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Kontrolní 
a revizní výbor
Předsedkyně

Bc. Jiřina Sklenská 
jirina.sklenska@ratibor.cz

Členové

Mgr. Tomáš Všetečka LL.M. 
tomas.vsetecka@ratibor.cz

Pavlína Ferdiscová 
pavlina.ferdicsova@ratibor.cz

Finanční výbor
Předsedkyně

Mgr. Pavlína Zubíčková 
pavlina.zubickova@ratibor.cz

Členové

Mgr. Vladislav Válek 
vladislav.valek@ratibor.cz

Bohumil Zbranek 
bohumil.zbranek@ratibor.cz

Sociální komise
Předsedkyně

Mgr. Tamara Juchelková 
tamara.juchelkova@ratibor.cz

Členka

Pavlína Ferdiscová 
pavlina.ferdicsova@ratibor.cz

Komise kultury, 
mládeže a sportu
Předsedkyně

Barbora Machálková 
barbora.machalkova@ratibor.cz

Členové

Bohumil Zbranek 
bohumil.zbranek@ratibor.cz

Ing. Štěpán Janíček 
stepa.janicek@ratibor.cz

Pavlína Ferdicsová, Ing. Štěpán Janíček, Mgr. Tamara Juchelková, Barbora Machálková, Michal Mrlina, Bc. Jiřina Sklenská, 
Mgr. Vladislav Válek, Mgr. Tomáš Všetečka LL.M., Bohumil Zbranek, Mgr. Pavlína Zubíčková, Martin Žabčík

ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2022–2026

Vážení spoluobčané,

v úvodu zpravodaje si dovolím poděkovat za důvěru projevenou v říjnových komunálních volbách. Velmi si vážím 
podpory, která byla projevena nejen mně, ale také všem kolegům, kteří usedli v zastupitelstvu. Volební výsledek 
chápu jako zhodnocení práce předešlé a směru, kterým se naše obec ubírá. V následujících čtyřech letech se chci 
nadále intenzivně věnovat strategickému rozvoji obce s důrazem na energetickou a finanční stabilitu.

Zastupitelům, kterým skončil mandát a dále nekandidovali, děkuji za odvedenou práci pro naši obec, 
přeji vše dobré a hlavně pevné zdraví.

Martin Žabčík / starosta

Vážení spoluobčané,

také já bych chtěl touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se zúčastnili letošních komunálních voleb. Svojí účastí 
jste projevili zájem o život v naší obci. Děkuji Vám za hlasy, které mi pomohly obhájit post místostarosty. Vašich hlasů 
si velice vážím a těší mě, že mohu dál pokračovat v započaté práci. Vaše podpora mne zavazuje k další práci na 
rozvoji a zvelebování naší krásné obce.

Michal Mrlina / místostarosta
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Jsem velmi rád, že ještě předešlé zastupitelstvo se rozhodlo 
na svém posledním jednání učinit několik opatření a 
kroků k úsporám energií a budoucí energetické stabilitě, 
a mohli jsme tak i v průběhu volebního období pracovat na 
projektech a realizaci jednotlivých opatření. Jsem hluboce 
zklamán kroky, které činí naše vláda. Zavádí se nesystémové 
podpory, nesmyslné zastropování cen, které nás činí 
nekonkurenceschopnými vůči jiným zemím.

Do domácností, na obce a do podniků přicházejí naprosto 
nesmyslné předpisy záloh na energie, které absolutně 
nereflektují aktuální ceny a odsávají peníze od nás všech. 
Uvedu příklad, který se stal naší obci.

Zálohy nám byly dodavatelem elektřiny navýšeny na 
389 000 Kč měsíčně s odůvodněním, aby nedošlo při 
vyúčtování k velkému nedoplatku. Jelikož již delší období 
platíme burzovní cenu, velmi brzy jsme zjistili, že zálohy 
jsou neúměrné aktuálním cenám na trhu. Požádali jsme 
tedy dodavatele o aktualizaci záloh. Během tří dnů nám 
bylo sděleno, že nám byly zálohy aktualizovány a sníženy 
o 100 000 Kč měsíčně. 

A já se ptám, budeme všichni každý měsíc žádat 
o aktualizaci? Co se děje s našimi penězi, které jsme 
zbytečně zaplatili. Neinvestují je dodavatelé směle 
dál a neprodukují si z nich další zisky? Je to krutý 
existenční hazard s českými domácnostmi, obcemi, 
školami i podniky. A stát tomu nejenom přihlíží, ale 
ještě umožňuje dodavatelům takto postupovat. Mnohé 
domácnosti nebudou mít brzy na zálohy a v médiích 
se dozvíme, jaké odměny si udělí vedení ČEZu. 
Opravdu k uzoufání. A toto jsou argumenty, které nás 
vedou k realizaci opatření, která budou systematicky 
snižovat spotřeby energií a nebudeme muset řešit 
výkyvy v obecním rozpočtu ani v našich příspěvkových 
organizacích, které nyní způsobují právě stálé změny 
a navyšování zálohových plateb. 

Zhasínání veřejného osvětlení 
Od října bylo zavedeno zhasínání v nočních hodinách od 
23.30 do 4.00 h. Časy jsou vázány na příjezdy a odjezdy 
večerních a ranních autobusů. Zhasínání je jedno 
z nejjednodušších opatření, které se dalo realizovat za 
minimálních nákladů. Do rozvaděčů bylo pouze potřeba 
nainstalovat časovače.

Instalace fotovoltaických elektráren 
na obecních budovách
O rozhodnutí zastupitelstva obce instalovat FVE na obecní 
budovy jsme informovali již v minulém čísle zpravodaje. Tato 
záležitost se již proměnila v konkrétní projekty. Odborníkem 
přes fotovoltaiku byly zhodnoceny obecní objekty a vybrány 
ty, které jsou vhodné k instalaci. Jedná se o budovy, které 
mají většinou střechy situované na jih. Na základě stanoviska 
ČEZ distribuce budou fotovoltaické panely nainstalovány na 
následujících budovách:

Fotbalové šatny – FVE o výkonu 10 KWp – vyrobená 
elektřina bude částečně spotřebována v budově šaten, ale 
jelikož je zde spotřeba minimální, bude se většina výroby 
prodávat do sítě.

Mateřská škola – FVE o výkonu 20 KWp – vyrobená 
elektřina bude částečně spotřebována v provozu MŠ, 
velká část ale bude distribuována do sítě, jelikož se jedná 
o budovu se školním provozem a značná část produkce je 
v době, kdy je budova uzavřena. Příkladem jsou prázdniny, 
kdy je spotřeba minimální.

Sokolovna – FVE o výkonu 15 KWp – vzhledem k provozu 
sokolovny bude většina vyrobené elektřiny distribuována do sítě. 

Základní škola – FVE o výkonu 10 KWp – zde jsme 
obdrželi stanovisko ČEZ s oznámením o nutnosti posílení 
elektrického vedení v dané lokalitě. Panely je možné 
instalovat, ale vyrobená elektřina může být prozatím 
spotřebována pouze v budově ZŠ. Po posílení distribuční 
soustavy v dané lokalitě pak bude možné elektřinu 
i prodávat do sítě, což je v případě školy důležité vzhledem 
na počet prázdninových dnů, kdy je budova prázdná 
s minimální spotřebou.

Obecní úřad – FVE o výkonu 20 KWp – v budově obecního 
úřadu se nachází několik náročných provozů na spotřebu 
elektrické energie v čele se zdravotním střediskem, lékárnou, 
ale i samotným provozem obecního úřadu. Jsou zde 
velké nároky na prakticky celodenní osvětlení a úspor ve 
vytápění se zde také dosahuje velmi obtížně, jelikož musí být 
zajištěna stabilní teplota pro vyšetření pacientů a provádění 
lékařských úkonů. Velké množství vyprodukované energie 
bude tak spotřebováno přímo v provozu. Přebytky pak 
budou dodávány do sítě.

Svazarm – FVE o výkonu 10 KWp – na svazarmu se nachází 
centrální stanice kabelové televize, která je velmi náročným 
zařízením na spotřebu elektrické energie. Prakticky veškerá 
výroba na tomto místě bude spotřebována právě na 
napájení provozu stanice kabelové televize.

Komunitní centrum – FVE o výkonu 15 KWp – při stavbě 
budovy byl kladen velký důraz na úsporný provoz, je zde 
podlahové vytápění, dvojité rozvody vody na sociálních 
zařízeních, kdy se plánuje využívání dešťové vody na 
splachování, dále využíváme zbytkové teplo z kuchyně 
restaurace a vytápíme jím část objektu. Instalace FVE je 
tak dalším logickým krokem k energeticky nenáročnému 
provozu.

Stolárna – FVE o výkonu 20 KWp – stolárna momentálně 
slouží jako sklad obecní techniky a materiálu. V budově 
je nulová spotřeba energie, plocha střechy je ale ideální 
k instalaci FVE. Veškerá vyrobená energie tak bude 
distribuována do sítě.

