 10. – v 17.00 h na faře se s námi paní Světla Rožnovjáková 
podělí o část svých zážitků z cest po východní Kanadě. 
25. 10. – plánujeme zahájit další cyklus biblických hodin 
dle knihy Zjevení Janova.

15. 11. – v 17.00 h se na faře uskuteční další setkání s paní Světlou 
Rožnovjákovou. Tento cestopis bude pokračováním zážitků 
z Kanady.
Advent letos začíná poslední listopadovou neděli 27. 11. Kromě 
nedělních bohoslužeb Vás zveme na adventní večerní setkání. 
Po tři úterky (29. 11., 6. 12. a 13. 12. od 17.00 h) nám budou kázat 
kazatelé z Východomoravského seniorátu.
V letošním Adventu Vás chceme spolu s OÚ pozvat také 
na koncerty:

 4. 12. – se můžete těšit na Gymplery a dětský soubor Kosáček. 
 11. 12. – Pěvecké sbory Masarykova gymnázia, SZŠ a VOŠZ 

Vsetín Gaudeamus, Song a Hekal s paní PaeDr. Helenou 
Kaločovou.

 18. 12. – čtvrtou neděli Adventní se uskuteční tradiční 
koncert Urbi et Orbi Zvonků Dobré zprávy. 
Na Štědrovečerní slavnost jste zváni do kostela v sobotu 
24. 12. v 16.00 h. Ostatní sváteční bohoslužby se budou konat ve 
sborovém domě. 
Za končící se rok 2022 poděkujeme společně Bohu při 
bohoslužbách v sobotu 31. 12. v 16.00 h. 
Společně poprosíme Boha o milost a vedení v novém roce při 
bohoslužbách v neděli 1. 1. 2023 v 10.00 h.

Sborová sdělení a pozvánky – změny vyhrazeny

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Pozvánka na zkoušky nové skupiny
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Po třech letech pauzy se v červenci uskutečnil náš zvonkový 
tábor i s přáteli z Pittsburghu. Po třech letech jsme je mohli 
přivítat, obejmout, popovídat si a nedělila nás obrazovka 
počítače. Hodně věcí se změnilo, každý tuto dobu prožíval 
jinak, ale naše přátelství se nezměnilo. Tábor jsme jako 
každoročně začali grilovací party. V pondělí jsme na táboře 
přivítali nové zájemce o hru na ruční zvonky a také nové 
přátele z maďarské zvonkohry Szironta, se kterými plánujeme 
další spolupráci. Na táboře jsme se zdokonalovali ve hře na 
ruční zvonky, v angličtině a měli jsme i lekce sebeobrany. Mimo 
tyto aktivity jsme měli přednášky o hudebních nástrojích, poté 
o J. A. Komenském, dále o bylinkách nebo taky fyzioterapii, 
která byla pro nás velmi poučná. Vyzkoušeli jsme si Macramé 
techniku, společně jsme pekli americké cookies, batikovali 
trička a dozvěděli se o tom, jak se bezpečně chovat na silnici. 
Všem, kteří nám program obohatili, ze srdce děkujeme. 
Program táboru byl tak naplněn, že jsme se ani nenadáli a byl 
konec týdne, a tak jsme zamířili na výlet do Fulneku a na náš 
první společný koncert do Velké Lhoty. V sobotu jsme jako 
každoročně tábor ukončili koncertem v Ratiboři pod vedením 
dirigenta Richarda Pinkertona. Po koncertě nastalo rozloučení, 

kterého jsme se všichni celý týden obávali, bylo plné emocí 
a dojmů. Předali jsme si dárky, rozloučili se a vydali se ke svým 
domovům. Musíme se pochválit, členové souboru dostali 
rukavice s iniciálami vlastního jména. Všem zúčastněným moc 
děkujeme, a děkujeme také všem, co nám jakkoliv pomohli, ať 
už úsměvem, finančně nebo pohoštěním. 