OPATŘENÍ V ENERGETICE
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Fotovoltaické panely jsou již naskladněny a postupně budou 
instalovány na jednotlivé střechy. Montáž bude probíhat 
s ohledem na počasí. Zahájení výroby je pak plánováno 
v jarních měsících. Možná vás napadne, že by měla být 
vyrobená energie maximálně spotřebovaná v budovách při 
provozu. To ale není tak úplně možné, jelikož ve veřejných 
budovách probíhá pevně daný provoz a elektřina se vyrábí, 
i když jsou budovy uzavřeny, například o víkendech či 
v odpoledních hodinách. Variantou by byla instalace baterií, 
ale to investici značně prodražuje a snižuje návratnost celé 
akce. Cílem tedy je maximální pokrytí vhodných střech 
fotovoltaickými panely a co největší produkce elektrické 
energie.

Sněmovnou momentálně prochází zákon, který by měl 
usnadnit fungování komunální energetiky. Princip fungování 
bude takový, že přebytečnou energii buď prodáme, a tím si 
snížíme náklady, nebo si budeme moci určit, že přebytečnou 
energii spotřebujeme v ostatních budovách či provozech, 
na které panely instalovat nelze. Příkladem je čistírna 
odpadních vod, kde nám ČEZ prozatím neumožnil instalaci 
FVE. Elektřinu pro čističku nám tak nyní bude vyrábět 
například stolárna.

Výměna osvětlení v budovách MŠ, ZŠ a OÚ
V příštím roce jsou naplánovány výměny veškerého 
osvětlení ve výše zmiňovaných budovách za úsporné LED 
osvětlení. Výměna bude probíhat postupně s ohledem na 
provoz v budovách a měla by být dalším úsporným krokem.

Instalace nových lamp veřejného 
osvětlení s FVE zdrojem
Obec v průběhu podzimu zakoupila 50 ks lamp veřejného 
osvětlení ještě za ceny před zdražením a bude probíhat 
postupná výměna starých parkových světel. Zároveň 
budou některé lampy instalovány na místa, která je důležité 
vzhledem k bezpečnosti osvětlit i v průběhu noci. Jedním 
z příkladů je záměr instalace těchto světel na autobusové 
zastávky na rozcestí u kruhového objezdu.

V průběhu příštího roku jsou plánovány do úsporných 
opatření a instalace obnovitelných zdrojů v obci investice 
ve výši 7,5 mil. Kč.

Martin Žabčík / starosta

S otevřením komunitního centra vyvstalo mnoho dotazů, na které se pokusím odpovědět:

 Nové parkoviště je malé…
Vzpomeňme si na plochu, která byla určena k parkování dříve. Když se na ni vešlo 9 aut, tak to bylo už opravdu 
hodně, a to všichni museli zaparkovat slušně. Mnohdy se stávalo, že někdo zaparkoval podélně a hned 
byl problém. Navíc se často tvořily na parkovišti výtluky a velké kaluže, což bylo velmi nepříjemné. Nové 
parkoviště je určeno až pro 15 aut včetně místa pro vozíčkáře a celý prostor je bezbariérový. Jednotlivá parkovací 
místa jsou označena žulovými pruhy a směr parkování je pevně daný, takže se nemůže stávat, že budou 
parkovací místa blokována. Na celé ploše zároveň dochází k zasakování dešťových vod.

V říjnu jsme slavnostně otevřeli nově postavenou budovu 
komunitního centra kulturním týdnem, který byl završen 
velmi povedeným jarmarkem. Práce na budově však 
zdaleka není u konce. Dalším milníkem je kolaudace objektu 
a přilehlých ploch. Provoz byl zahájen jako zkušební na 
základě požadavků hygieny a muselo dojít k měření hluku ze 
vzduchotechniky a hudební produkce v denních i nočních 
hodinách. Tato podmínka byla splněna a výsledky vyšly 
kladně. Ze strany hygieny tak nemusíme zavádět další 
protihluková opatření. Následují kroky spojené s kolaudací. 
Na areál byla vydána celkem tři stavební povolení, a to 
na přeložku vodovodu, přístavbu budovy a rekonstrukci 

stávajícího objektu a výstavbu zpevněného parkoviště. Po 
měření hluku se tak rozběhla tři kolaudační řízení, na jejichž 
konci by měly být vydány tři kolaudační souhlasy a budova 
tak bude plně funkční. Momentálně máme již vydána 
všechna potřebná stanoviska ze strany hygieny, hasičského 
záchranného sboru a životního prostředí. Jelikož zpravodaj 
píšeme s předstihem, předpokládám, že v době vydání 
již bude kolaudační proces ukončen a budova bude moci 
naplno sloužit svým účelům.

KOMUNITNÍ CENTRUM



 Sál v komunitním centru je malý…
Sál byl navržen dle požadavků na obecní akce a také na základě dotačních podmínek. Cílem bylo vybudovat 
budovu, která bude sloužit celoročně a budou ji moci využívat místní spolky a organizace. Dalším aspektem je 
energetická náročnost provozu. Není těžké postavit budovu pro pět set lidí, těžké je financovat její provoz. Dnes 
si mnoho obecních úřadů láme hlavu, jestli ve velkém kulturáku vůbec zatopí a z čeho to zaplatí. My máme 
prostory navržené pro naše celoroční potřeby. Ihned po otevření proběhlo několik divadelních představení, kdy 
bylo obsazeno nejvíce 170 míst z připravených 230. Takže kapacita nebyla využita naplno. V sále již probíhají 
taneční deváťáků z Hošťálkové, koncerty ZUŠ a ještě se nestalo, že by byla kapacita využita na plno. V průběhu 
roku máme pouze dvě akce, kdy potřebujeme kapacitu větší. Těmito akcemi jsou obecní ples a karneval. 
Tady počítáme s využitím celého komplexu budov – sálu, kde bude taneční parket s kapelou, balkónu, zimní 
zahrady s bufetem, prostorů původní garáže, které jsou také zrekonstruované a určené k tomuto účelu, 
klubovny v zadní části a restaurace. Celková kapacita je přes 350 míst, což nikdy na plese nebylo. Maximální 
počet prodaných vstupenek byl 250 ks, vycházíme tedy z reálných čísel. Je nutné nejdříve prostory vyzkoušet, 
vychytat porodní bolesti a rozjet kompletní provoz. Pak uvidíme, zda je budova dostačující. Navíc máme 
ještě rezervu v podobě přístavby přísálí v nádvoří objektu, kde jsme již přizpůsobili základy zpevněné plochy 
k budoucímu možnému rozšíření.

 Prostory pro denní stacionář jsou nevhodné…
Tady musím konstatovat, že jsem velmi smutný doslova z drbů, které se šíří po dědině. Prostory pro 
denní stacionář byly od začátku projektování navrženy po konzultacích s Charitou Vsetín, která projekt 
připomínkovala a řekla si své požadavky. Ale hned po otevření jsme slyšeli od některých pracovníků, 
jak je všechno špatně. Naprosto nepochopitelně vznikají drby typu: důchodci budou celý den trávit čas 
v betonových prostorách, stavba je moc moderní pro staré lidi, prostory jsou malé, okna moc velká a tak 
dál. Zdůrazním jednu věc – celý trakt ještě vůbec není vybavený jak nábytkem, tak pomůckami potřebnými 
pro provoz. Toto se také řeší s vedením Charity, kdy na základě jejich požadavků zpracoval architekt návrh 
vybavení, následně proběhla opět společná konzultace a teprve poté bylo přistoupeno k pořízení všeho 
potřebného. Navíc byla Charitě zkrácena dotace na provoz, ze které kraj vyškrtl finance právě na vybavení. 
V průběhu slavnostního otevření jsem využil příležitosti a oslovil hejtmana s žádostí o finanční příspěvek. 
Po následném jednání na Zlínském kraji jsme byli podpořeni 200 000 Kč od Zlínského kraje a Mikroregionu 
Střední Vsetínsko, za které se pořídí základní vybavení kanceláře, kuchyňky, klubovny atd. Celý prostor bude 
vybaven tak, aby působil útulně a pohodlně. Na základě požadavků také bude upravena vstupní hala 
s čistící zónou a šatními skříněmi. V celém prostoru budou instalována na stěnách madla pro bezpečný 
pohyb seniorů, na oknech budou záclony a závěsy, které budou řešit akustiku. Klubovna bude vybavena 
stoly, židlemi, pohodlnými křesly a knihovnou. Na bezbariérové toaletě bude dořešena sprcha pro klienty 
a spousta dalších potřebných požadavků tak, aby se senioři ve stacionáři cítili příjemně a navštěvovali jej 
rádi. Za budovou bude vybudována komunitní zahrada s vyvýšenými záhony a lavičkami, určená rovněž 
pro potřeby stacionáře.
Takže nejdříve vše vybavme a dobudujme a až potom se pojďme bavit o tom, zda je něco špatně či 
se mohlo udělat jinak. Je velmi jednoduché kritizovat, ale zajistit finance, vše vybudovat a vybavit 
stojí velký kus úsilí a práci mnoha lidí, kteří si jen kritiku určitě nezaslouží.

 Bude u komunitního centra dětské hřiště?
Ano, plánujeme výstavbu dětského hřiště v části zahrady. Toto hřiště bude zároveň sloužit pro rodiny s dětmi 
bydlící na dolním konci obce.

 Bude se opravovat i původní budova hasičáku?
V budově již byly provedeny nutné úpravy potřebné pro napojení nové přístavby. Plánujeme dále výměnu 
oken v bytě, úpravu venkovní fasády a hlavního vstupu do budovy. Všechny tyto zásahy je možné 
financovat pouze z našich vlastních zdrojů, jelikož je celá budova pronajímána a probíhá zde ekonomická 
činnost. Z tohoto důvodu nemáme nárok na žádné dotace. Všechny tyto práce budou probíhat postupně 
s ohledem na obecní finance.

 Bude již ples v komunitním centru?
Momentálně jsou ve výrobě skleněné portály, které budou nainstalovány do zimní zahrady. Instalace je 
naplánována na polovinu ledna. Pokud se vše stihne, chtěli bychom ples pořádat již v novém. Vzhledem 
ke stávající situaci a komplikacím v dodávkách prakticky všeho máme pro jistotu zarezervovaný termín na 
zemědělském družstvě.

Martin Žabčík / starosta
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SVOZ ODPADŮ 2023

po út st čt pá so ne

LE
D

EN

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

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

Ú
N

O
R

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

B
Ř

EZ
EN

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

D
U

B
EN

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

K
V

ĚT
EN

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

ČE
RV

EN

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

ČE
RV

EN
EC

1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

SR
PE

N

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

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

ZÁ
Ř

Í

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

Ř
ÍJ

EN

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

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

LI
ST

O
PA

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

PR
O

SI
N

EC

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

X –   soboty neděle a státní svátky

X –   vyvážení popelnic

X –   sběr pytlů s tříz. odpadem

Likvidace nejčastěji vyvážených odpadů

Vodné
  Cena odběru vody za rok 2022 je 44 Kč/m3.

Stočné
  Dům připojen na kanalizaci a obecní vodovod – 17 Kč m3. 
  Dům připojen na obecní kanalizaci s vlastním vodním zdrojem 

 – 35 m3/osoba (dle zákona) × 17 Kč/m3 = 595 Kč. 
  Dům nepřipojený na obecní kanalizaci – bez poplatku.

Směsný komunální odpad
  Občan s trvalým pobytem v obci – 650 Kč/rok. 
  Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 

 pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická 
 osoba a která je umístěna na území obce – 650 Kč/dům 
 (určeno dle obecně závazné vyhlášky). 
  Lokality, kde obec neprovádí odvoz – Hrabí, Nivka, Kosiska, neoby- 

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

Osvobození a úlevy na poplatcích za směsný komunální odpad určuje směrnice 
č. 1 obce Ratiboř a obecně platné vyhlášky obce Ratiboř v platném znění.

Poplatek ze psů (poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců)
  Za jednoho psa – 150 Kč/rok. 
  Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 300 Kč/rok. 
  Osaměle bydlící osoba starší 65 let pobírající invalidní nebo starobní 

 důchod – 100 Kč/rok.

POPLATKY 
včetně DPH, vybírány od 1. 2. 2023, splatné k 30. 6. 2023

POPLATKY – ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ
Prostřednictvím elektronického formuláře na webu: www.ratibor.cz/formulare 

si můžete od 1. 2. 2023 nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

STAVY VODOMĚRŮ
Vyfocené stavy vodoměrů s číslem popisným, příjmením 

a jménem zasílejte od 2. 1. 2023 na e-mail: poplatky@ratibor.cz 
nebo MMS či WhatsApp na telefon +420 603 505 096

DRUH ODPADU CENA 2021 
(Kč/tuna)

CENA 2022 
(Kč/tuna)

CENA 2023 
(Kč/tuna)

Směsný komunální odpad 1 800,- 1 850,- 2 200,-
Papír, lepenka 800,- 1 000,- 1 400,-
Plasty 1 600,- 1 850,- 2 550,-
Sklo zdarma 250,- 300,-
Pneumatiky osobní 3 700,- 4 300,- 5 200,-
Pneumatiky nákladní 6 000,- 6 800,- 8 200,-
Oddělené frakce betonu, cihel, tašek 500,- 550,- 650,-
Směsný stavební  a demoliční odpad 2 300,- 2 300,- 2 580,-
Dřevo 800,- 1 000,- 1 200,-
Biologicky rozložitelný odpad 1 600,- 1 600,- 1 700,-
Objemný odpad 2 300,- 2 300,- 2 580,-

Tabulka cen za likvidaci odpadů v rozmezí 3 let (ceny jsou bez DPH a bez ceny za odvoz).
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE 2022/2023
Pracovníci obecního úřadu budou postupovat podle Plánu zimní údržby obce Ratiboř následovně:

Odklízení sněhu bude zahájeno při sněhové pokrývce 5 cm a více.

Pořadí důležitosti při odklízení sněhové pokrývky:

 I. veřejně přístupné, dopravní a obslužné místní komunikace do 4.00 h, 
 II. účelové komunikace do 12.00 h, 
 III. ostatní místní komunikace a prostory do 20.00 h.

Časová posloupnost v případě sněhových srážek:

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

Prioritní lokality: 
   dostupnost autobusových zastávek, 
   místní komunikace, 
   parkoviště u MŠ a obchodního domu do 6.00 h, 
   centrum obce + okolí ZŠ do 7.00 h.

Další postup v průběhu dne dle srážek.

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

Bez zimní údržby: 
   komunikace na Kosiska – od č.p. 602, 
   hřbitov (upraven jen v případě pohřbu).

Michal Mrlina / místostarosta

Nejúspěšnější obce Zlínského kraje, v nichž se v uplynulém 
roce nejlépe třídilo staré elektro, získaly věcné ceny 
a finanční odměny. Symbolické šeky přebrali vítězové na 
slavnostní akci ve Vizovicích od statutární náměstkyně 
hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové. Populární 
soutěže jsou součástí informačních aktivit na podporu 
třídění odpadů a předcházení jejich vzniku. Probíhají 
dlouhodobě a jsou společným projektem Zlínského kraje 
a kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN. 

V soutěži neziskové společnosti ASEKOL nazvané 
„Sbíráme nejlépe“ se ve třech kategoriích hodnotil sběr 
starého elektra odevzdaného od loňského do letošního 
září na sběrných dvorech. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel 
získala prvenství obec Mistřice, kde každý ze 1 191 
obyvatel za sledované období odevzdal průměrně více 
než 6 kg vysloužilého elektra. V kategorii obcí nad 2 000 
obyvatel se na první příčce umístily Velké Karlovice, 
v nichž každý občan v průměru vytřídil takřka 4 kg 
elektrozařízení.

Nejvyšší příčku v kategorii sběru do speciálních 
červených stacionárních kontejnerů, které se 
nacházejí na sběrných místech, obsadila obec 
Ratiboř, v níž každý z 1 837 obyvatel do červených 
kontejnerů odevzdal průměrně takřka 1 kg drobného 
elektromateriálu a baterií. 

Odměny ASEKOL
Mistřice 20 000 Kč 
Velké Karlovice 20 000 Kč 
Ratiboř 20 000 Kč

VE ZLÍNSKÉM KRAJI OCENILI NEJLEPŠÍ OBCE ZA TŘÍDĚNÍ STARÉHO ELEKTRA

Ratibořský stolní čtrnáctidenní kalendář 
na rok 2023 s vyznačením svozu odpadů můžete 

zakoupit na obecním úřadě – cena je 140 Kč.
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Pro děti máme letos krásný vánoční dárek. Na začátku prosince nám 
bylo oznámeno ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, že byla 
finančně podpořena naše žádost o výstavbu pumtrack hřiště, v níž 
jsme se umístili v předchozím hodnocení jako devátí náhradníci. 
V příštím roce tak bude vybudována u budovy Svazarmu nová 
betonová pumptrack aréna určená pro všechny, kteří rádi jezdí 
na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech či kolech. 
Plánovaná investice je ve výši 2 400 000 Kč, z toho činí dotace 80 %. 
Snad tato zpráva potěšila nejenom nás, ale hlavně všechny děti.

Na obou garážích hasičské zbrojnice byla provedena výměna 
stávajících kovových dvoukřídlých vrat, která nahradila nová 
sekční vrata na elektrické dálkové ovládání. Výměna byla již nutná, 
neboť stará vrata se nacházela v havarijním stavu, neměla vůbec 
žádné zateplení a z garáží utíkalo teplo. Pro zásahovou jednotku 
bylo také pořízeno devět kompletních zásahových obleků včetně 
přileb a obuvi. Tato akce je financována ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu z programu Rozvoje venkova. Celá akce vyjde 
na 568 925 Kč, z čehož dotace pokryjí 80 % z celkových nákladů.

Na zrekonstruované staré cestě pod  Ratiboří byly v obou směrech 
nainstalovány nové závory, které zabrání  průjezdu vozidel bez 
povolení. Obě závory jsou uprostřed upraveny snížením tak, 
aby bez problémů mohli projít pěší a projet cyklisté.

Začátkem listopadu začaly práce na rekonstrukci antukového 
hřiště u Svazarmu. Po odbagrování staré vrstvy antuky 
došlo k úpravě podloží dosypáním dalších frakcí kameniva 
a zhutněním. Nové oplocení včetně mantinelů a sítí je již taky 
hotovo. Umělý koberec s antukovým vsypem bude osazen 
na jaře příštího roku. Podporu na rekonstrukci jsme získali od 
Ministerstva pro místní rozvoj. Celá akce bude stát 1 895 000 Kč, 
dotace činí 80 % z celkových nákladů.