Od 6. 9. 2022 každé úterý od 17:00 probíhají v kateřinické 
klubovně zkoušky pro začátečníky, přihlášky jsou ke stažení na 
webových stránkách. Pokud nestihnete odevzdat přihlášku do 
požadovaného data, nevadí, spojte se s naší Zuzkou Vítkovou 
(vedoucí této skupiny) a ta vám předá veškeré informace. 
Pokud si nejste jisti, zda by vás zvonky zaujaly, přijďte se 
podívat na ukázkovou hodinu. 

Na podzim 3. 10. 2022 náš čeká slavnostní otevření naší 
klubovny v Kateřinicích. Poté vyměníme naše skladby za 
vánoční, neboť advent bývá naplněn spoustou koncertů.

Budeme rádi, když se na nějakém z nich potkáme. 
Těšíme se na vás…

Andrea Kubíčková

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Američané dorazili!
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Pohádková cesta
Na konci června jsme si užili den s dětmi na akci Cesta do 
pohádky a zase zpátky. Počasí přálo, sluníčko hřálo, tak 
jsme všechny děti osvěžili pomocí vody z proudnice. Byla 
k dispozici i prohlídka naší pomocné techniky a zásahového 
vozu. Zajišťovali jsme také pitný režim všem dětem, rodičům 
a pohádkovým bytostem.

Praktická příprava
V sobotu 3. 9. jsme se zúčastnili praktické přípravy okrsku 
č. 10 Ratiboř, kterou si pro nás tentokrát nachystala SDH 
Kateřinice. Jednalo se o 4 stanoviště, na kterých se jednotky 
postupně vystřídaly:
 1. Požár osobního automobilu (CNG, LPG, elektromobily) 
  a jejich problematika.
 2. Požár tlakových lahví a následná zkouška hašení.
 3. První pomoc.
 4. Zásahy pomocí motorové pily.
Na všech stanovištích byli školitelé z řad HZS směny B Hasiči 
Vsetín a zdravotníků ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského 
kraje, p.o. , kteří předali všem cenné informace. Po ukončení 
proběhlo vyhodnocení a následně bohaté občerstvení.

Výjezdová jednotka
 20. 6. 2022 – požár trávy (planý poplach)
 13. 7. 2022 – likvidace vosího hnízda 
 18. 7. 2022 – likvidace vosího hnízda 
 29. 7. 2022 – technická pomoc, čerpání vody ze sklepních prostor
 10. 8. 2022 – požár lesního porostu v Hošťálkové, kde bylo  

 k požáru vysláno 14 jednotek a z důvodu silného 
 větru byl povolán také vrtulník s bambi vakem

 24. 8. 2022 – likvidace několika sršních hnízd v naučném 
 lesoparku

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

SDH RATIBOŘ
Činnosti hasičů v obci
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Soubor Kosiska má nový cimbál!
Díky spolupráci souboru se ZUŠ Morava, sponzorům, obci 
Ratiboř, rodičům a kamarádům se podařilo zakoupit krásný 
nástroj – cimbál, značky Bohák, vyrobený v roce 1954. Jde 
o první nástroj ve vlastnictví souboru, který, jak doufáme, 
položí základ pro cimbálovou muziku, která se díky 

vyučujícím ZUŠ Morava již třetí rok formuje. Cimbál je 
umístěný v obřadní síni OÚ Ratiboř pro využití žáků ZUŠ 
Morava a bude také sloužit ke zkouškám cimbálové muziky.

Těšíme se na první krůčky našich mladých muzikantů!

Valašský soubor
shání staré valašské oblečení 

a jiné dobové doplňky či kroje.

Pokud má někdo po svých předcích součást svátečního 
či všedního oblečení nebo kroje, doplněk či nářadí, které již 
nepotřebuje, je možné, že právě tato věc by byla použitelná 

pro vystupování dětí či chlapů ze souboru Kosiska.
Předem děkujeme!

Lucka Žabčíková / +420 731 104 654

v budově hasičské zbrojnice 
(bývalý Svazarm, Ratiboř 435)

 mladší děti od 4 let… 16.00–16.45
 starší děti od 9 let… 17.00–18.00

každou středu

Zkoušky dětského souboru

Dětem vezměte pohodlné oblečení
a uzavřenou obuv (ideálně bílé cvičky).