V minulém měsíci byla na Národní sportovní agenturu podána 
žádost o dotaci na výstavbu nových fotbalových kabin a vybudování 
automatického systému zavlažování hřiště. Celkové náklady na akci byly 
vypočteny na 17 938 272 Kč, z čehož dotace pokryjí 70 % z celkových 
nákladů. Vyhodnocení dotace by mělo proběhnout během příštího roku.

PUMPTRACK ARÉNA

NOVÁ VRATA NA HASIČSKÉ 
ZBROJNICI A VÝSTROJ

ZÁVORY NA „STARUŠI“

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ U SVAZARMU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÝCH FOTBALOVÝCH KABIN
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V týdnu před hody proběhly v rámci slavnostního otevření Polyfunkčního komunitního centra v novém sále kulturní dny.

Na všechna vystoupení se přišlo podívat téměř 500 diváků. Doufáme, že se vystoupení všem líbila a těšíme se 
na setkání při dalších akcích. Více informací a fotek/videí najdete na obecním webu: 
www.ratibor.cz/obec/fotogalerie

V sobotu 15. října se uskutečnil v centru obce a na místní 
komunikaci za potokem tradiční Hodový jarmark. Kolem cesty 
bylo postaveno mnoho stánků s různými druhy zboží.

Letos netradičně se hlavní dění přesunulo na parkoviště 
k Polyfunkčnímu komunitnímu centru, kde bylo postaveno 
pódium pro účinkující a pro hosty nachystáno posezení 
pod stanem. K poslechu a později taky tanci zahrála 
dechová hudba Zdounečanka, po ní se představil Jožka 
Šmukař s muzikou a hodové odpoledne uzavřel Nikolas Put 
s kytarovým doprovodem.

V sále komunitního centra si mohli návštěvníci prohlédnout 
a zakoupit rukodělné a řemeslnické výrobky.

Na zahnání hladu obecní zaměstnanci smažili poctivé domácí 
bramboráky a na plotně pekli tradiční sladké placky. Pro 
gurmány byl přichystán zvěřinový guláš.

Před obecním úřadem své dovednosti předvedli dva umělečtí 
řezbáři, kteří motorovými pilami vyřezávali krásné sochy.
Jedna ze soch je vystavena u knihovny, druhá ve vstupu do 
obecního úřadu.

Na své si přišly i děti, pro které byl na mostě přichystán historický 
kolotoč a pod lípou u Ponorky na ně čekaly 
pouťové atrakce, včetně střelnice.

Michal Mrlina / místostarosta

KULTURNÍ TÝDEN V POLYFUNKČNÍM KOMUNITNÍM CENTRU

HODOVÝ JARMARK

  V úterý 11. října se představilo vsetínské 
divadlo Meteora s komedií Dokonalý 
partner.

  Ve středu 12. října si na Slováckém večeru 
přišli na své milovníci folkloru a dobrého 
vína. Taneční skupina Sešlisa ukázala 
divákům tance z Kyjovska, ke kterým je 
doprovodila cimbálová muzika Friška.

  Kulturní dny ukončili ve čtvrtek 13. října 
manželé Královi ze zlínského divadla. 
Se svým programem provedli diváky 
slavnými muzikály od Broadwaye přes 
Londýn až k nám.

FOTO na webu 
www.ratibor.cz

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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V říjnu nás navštívili komisaři z Evropské soutěže obnovy 
venkova. Členy poroty byla Němka, Rakušák a Slovinka. 
Komisi jsme tradičně přivítali před obecním úřadem 
štamprlkou slivovice a pozvali do obřadní síně. Zde proběhla 
prezentace moderních technologií, které využíváme 
v komunikaci úřadu s občany, a byla představena spolupráce 
se společností Digiregion, dále byl prezentován strategický 
plán obce, naše vize a dlouhodobé cíle. Následovala 
prohlídka domku u Zubíčků, kde rekonstruujeme byt pro 
uprchlíky z Ukrajiny.

Poté jsme se přemístili do sběrného dvora, kde jsme 
představili naše odpadové hospodářství, obecní techniku 
a celý evidenční a bonusový systém. Prošli jsme se do 
mysliveckého areálu a kolem rybníka. Z Červených jsme 
se přesunuli ke kostelu, kde už na nás čekala paní farářka 
se sestrou kurátorkou. Obě představily kostel a fungování 
sboru a komisi uchvátili zvoníci, kteří zahráli několik skladeb. 
Protože jsme měli dobrou časovou rezervu, podařilo se 
prohlédnout si i opravenou školu včetně družiny. Pak jsme 
se setkali na faře v kanceláři MAS a mikroregionu se starosty 
členských obcí a děvčata prezentovala projekty, které 
realizuje MAS a DSO. 

Následoval přejezd do Borčí, kde už nás čekal soubor Kosiska 
s cimbálovou muzikou, malými Kosáčky a také ochutnávka 
tradičních místních výrobků – klobásky, uzené, marmelády, 
sirupy, likéry, slivovice, koláčky, frgály a další. Manželé Vackovi 
představili vojenské muzeum a po krátkém vystoupení 
Kosáčků, Kosáků a cimbálové muziky jsme pokračovali dál. 
Na farmě Ratiboř-Pržno nás již čekal pan předseda Adámek, 
který představil provoz Zemědělského družstva Ratiboř 
a filozofii šetrného zemědělství se zaměřením na produkci 
mléka. Komise měla možnost ochutnat mléko a sýry, které 
vyrobily zaměstnankyně družstva. 

Dalším a již posledním zastavením bylo komunitní centrum. 
Na parkovišti nás očekávali zástupci místních spolků, které 
jsme postupně představili a popsali jejich činnost. Na závěr 
jsme si nechali prohlídku nového komunitního centra, kde 
bylo připraveno i pohoštění, o které se postarala děvčata 

z mateřské školky, a závěrečné posezení s komisaři, kdy 
proběhl ještě rozhovor a dotazy, které komise měla. V rámci 
tohoto rozhovoru jsme byli velmi kladně hodnoceni za 
stavbu komunitního centra a vůbec za celou myšlenku 
jeho fungování s propojením kulturního, společenského 
a sociálního života. Komisaři ocenili vkusné začlenění 
moderně pojaté budovy do vesnické zástavby. Komisařům 
se velmi líbil náš přístup k moderním technologiím a jejich 
využití v rámci obecního úřadu, ocenili strategické plánování 
a postupnou obnovu obce v rámci jasně stanovených 
cílů s ohledem na zachování lidových tradic s důrazem na 
vesnickou pospolitost.

Celá prezentace trvala pět hodin a musela se držet tématu 
„Budujeme mosty“. Představili jsme tedy komunikační 
most mezi občany a úřadem, most budoucnosti v rámci 
strategického plánování, enviromentální most v oblasti 
odpadového hospodářství a životního prostředí, duchovní 
most ve spolupráci se sborem, regionální most jako 
předsednická obec mikroregionu a MAS, most mezi tradicí 
a současností v podobě souboru Kosiska, most mezi obcí 
a zemědělským subjektem, most pomoci v rámci pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny, náš největší most „Naši lidé,“ kterým 
jsou naše spolky, a na závěr generační most v podobě 
komunitního centra.

Celá prezentace byla tlumočena do němčiny a já bych chtěl 
ještě touto cestou velmi poděkovat Petrovi Zápalkovi za 
jeho naprosto úžasný a profesionální přístup, kdy opravdu 
celých pět hodin v kuse zvládal překlad všech témat.

Petr se podílel také na překladu přihlášky společně 
s Růženkou Hříbkovou. S komisí jsme se společně rozloučili 
tanečkem a písní My jsme Valaši a doprovodili jsme komisaře 
před obecní úřad, kde jsme po společném fotu prezentaci 
ukončili.

Opravdu moc děkuji všem, kteří se do prezentace naší 
obce zapojili, pomáhali s překlady, přípravou jednotlivých 
zastavení či představovali své spolky a organizace…

EVROPSKÁ SOUTĚŽ OBNOVY 
VENKOVA ARGE 2022
„Stavíme mosty“… FOTO na webu 

www.ratibor.cz
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S radostí v srdci, velkou hrdostí a také pokorou mohu 
Vám všem oznámit, že naše obec získala zlatou medaili 
v Evropské soutěži obnovy venkova. Stali jsme se tak 
pomyslnými vicemistry Evropy. Absolutním vítězem se 
stala rakouská obec Stadtschlaining, Burgenland. Vítězi 
srdečně gratulujeme a těšíme se na setkání.

Martin Žabčík / starosta

Hodnocení poroty
Největší předností Ratiboře jsou její vlastní obyvatelé, 
jejich spolupracující duch. Mají hlubokou úctu k valašským 
tradicím, odvážně přistupují k novým věcem a k inovacím. 
Samozřejmostí je sounáležitost generací a široce rozmanitá 
spolupráce mezi sousedícími obcemi i celým regionem. 
V rámci svých projektů umějí efektivně využívat a čerpat 
finanční prostředky, a tím vylepšovat svou obec. Společná 
práce všech zúčastněných přináší ovoce. Citlivě se povedlo 
moderně vybavit, rozšířit a bezbariérově upravit budovu 
školy, a tak vznikla kvalitní vzdělávací instituce. Rekonstrukcí 
obecního úřadu, byly vytvořeny bezbariérově přístupné 
prostory pro zdravotnické zařízení. Všechny generace 
mohou využít komunitní polyfunkční centrum s denním 
stacionářem pro seniory a zázemím pro terénní služby. 
Nachází se zde reprezentativní sál, který mohou využívat 
všechny spolky. Dalším příkladem inovativních projektů je 
promyšlený systém odměn za úspěšné snižování množství 
odpadu jednotlivých domácností. Obci Ratiboř se podařilo 
vybudovat řadu “mostů”, které spojují jednotlivé projekty 
do uceleného a udržitelného rozvojového vztahu, který je 
velkým přínosem jak pro obyvatele samotné obce, tak i pro 
celý region.
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Říjen barví listí do zlata.
Nevadí, že občas spadne do bláta,
když ho vítr sfoukne ze stromu.
Nevidím v tom žádnou pohromu.

Barevný podzim v nás umocnil rozvíjení pozitivního citového 
vztahu k přírodě. Tvořili jsme výtvarné a pracovní celky 
na podzimní témata. Počítali jsme žaludy, šišky, šipinky, 
dramatizovali pohádky, zpívali a přednášeli. Estetické cítění 
jsme podporovali vytvářením nápaditých výrobků, které jsme 
využili k výzdobě školky. No prostě jsme se vyřádili!

Zařadili jsme opět jednou týdně vyučovací hodinu nejstarších 
dětí ze všech tříd, abychom mohli porovnat úroveň jejich 
znalostí a dovedností. Závěrem je připravený pracovní list. 
Rodiče pak mohou lépe zjistit, ve které oblasti jejich dítě 
pokulhává. 

Zhlédli jsme přehlídku dravých ptáků při výcviku sokolnictví.

Ve spolupráci s Plaveckou školou Alcedo Vsetín jsme pro 
nejstarší děti zorganizovali předplavecký výcvik, který byl 
zakončen jízdou na tobogánu a mokrým vysvědčením.

Před hodovým jarmarkem jsme zařadili nové podtéma „Čí sů 
hody, naše hody“. Vyráběli jsme tradiční hodové pokrmy jako 
frgály, „kytku“ z husy se zelím a knedlíkem, zpívali jsme lidové 
písně a tančili na řezníky a kováře. Ze školky se ozývalo: „Husa 
sa v trůbě peče“… a dál to jistě znáte. Prostě jsme se radovali 
a hodovali!

Navštívil nás i profesionální kouzelník Aleš Krejčí se svým 
Pohádkovým kouzlením. Všechny děti zaklínadlem ABRAKA 
DABRAKA pomáhaly a zaujetím nevydaly ani hlásku. Paní 
učitelky byly také okouzleny.

Zlatý lístek z javora, 
zima už jde do dvora. 
Listopad, listopad, 
vítr fouká do zahrad. 
Padá listí z jabloní, 
Martin jede na koni.

V listopadu jsme přiřazovali listy ke stromům, pojmenovávali 
druhy počasí v pohádce Mráček a počasí. Uložili jsme zvířátka 
do podzimních postýlek a poznali tajemství lesa.

Klub rodičů ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali 
tradiční vyhlášenou Lampionádu. Večerní procházku krásně 
vyzdobenou lucerničkami, s tančícími vílami při měsíčku, 
pokazil v závěru déšť. Ale i přesto se ratibořský kolotoč 
s pláštěnkovými dětmi roztočil.

Pod vedením paní učitelky Vlaďky Staňkové a Kateřiny 
Frydrychové nacvičila skupinka dětí krátké pásmo básní 
a písní k vítání občánků. Přivítali tak 13 malých ratibořáčků.

Navštívilo nás duo Musica Angelica ze Zlína s pohádkou 
Harfičková pohádka aneb jak princezna Adélka ke svému 
harfovému štěstí přišla. V závěru divadla si děti vyzkoušely 
hru na různé hudební nástroje a malé harfičky. U některých 
dětí se probudilo hudební nadání, které je třeba ve spolupráci 
s rodiči rozvíjet.

Oslovili jsme Mgr. Danu Matějovou z PPP Vsetín a uspořádali 
pro rodiče přednášku na téma školní zralost. Rodiče se 
dozvěděli, co by měl předškolák znát a vědět, které oblasti 
jsou důležité pro vstup do ZŠ a jak u dětí tyto oblasti rozvíjet. 
Byly doporučeny vhodné pomůcky pro všestranný rozvoj 
dítěte a rodiče měli možnost se s paní Matějovou poradit.

Děti mají nejraději, 
když před čerty utíkají. 
A těší se na Vánoce 
a pak nashle – v novém roce.

Předvánoční čas nadešel, a tak jsme se s dětmi pustili do výzdoby 
školky. Vyráběli jsme ozdůbky do pokojíčku, tančili a blekotali jako 
čertíci a pro Mikuláše nacvičovali písničky a básničky.

Mikulášská nadílka v režii Ochotnického divadla Ratiboř nás 
opět nezklamala. Pro Mikuláše, čerta a anděla jsme předvedli 
pásmo básní a písní doplněných pohybem a hrou na hudební 
nástroje. Paní učitelky čerta pořádně potahaly za ocas. 
Nadílku, kterou přichystal Klub rodičů, dostaly všechny děti, 
některé však s odřenýma ušima.

Divadlo Bublanina nám zahrálo Pohádky z kufru, které děti 
odměnily bouřlivým potleskem.

Ani letos jsme nemohli vynechat pečení lineckého cukroví. 
Děti v zástěrách vykrajovaly různé vánoční tvary a paní 
kuchařky pekly. Vůně cukroví se linula celou školkou. Nejvíce 
se malí cukráři těšili na slepování marmeládou a olizování 
prstíků.

V posledním týdnu před Vánocemi jsme si v každé třídě 
uspořádali posezení u vánočního stromečku s koledami 
a lidovými zvyky. Pod stromečkem našel každý dáreček, 
který s Ježíškem domluvil Klub rodičů.

Na závěr týdne jsme se vydali roznášet vánoční přáníčka po 
vesnici za doprovodu zpěvu vánočních písní.

Děkujeme Obecnímu úřadu Ratiboř, zaměstnancům MŠ, 
sponzorům, všem složkám a Klubu rodičů za perfektně 
připravené akce. Těšíme se na další plodnou spolupráci 
a podporu v roce 2023.

Do nového roku přeji hodně radosti, 
budete ji potřebovat na ty všední starosti. 
Jak to všechno poplatit, rovnováhu neztratit. 
Tak Vám přeji hodně síly, taky pevný krok, 
ať je dobrý a úspěšný ten nadcházející rok. 
Ať nový rok 2023 splní všechna Vaše přání, 
ať anděl strážný vaše cesty chrání. 
Přeji rodinnou pohodu a hlavně zdraví, 
„TAK SA TO PRÝ DYCKY PRAVÍ!“

Za kolektiv MŠ Ratiboř 
Pavlína Ferdicsová FOTO na webu 

www.ratibor.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Už jsou tady po roce, opět svátky – Vánoce.

Máme za sebou tři měsíce školy a musíme říct, že letošní školní 
rok již nyní s sebou přinesl mnoho nových zážitků a zkušeností. 
Než nastanou svátky klidu, pojďte se s námi za nimi poohlédnout.

Září
  Září jsme odstartovali s panem starostou a přivítali 

22 nových školáčků. 

  Závěr měsíce patřil ukázce výcviku dravců. Naučili jsme se 
rozpoznávat mnoho druhů dravých ptáků a připomněli si 
důležitost jejich ochrany v přírodě. 

Říjen
  V měsíci říjnu celou školu zasáhla smutná zpráva o úmrtí 

našeho žáčka a spolužáka Kubíka Stříteského, který prohrál 
svůj boj s těžkou nemocí. Jeho jménem se škole podařila 
vybrat finanční částka 16 000 Kč. Suma byla zaslána na konto 
Nadačního fondu Šance onkoláčkům.

  Na konci měsíce se škola vydala na turistický výlet poznávat 
ratibořskou krajinu. Každá třída si zvolila vlastní trasu.

Listopad
  Listopad byl ve škole stejně pestrý, jako jeho barevná krajina.

  První den tohoto měsíce nás rozveselila cimbálová skupina 
Réva. Skupina svým vystoupením seznamovala s různými 

hudebními styly. Prostřednictvím hudebních nástrojů nám 
zazněly tóny lidových písní, klasické hudby i rockových balad.

  Divadelní představení Nová dobrodružství veverky 
Zrzečky se nám vrylo do paměti svými veselými příběhy, do 
kterých bylo zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, 
které v nás rozvíjely pozitivní vztah k přírodě a všem živým 
tvorům.

  Do 2. třídy zavítali hasiči s preventivním programem Hasík. 

  Ve 3. týdnu vyjela 2. a 5. třída na bruslení do nového Kapka 
resortu. Bruslení bylo oceněním za vítězný návrh maskota, 
který vytvořily žákyně 5. třídy Dorka Švédová a Rozka 
Janíčková.