Rádi přivítáme i nové děti.
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K3 – Kelčský terénní triatlon
Dnes bych se s vámi chtěl podělit o zážitky z K3 – Kelčského 
triatlonu, nejuniverzálnějšího závodu CEP DTB Série (dtbserie.
cz), který odstartoval 20. 8. 2022 v typicky příjemné a přátelské 
atmosféře. Běžci Ratiboř už mají v sérii solidní zastoupení, 
včetně dětí nás na startovní listině bylo devět.

Jak děti rostou, konkurence je čím dál větší a je třeba počítat s tím, 
že se sportovními kluby se my „hobíci“ měřit nemůžeme. To ale 
není tak důležité jako radost z pohybu a nevšední společný zážitek.

Já jsem letos zážitků plný a nejvíc budu vzpomínat na druhou 
polovinu cyklistické části, kdy jsem si poprvé vyzkoušel, jaké je 
to jet ve skupině tří jezdců a kolik energie dokáže uspořit jízda 
v závěsu. Zpočátku jsme se v rámci fair-play střídali ve vedení, ale 

zanedlouho se ukázalo, kdo má více sil. Já zůstal v závěsu a při 
usilovném šlapání jsem přemýšlel, zda je fér nechat se takto vléct, 
nebo zda zbylé dva soupeře pustit a vlastními silami se došlapat 
k poslední etapě – běhu. Zůstal jsem zaháknutý. Nakonec se 
dilema v hlavě ještě prohloubilo, když jsem oba závodníky z naší 
cykloskupinky předběhl a umístil se v absolutním pořadí před 
nimi a (to se musím pochlubit) ve své kategorii stál dokonce 
poprvé na bedně… No, měl jsem velikou radost :-)

A co vy? Jak byste se zachovali? A jak byste se asi cítili? 
Odpovědět si můžete třeba na příštím ročníku K3 Kelčského 
terénního triatlonu, který vám můžu jedině doporučit. Na 
viděnou se bude těšit Rozárka, Adélka, Ondra, Míša, Mareček, 
Mařenka, Toník, Peťa a Dan.

Dan Krejčíř

 Miniduatlon Kunovice
Jako každý rok jsme se i letos vydali na druhý můj 
nejoblíbenější závod CEP DTB série, miniduatlon Kunovice, 
který se konal 23. 7. 2022. Zázemí závodu bylo zase skvěle 
připraveno, počasí přálo až moc a jídla a pití byl dostatek.

První startovaly odrážedla a hned v první kategorii dětí na 
kolech přišla změna k lepšímu. Děti si musely samy vyzvednout 
kolo v depu bez pomoci rodičů, jak tomu bylo doposud. 
Všechny to zvládly na jedničku. Závodilo se urputně, i pomoc 
zdravotníka byla potřeba. Naše děti do toho také daly všechno, 
ale na medaili dosáhla jen Rozárka za krásné 3. místo.

Ve 12 hodin startoval hlavní závod. Slunko bylo vysoko a pěkně 
opalovalo. Každý závod je jiný a byť většina na startu nestála 
poprvé, nikdo nečekal, že to bude takové peklo... Peklo počasí, 
peklo trasa, peklo makadam...

Už při běhu jsem vařil, ale kolo byla jiná liga. V prvním kopci 
tričko dole a přesvědčování hlavy, že to dám, že ještě kousek 
a je tam rovinka. Pak se to nějak rozjelo a i když trasa byla 
velmi plnotučná, postupně jsem z kilometrů ukrajoval. 
Poslední peklo byl makadam. Cesty v lesích jsou opravené, 
ale makadamem jako pěst – to je vám poježděníčko, hlavně 
ve sjezdech a výjezdech. Pak už zbýval závěrečný běh, ale ten 
kupodivu nebyl tak tragický. Asi už jsem byl uvařený :-) No, ale 
závod jsem dokončil a to je hlavní – dokončit závod ve zdraví. 
V cíli na mě čekala fandící rodinka, ledová sprcha, Birell a kuřecí 
steak. Vždycky je to těžký závod, ale stejně se na něj moc rád 
vracím, protože když to dáte, ten pocit stojí za to.