Prosinec
  V prvním prosincovém dnu se školou nesly zvuky rytmické 

show Kongo. Rádi jsme školní lavice vyměnili za parket, kde 
jsme si mohli zatancovat, zazpívat a rozvíjet hudební sluch.

  Dne 5. 12. na nás nezapomněl Mikuláš s čerty a andělem, 
který všem nadělil balíček s dobrotami.

Přejeme Vám všem hezké svátky plné lásky, 
pohody, krásné chvilky se svými nejbližšími 
a úspěšný nový rok 2023.

Kolektiv ZŠ Ratiboř

ZAHRÁDKÁŘI
Mečíky jsou sklizeny, ošetřeny a uskladněny. Pěstitelky odpočívají 
a chystají se na zimu, ale naši přátelé zahrádkáři na ÚS ČZS Vsetín 
už připravují zajímavé akce a výstavy na příští rok 2023. 

Program akcí na rok 2023
  Středa 15. 2. 2023 15:30 – 17:30 Masarykova knihovna 

Vsetín přednáškový sál, Ing. Zbyněk Pavelka přednáší 
o „Pěstování ovocných stromů“. 

  Konec června, (začátek září) 2023 zámek Lešná – 
floristický kurz a soutěž ve vázání kytic – ZO ČZS Ratiboř + 
ZO ČZS Krhová. Kdo rád tvoří vazby nebo kytice z květin, je 
vítán do soutěže, ostatní účastníci mohou přijít obdivovat 
vystavené výrobky.

  Pátek 8. 9. – neděle 10. 9. 2023 Zubří – Výzkumný ústav 
travinářský v Zubří „Den otevřených dveří“. 

  Čtvrtek 5. 10. – neděle 8. 10. 2023 – Hortikomplex 
Olomouc /podzimní zahrádkářská výstava. 

  Čtvrtek 26. 10. – neděle 29. 10. 2023 – Vlastivědné muzeum 
Zámek Valašské Meziříčí „Výstava krajových odrůd ovoce“. V neděli 
30. 10. 2023 proběhne přednáška Mgr. Radoslava Vlka, Ph.D.

  Čtvrtek 2. 11. – neděle 5. 11. 2023 – Zámek Lešná „Výstava 
krajových odrůd ovoce, 5. 11.2023 14.00-16.00 h – přednáška. 

  Čtvrtek 9. 11. – neděle 12. 11. 2023 – Zámek Vsetín 
„Výstava krajových odrůd ovoce“. V neděli 12. 11. 2023 
proběhne přednáška Mgr. Radoslava Vlka, Ph.D.

Na všechny akce pořádané zahrádkáři 
srdečně zveme širokou veřejnost.

Za zahrádkáře Jarka Zbranková

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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Další akcí, které se v letošním školním roce dočkáme, je Karneval, který se poslední roky nemohl konat. Snad se najde dost 
dobrovolníků, kteří s přípravou pomohou, a připravíme pro děti po letech nezapomenutelný zážitek.

Za Klub rodičů MŠ Ratiboř Eva Ordeltová

V pátek 4. 11. Klub rodičů v čele s Petrou Zapletalovou 
pořádal každoroční oblíbenou Lampionádu. Přestože nám 
počasí moc nepřálo, rozhodli jsme se i tak akci uspořádat. 
A dobře jsme udělali! Lampionáda se i letos vydařila. Na 
startu u školky předem čekala spousta natěšených dětí se 
svítícími lampióny. Okolí školky bylo vyzdobeno originálními 
vydlabanými dýněmi, které poskytli rodiče místních dětí. 
Průvod začal v 17.00 h za doprovodu dětské hudby znějící 
z místního rozhlasu a také drobného mrholení. To naštěstí 
na náladě nikomu neubralo.

Celá trasa byla nádherně vyzdobena zapálenými lucerničkami, 
dýněmi, strašidly, tančícími rusalkami i policisty, kteří pomáhali 
a chránili na přechodu pro chodce. Celý průvod byl zakončen, 
jak je zvykem, u staré fary, kde na děti čekal ratibořský kolotoč 
a výborný teplý čajík na zahřátí. Pro rodiče byl připraven 
lahodný svařáček. Za celý Klub rodičů MŠ a všechny děti moc 
děkujeme všem dobrovolníkům z řad rodičů, hasičů, policistů 
i pracovníků OÚ Ratiboř, kteří se na této akci a její přípravě 
podíleli. 

LAMPIONÁDA

PŘÍŠERNÉ STEZKY

FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz

Na začátku října se v Ratiboři a Kateřinicích objevily příšerné 
příšery. My, odvážné ženy z Klubu rodičů MŠ Ratiboř, 
ratibořské knihovny a skautů, jsme se rozhodly je všechny 
pochytat. Naštěstí nám s tím pomohla spousta dobrovolných 
odvážlivců a také podpora OÚ Ratiboř a OÚ Kateřinice.

Menší odvážlivci se s příšernou příšerou Raťanem vydali pátrat 
po příšerách na cestu „Staruši“. Celkem nám pomohlo 51 
skupinek. Při svém pátrání podél „Staruše“ děti našly například 
příšeru Hádana, Vztekana nebo Strkana a také u nalezených 
příšerek plnily zadané úkoly. Doufáme, že Kousan nikoho 
nepokousal a Sežran nikoho nesežral. Jen ten Zdrhan nám 
nečekaně zdrhnul, ale vše bylo bleskurychle napraveno. Děti 
se také ve většině rozhodly, že jsou příšerky příšerně rozkošné 
a přály si, aby tu s námi zůstaly a neodletěly na svou Příšernou 
planetu. Příšerky nás tedy dál sledují zpovzdálí.

Větší odvážlivci se vydali spolu s odvážným Frantou Pidižvíkem 
delší trasou vedoucí Poborovem v Kateřinicích. Mezi námi se 

našlo 60 odvážných skupin, které měly pro strach uděláno. 
Na této stezce už na ně čekaly méně rozkošné, mnohdy až 
hrůzostrašné příšery z literárních příběhů. Medúza hrozila 
účastníkům zkameněním, Grendel a hrůzostrašný vlk Fenrir 
běhali po lese a Mozkomoři se snažili z dětí vysát jejich šťastné 
vzpomínky a pocity. Na trase nechyběl ani nevypočitatelný 
klaun, Lochneska nebo všudypřítomní pavouci, mnohdy až 
obřích rozměrů. I na této trase bylo potřeba plnit zadané úkoly, 
které někdy potrápily i mozkové závity.

Na všechny účastníky obou stezek čekala drobná odměna 
v podobě rozkošného příšerkového maňáska a na 
6 vylosovaných také nádherná šitá příšera.

Všem dobrodruhům, kteří našli odvahu se 
stezek zúčastnit, moc děkujeme. Naše díky 
také patří vsetínské knihovně, která poskytla 
aplikaci Actionboud.

FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz
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Od září se v ratibořské knihovně neustále tvořilo, kutilo a hlavně 
malovalo. A opravdu neustále, protože kamínkování bylo 
k dispozici vždy, když byla knihovna otevřena, tj. PO a ST od 
16.00–18.30. Možnost namalovat si kamínek přilákala mnoho 
dětí. Někdy byly kamínky rychle hotové, jindy je bylo potřeba 
pomalovat opravdu důkladně a stejně nebyl malý výtvarník 
spokojen: „Doděláme to příště, že?“  … a tak se stalo, že je 
v knihovně na parapetech rozsáhlá sbírka rozpracovaných 
hornin – nezapomněli jste na ně? :-)
Pletení ponožek 19. 10. se vydařilo tak pěkně, že se účastnice 
rozhodly pokračovat dalšími setkáními. Přeci jen, stihnout si 
předat všechny vzory a nápady ve dvou hodinkách … Jádro 
šikovných pletaček v čele s paní knihovnicí Alenou se tak 
sešlo několikrát a uvidíme, co nám všechno ještě upletou. 
Velké poděkování pak patří paní Aleně Machálkové, která 
zaštítila první setkání svými celoživotnímu zkušenostmi, a paní 
Svatě Juchelkové, která přinesla ukázat překrásné pletené i 
háčkované výrobky. 
Listopadové papírové kouzlení se zaměřilo na „upcyklaci“ 
starých knih, které už byly připraveny k odvozu do sběru. 
Ve středu 16.11. tak vzniklo pod vedením Danny (Danky) 
Jurajdové z Kateřinic mnoho fleurogami kytiček a Danny 
připravila i mnoho tipů, co ještě se dá ze stránek starých 
knih vyrobit – úžasná vánoční přání, ozdoby na stromeček, 
skládaní andílci ad. Někteří účastníci tak odcházeli se starou 
knihou a programem na domácí odpoledne. Příště se třeba 
vrhneme na origami hrátky ;-)

Ve dnech 12. a 14. prosince jsme tvořili vánoční koule, 
do jejichž tajemství nás zasvětila paní Jana Randýsková. 
Nejrůznější kousky a odstřižky látky, stužky a polystyrenová 
kulička a už se tvořilo. Tvůrce má nepřeberné možností, jak 
kousky látky poskládat a zkombinovat, zkrátka patchworková 
technika, jak má být, jen není potřeba šicí stroj. 

Knihovna Ratiboř také občanům nabízí mnoho knih týkajících 
se nejrůznějších koníčků a řemesel. Pravidelným setkáváním 
u „Zábavného tvoření“ bychom také rádi představily místní 
vynikající tvůrce, kteří nás toho mohou hodně naučit. Často 
ani nevíme, jak šikovní lidé žijí vedle nás a tito lidé rádi předají 
štafetu svého umění jiným. Volný čas se dá trávit i tak, že nás 
rozvíjí, vede k umění, ke kráse a k lásce k životu.

Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se 
na tvoření podíleli, našim čtenářům přejeme výborné čtivo 
pod stromečkem a všem spoluobčanům krásné Vánoce. 

Jana a Alena Vaculíkovy / knihovnice

TVOŘIVÝ PODZIM V KNIHOVNĚ
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Srdečný pozdrav všem milým spoluobčanům 
posílá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Milé sestry a bratři, vážení čtenáři, 
mezi největší Boží dary člověku patří čas. Bible nám v této 
souvislosti jasně sděluje, že nejsme času páni, jsme jen jeho 
příjemci bez zásluh – příjemci daru nového přídělu dnů 
a týdnů, měsíců a let. To je nesamozřejmá nádhera. Nový 
dílek k našemu celému žití od Tvůrce života.

Za několik dnů nám bude tlumočena veliká radost Vánoc. 
Budeme obdarováni svátečním pokojem vycházejícím 
z narození Betlémského dítěte. S tím se však zákonitě objeví 
i otázka, jak s takovým velikým darem na své příští životní 
cestě hodláme naložit. Už starozákonní kniha Kazatel ví, že je 
nám dáno prožívat různé časy – čas stavění i čas boření, čas 
nemoci i čas zdraví, čas objímání i čas vzdálení se. Nikdo jistě 
nechce zklamat tváří v tvář novým příležitostem a šancím, 
jež jsou před námi, znehodnotit přidaný čas. Tím více, že 
snad největší hřích je nevyužitá příležitost, promarněný 
čas. Naše pasivita a nečinnost. Naše lhostejnost a strach 
něco změnit. To, co jsme mohli učinit a neučinili. To, co jsme 
zůstali dlužní Pánu Bohu, svým bližním a sami sobě. Jestliže 
nechceme zklamat své blízké, své bližní, Hospodina, v jehož 
rukou jsou všechny naše časy, tak se modleme a obracejme 
se k Němu o pomoc a sílu nepromarnit v nám darovaném 
čase Betlémský dar. 

Vánoce ať nás upomínají na vděčnost za vše, co jsme za 
končící se rok přijali od Toho, před Jehož tváří žijeme, který je 
naším Pánem, který je součástí našeho lidského nitra.

Na začátku lidského počítání roku se zase objeví nejrůznější 
obavy o budoucnost osobní, budoucnost celé společnosti, 
celého světa, smysl a budoucnost naší práce. Ale víra nás 
učí, že se bát nemusíme. Kdo zaslechl o Ježíši Kristu, už nikdy 
nemůže říci, že má z Boha strach. Pán Ježíš nám přece celým 
svým životem i svou vlastní smrtí ukázal, že Bůh je náš milující 
otec, přítel. Nikdo na světě nám nerozumí tak dobře jako On. 

Nejen Boží cesty, ale i Boží kalendář a letopočet je jiný, 
než ten náš. Naši budoucnost má v rukou Pán milosti. On 
stojí na počátku pozemského času a bude stát i na jeho 
konci. Smíme proto s neochvějnou vírou vyznat: Minulost, 
současnost i budoucnost nás i tohoto díla drží a nese Ten, 
Jenž si nás zformoval ke svému obrazu, Bůh Hospodin, 
Stvořitel dobrý a věrný.

Naše legitimní snahy a úsilí být rozhodnějšími, lepšími 
a statečnějšími jsou celé v laskavé kompetenci Jeho Syna Ježíše 
Krista, jehož narození nám bude opět zvěstováno. Proto naše 
veškerá naděje i pro nadcházející nový rok má základ ne v nás 
samých, ale v tomto Božím milostivém díle, v Jeho novém 
příklonu k nám, k lidem, ke člověku, k celému Jeho stvoření.

Dobrý rok v blízkosti Boží vám všem jménem staršovstva přeje J. Wiera Jelinek, farářka a Růžena Hříbková, kurátorka sboru.

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

Hospodine, Pane náš, jsi naším průvodcem po cestách víry i nevěry, lásky i averze, naděje i skepse. Jsi nám blízko, 
i když nejsme perfektní, když se nám nedaří, když jsme protivní a nepříjemní. Děkujeme Ti, že si nás všímáš, i když 
my před Tebou zavíráme uši i srdce. Děkujeme za všechny malé i velké zázraky, které se kolem nás dějí. Uprostřed 
všedního dne se soustředíme především na věci, které nás trápí, které nás drží na dně, a tak nám uniká mnoho 
dalších hezkých věcí. Dej, abychom si jich všímali a abychom v nich dokázali rozpoznávat Tvé dílo a Tvoji přítomnost. 
Pane, dej, ať se nebojíme k Tobě pozvedat svůj zrak, ať jsi vítaný v našem životě. Amen

Podrobný program sborových aktivit najdete v přiloženém Sborovém dopise, ostatní události na – www.ratibor.evangnet.cz
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Přešlo další jaro, léto, podzim a pomalu začíná krásný 
čas adventu. Pro nás, Zvonky Dobré zprávy, je to čas 
koncertování a rozdávání radosti. Vánoce a blížící se konec 
roku pro mnohé znamená shon, nebo také jedinečný čas 
strávený s rodinou či kamarády, ale my bychom se rádi 
ohlédli za uplynulým rokem, který pro naši skupinu byl plný 
dobrých zpráv.

Začátkem roku konečně přestala platit veškerá opatření, 
která nás jako všechny sužovala v posledních dvou 
letech, a my se mohli pustit do trénování nových písní 
a plánování koncertů. Odstartovali jsme tradičním 
velikonočním koncertem v kateřinickém kostele, kde jsme 
se po vánoční pauze sešli s našimi věrnými, ale i novými 
posluchači. 

Pomalu a jistě jsme se začínali těšit na blížící se tábor, který 
každoročně pořádáme s našimi přáteli z Pittsburghu. 
Novinkou letošního ročníku bylo navázání spolupráce se 
souborem Szironta Együttes, kteří pocházejí z Maďarska. 
Celá skupina se táboru zúčastnila a nechybělo ani pozvání 
do Maďarska, které bychom velice rádi v příštím roce 
realizovali. Mezi zúčastněnými byli taktéž zvoníci ze souboru 
The Southminster Ringers v čele s Richardem Pinkertonem, 
kteří si pro nás připravili nové skladby a dbali na důslednou 
přípravu pro obvyklý letní koncert v našem kostele, který 
uzavírá tábor a letní sezónu.

Začátkem září byla v Kateřinicích dostavěna klubovna, která 
se od toho okamžiku stala naším novým útočištěm, místem, 
kde se můžeme potkávat a pilovat melodie pro nadcházející 
koncerty. Všem, co se na výstavbě podíleli, upřímně děkujeme.

Jelikož jsme si již delší dobu vědomi toho, že i naši členové 
stárnou a z dětí, které před deseti lety začínaly vytvářet 
tradici zvoníků na Valašsku, jsou nyní ve většině případů již 
dospívající lidé, kteří si šlapají cestu vstříc dospělosti, rozhodli 
jsme se vytvořit novou skupinu, která jednou bude hrdě 

pokračovat v tom, co jsme se doposud snažili vybudovat. 
Skupina mladých zvoníků se nyní skládá z 13 dětí, které 
se pilně učí všem technikám a souhře každý týden v úterý 
v prostorách klubovny.

S přicházejícím časem Vánoc se plně soustředíme na 
trénování a koncerty, kterých nás čeká opravdu mnoho. 
Těšíme se, až budeme moci všem našim posluchačům zahrát 
vánoční melodie a trochu jim pomoci zapomenout na stres, 
který bohužel svátky někdy doprovází. Začátkem prosince 
se odehrál významný koncert v Senátu České republiky. Celý 
náš rok jsme uzavřeli 18. 12. tradičním koncertem Urbi et orbi 
v našem ratibořském kostele, kde spolu s námi vystoupili 
i hosté, a to Moravské děti z Holešova.

Při tomto ohlédnutí za rokem 2022 se mi objevuje úsměv na 
tváři. Odehráli jsme nádherných 24 koncertů, a tudíž máme 
na kontě úctyhodných 265 vystoupení za celou dobu naší 
působnosti.

Na závěr nám nezbývá nic jiného než poděkovat. 
Poděkovat za podporu a pomoc při naší cestě v budování 
nových zážitků, a popřát Vám všem, abyste i v následujícím 
roce měli dobrých zpráv v životě co nejvíce.

Za celé Zvonky Dobré zprávy 
Hana Malovaná

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Podzim a Vánoce plné dobrých zpráv…

17



SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci

KABELOVKA – OBECNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ TKR RATIBOŘ

Na podzim jsme se vydali do Kateřinic, kde jsme se zúčastnilli 
cvičení pod názvem Putovní kýbl. Cílem byla dálková 
doprava vody, která začínala v Březinách u vodní nádrže, 
pokračovala strmým kopcem na Prženské paseky a končila 
u požáru.