Petr Zubíček

BĚŽCI 
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Pro větší asi 6 km… Pro menší asi 1 km…

Klub rodičů MŠ, Knihovna, Skauti a Obec Ratiboř zjistili, 
že se v lese objevily příšery! Máš odvahu je najít?

1.–23. 10. 2022

PŘÍŠERNÉ 
STEZKY

Čím větší tma, 
    tím větší sranda…

Odvahu, gumáky a baterky s sebou!

ŠACHOVÉ HODINKY
…pro děti i dospělé. Chcete si vyzkoušet své 
strategie proti profesionálnímu hráči nebo jen 
procvičit úplné základy? Přijďte na šachovou 
středu do ratibořské knihovny v době 16–19 h.

12. 10.  /  26. 10.  /  9. 11.  /  23. 11. 2022
Budeme hrát na několika šachovnicích, zkušenější 
mohou vyzkoušet i hru na čas.

Mezinárodní hodnotící komise navštíví naši obec

ve středu 12. 10. 2022 v čase od 12–17 h,
Motto soutěže je „Stavíme mosty”.
V duchu motta se bude připravovat i program prezentace. Komise bude složena 
ze tří komisařů. Každý hodnotitel je z jiného státu. Program bude probíhat 
v němčině a angličtině a bude upřesněn v průběhu září.

Muži „A“ – I.B Třída / Podzim 2022
Rozpis zápasů mužů „A“:

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
7 sobota 17. 9. Ratiboř – Dolní Bečva 15:30
8 sobota 24. 9. Jablůnka – Ratiboř 15:30 14:15 auta
1 středa 28. 9.  Ratiboř – Poličná 15:30
9 sobota 1. 10. Ratiboř – Dolní Lhota 15:00

10 neděle 9. 10. Lidečko – Ratiboř 15:00 13:15
11 sobota 15. 10.  Ratiboř – Vlachovice 14:30
12 sobota 22. 10.  Ratiboř – Brumov B 14:30
13 neděle 30. 10. Hovězí – Ratiboř 14:30 13:00

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

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
5 sobota 17. 9. Janová – Ratiboř B 15:30 14:15
6 neděle 25. 9. Ratiboř B – Leskovec 15:30
7 neděle 2. 10. Volný los 15:00
8 neděle 9. 10. Ratiboř B – Val. Senice 15:00
9 neděle 16. 10. Študlov/Lidečko B –  Ratiboř B 14:30 12:15

Dorost – OP / Podzim 2022
Rozpis zápasů spojeného družstva dorostu Ratiboře a Kateřinic:

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
5 neděle 18. 9. R/K – H. Bečva/Hutisko 10:00
6 sobota 24. 9. Fr. Lhota/Poteč – R/K 10:00 8:30
7 neděle 2. 10. R/K – Ústí/Val.Polanka 10:00
8 sobota 8. 10. Lidečko – R/K 10:00 10:00
9 sobota 15. 10. R/K – Vidče/Val.Bystřice 10:00

10 neděle 23.10. R/K – Juřinka 10:00
11 sobota 29. 10. Liptál – R/K 10:15 9:00

Starší přípravka – OP skupina B / Podzim 2022
Rozpis zápasů starší přípravky:

Kolo Datum Utkání Začátek Odjezd
5 neděle 18. 9. Hrachovec – Ratiboř Hlášenka

6 neděle 25. 9. Ratiboř – Hošť./Kat. (SD) 10:00
7  neděle 2. 10. Branky – Ratiboř 10:00 8:45
8 neděle 9. 10. Ratiboř – Rajnochovice 10:00
9 neděle 16. 10. SK Zašová – Ratiboř 10:00 8:45

Michal Mrlina / místopředseda TJ Sokol Ratiboř

POZVÁNKY NA FOTBALOVÉ ZÁPASY

EVROPSKÁ 
SOUTĚŽ 
OBNOVY 
VESNICE 
2022
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PROŽIJME TO SPOLU, 
VYBÍZEJÍ ZLÍNŠTÍ DIVADELNÍCI

Tvořivý koutek
Zpříjemněte si odpoledne v podzimních středách v ratibořské 
knihovně, otevřeno máme PO a ST od 16.00 do 18.30 h.

Malování kamínků 
Od 14. 9. 2022 po celý podzim vždy během otvírací doby 
knihovny. Kámen, akryl a nepřeberné množství inspirace! 
Vhodné i pro malé děti. 

Babiččiny ponožky 
ST 19. 10. | 15–19 h ... Osvojte si základy pletení a začněte 
už v říjnu, ať to stihnete do Vánoc.

Papírové kouzlení 
ST 16. 11. | 15–19 h ... Co vše se dá vyrobit ze starých knih? Zjistíte 
v knihovně, kde jich máme opravdu hodně. Vhodné i pro malé děti.

Vánoční koule 
ST 14. 12. | 15–19 h ... Patchworková textilní technika, s níž si vyrobíte 
krásné ozdoby na vánoční stromeček. Vhodné pro děti od 8 let.

Výtvarné potřeby na všechna tvoření zajistíme. Vstupné dobrovolné.

NÁVOD NA PROŽITÍ – přežití nabízí pro příští sezónu Městské divadlo 
Zlín. Motto s jemnou česko-slovenskou slovní hříčkou odkazuje ke 
složité době, ve které žijeme, a láká na divadlo jako na způsob terapie. 

„Přirozeně vyvstává otázka, jestli má dnes divadlo smysl. Jestli má 
smysl ho dělat, navštěvovat ho. Historická zkušenost nás učí, že 
jednoznačně má. A možná víc, než v časech klidu. Poskytuje relax, 
uvolňuje stres, vzdělává a učí nás žít. Umí dodat odvahu překonat 
překážky. Dovolí na chvíli zapomenout na každodenní trápení. Bez 
nadsázky se dá říci, že nám divadlo pomáhá přežít,“ vysvětlil 
umělecký šéf MDZ Patrik Lančarič.

Diváci se mohou těšit na světové novinky v české premiéře 
(Mary Page Marlowe, Albion), osvědčenou komediální klasiku (Hra, 
která se zvrtla, Muž pod postelí), silný dramatický příběh (Koně 
se střílejí) i velký broadwayský muzikál (Ženy na pokraji nervového 
zhroucení). 

Předplatné je právě v prodeji (v pokladně divadla i online na 
webu). Nová sezóna v Městském divadle Zlín začíná 17. září.



PROGRAM
10:00 Dechová hudba Zdounečanka
11:00 Slavnostní otevření Polyfunkčního komunitního centra (KC)
13:00 Jožka Šmukař s muzikou
14:30 Nikolas Put s kytarovým doprovodem

 Dřevořezbáři, umělecký kovář a broušení skla před OÚ
 Rukodělné a řemeslné ukázky a výrobky v KC
 Den otevřených dveří v pálenici Bartoníkův dvůr
 Bohaté občerstvení u KC
 Tombola na zastávce
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PRODEJ FRGÁLŮ 
A KALENDÁŘŮ

DŘEVOŘEZBÁŘ

HISTORICKÝ
KOLOTOČ

ZÁBAVNÍ 
ATRAKCE

TOMBOLA

RUKODĚLNÉ 
A ŘEMESLNÉ UKÁZKY 

A VÝROBKY

OBČERSTVENÍ 
A HUDBA

UMĚLECKÝ 
KOVÁŘ

BROUŠENÍ 
SKLA

STÁNKY

STÁNKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V PÁLENICI BARTONÍKŮV DVŮR

(na dolním konci – Ratiboř 316)
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Obec Ratiboř a místní spolky 
zvou na tradiční
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