Dne 12. 10. 2022 do naší obce zavítala mezinárodní 
hodnotící komise Evropské soutěže obnovy vesnice 2022. 
Při této příležitosti jsme reprezentovali náš sbor v novém 
komunitním centru.

V říjnu nás čekala ještě jedna akce – jarmark. Jako každý rok 
jste k nám mohli zavítat na občerstvení.

Jelikož se listopad nesl v duchu strašidel a hrůzostrašných 
dýní, nechyběli jsme ani u příprav lampionády.

Předčasný nádherný vánoční dárek jsme dostali od obce, 
které moc děkujeme. Naši hasičskou zbrojnici budou zdobit 
nová sekční garážová vrata!

Výjezdová jednotka
 23. 9. 2022 – technická pomoc (čištění kanalizace)
 29. 9. 2022 – technická pomoc (čištění kanalizace ve sklepě)
 12. 11. 2022 – požár chaty Kobelné
 13. 11. 2022 – požár lesa

Konec roku už je zase za rohem, proto vám všem ze 
srdce přejeme, ať prožijete krásné vánoční svátky a pod 
stromečkem ať najdete nějaké dárky. Celý nový rok ať je 
pro každého z Vás plný pohody, lásky a pevného zdraví. 
A hlavně! Žádné požáry!

Bc. Tereza Staňková / jednatelka SDH

Obec Ratiboř disponuje vlastní komunikační sítí od roku 1998. 
Z původní „kabelovky“ za uplynulých 24 let vyrostla v moderní 
komunikační síť. Provozovatelem této sítě je společnost 
TKR Jašek, která na ní, pod obchodním názvem ValachNET, 
poskytuje služby INTERNET, TELEVIZE, TELEFON a INFOkanál.

Zabodujte s ValachNetem nejen o Vánocích
Vyzkoušejte si bez obav vyšší rychlost internetu na 14 dní bezplatně 
– žádné kličky, žádná ale. Testovací provoz pro každého, kdo si 
o něj řekne. Volejte nebo napište email, ve kterém uvedete heslo 
„INTERNET do RATIBOŘE na MAX“.

V rámci naší nejnovější služby – chytré televize FixProTV jsme 
připravili pro každého možnost sledovat 30 dní bezplatně přes 

100 TV programů včetně možnosti si nahrávat oblíbené pořady 
nebo zhlédnout vysílání až 7 dní zpětně. Co budete potřebovat? 
1) Internetové připojení od nás, 2) pár minut na registraci účtu, 
3) zavolat nám nebo napsat email pro aktivaci vybraných 
placených programů. Nezapomeňte připsat heslo „FIXPROTV 
do RATIBOŘE na MAX“.

Dne 5. 10. 2022 jsme upravili parametry klasického digitálního 
televizního vysílání DVB-C (ladění KABEL) na „kabelovce“. 
Vysílání ve vysokém rozlišení obrazu HD se stalo standardem 
pro všechny diváky. 

Více informací najdete na našich webových stránkách 
www.valachnet.cz, volejte 571 115 225 nebo nám napište 
email na muj@valachnet.cz

18



Milí spoluobčané, bilancujeme rok 2022, který byl rokem, 
kdy se vrátil plnohodnotný společenský život do naší obce.

V tomto roce oslavilo svá jubilea 114 spoluobčanů. Během 
roku jsme tyto jubilanty zvali na krátká posezení a popovídání 
si na obecní úřad mezi své vrstevníky, známé a spoluobčany. 
Na setkání, které se uskutečnilo vždy koncem měsíce 
února, dubna, června, srpna, října a prosince, se dostavila 
více než polovina jubilantů. Všem se posezení líbilo a nadále 
budeme v tomto osvědčeném setkání pokračovat.

Vítání občánků

13. listopadu 2022 se v obřadní síni Obecního úřadu 
v Ratiboři uskutečnilo tradiční vítání ratibořských občánků 
narozených v období od března do září 2022 v počtu 
13 dětí, z toho 8 dívek a 5 chlapců. Součástí této slavnosti 
bylo vystoupení dětí z MŠ Ratiboř. Rodiče dětí kromě přání 
a kytičky obdrželi také finanční dar ve výši 2 000 Kč. Přejeme 
Všem rodičům hodně lásky, obětavosti, trpělivosti při 
výchově svých dětí a dětem zdraví a úsměv, který je bude 
provázet celým životem.

Setkání se seniory
Ve stejný den jako vítání občánků v neděli 13. 11. 2022 jsme 
se sešli opět po roce k tradičnímu setkání seniorů v nových 

prostorách komunitního centra, a to v hojném počtu 104. 
V krásně nazdobeném sále nás čekalo výborné pohoštění, 
vystoupení dětí ze ZŠ, prezentace pana starosty Martina 
Žabčíka o dění v obci a vystoupení dětské cimbálové muziky. 
Následovala volná zábava plná zpěvu a veselí. Senioři 
odcházeli s pocitem hezky prožitého odpoledne.

Členky sociální komise spolu se všemi zastupiteli přejí Všem 
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, pevné 
zdraví a do nového roku jen to nejlepší.

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

V letošním roce nás opustili tito spoluobčané:

JMÉNO DEN ÚMRTÍ VĚK

Mrlinová Milada 8. 2. 2022 83 let

Šedý Josef 2. 4. 2022 68 let

Hradilová Zdeňka 26. 4. 2022 75 let

Trčka Květoslav 4. 5. 2022 65 let

Pařenicová Alena 8. 7. 2022 57 let

Janota Jaroslav 1. 9. 2022 48 let

Macháček Miroslav 9. 10. 2022 72 let

Kovářová Milada 17. 10. 2022 82 let

Stříteský Jakub 19. 10. 2022 10 let

Hynek Jaroslav 1. 11. 2022 68 let

Horáková Dana 3. 11. 2022 61 let

Gabryšová Milena 13. 11. 2022 80 let

Moravčík Jan 14. 12. 2022 75 let

Věnujme jim tichou vzpomínku v rámci našeho Zpravodaje.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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Každý z naší Světluškovlčácké družiny již ví, že čtvrteční 
odpoledne od 16:00 do 18:00 má vyhrazeno pro společnou 
schůzku v naší malebné klubovně na faře. V zimním období 
se najdeme nejčastěji vevnitř, jakmile ovšem mrazíky 
odejdou, využíváme každé příležitosti trávit co nejvíce času 
venku. Začátkem září k nám slavnostně přestoupilo pár dětí 
z družinky benjamínů, které se rozhodly, že jsou připraveny 
sdílet každotýdenní zážitky se staršími. Počet nám tím pádem 
převršil tucet členů. Hezky do družiny zapadly, avšak i přesto, že 
spolu dobře vycházejí, věkové bariéry jsou trošku komplikací, co 
se týče zajímavosti programu pro všechny. Přece jenom někteří 
ze starších občas utrousí poznámky typu „to je otravááá.“ Proto 
se snažíme schůzky tvořit tak, aby si z nich každý něco odnesl, 
a vymýšlet aktivity a hry, které jsou už lehce komplexnější 
a „na mozek“, jsou jako stvořené k objevování nových 
schopností a starší mají možnost mladším pomoci a naučit se 
vysvětlovat… Rozvíjíme samozřejmě i naše kreativní stránky, 
naposledy jsme vyhrnuli rukávy a každý si zvládl nazdobit 
vlastní adventní věnec a k tomu i papírového andílka. Tvoření 
je občas docela výzva vzhledem k tomu, jakým množstvím 
energie především ogaři překypují.

V letošním skautském roce máme jedinečný koncept schůzek, 
kdy každý měsíc navštívíme novou zemi z nejrůznějších částí 
světa. Ochutnáváme místní gastronomii (veškeré pokrmy si 
samozřejmě kuchtíme sami), zkoušíme tradice, hrajeme hry 
typické pro daný stát a zjišťujeme podrobnosti o kultuře, 
o životě obyvatel a další. Každý z nás má dokonce svůj 
cestovní pas, který slouží nejenom jako důležitý identifikační 
doklad, ale můžeme do něj zaznamenávat památky z cest, 
jako třeba razítka a jízdenky. Našemu zájmu ovšem neuniknou 
ani významné světové i národní dny a události, které si 
patřičně připomínáme. Konkrétně například založením 
vlastního mini ekosystému na den stromů nebo pečením 
svatomartinských rohlíčků pro přivítání Martina na bílém koni. 
Ten tedy opravdu zklamal, jelikož vůbec nedorazil, ale aspoň 
zbyly dobroty pro nás. Letos jsme ještě nestihli podniknout 
žádnou víkendovou akci, jednu schůzku jsme ale přece jen 
měli netradiční. Nastoupili jsme na vlak do Konga a navštívili 
exotická zvířata i prales! (Spolu s benjamíny a rodiči dětí 
nás milí lidé přivítali v Rajnochovické lesní železnici, která 
sice nebyla nijak extra dlouhá, ale zážitek za hranice běžné 
schůzky to definitivně byl!)

Velmi doufáme, že se po Štědrém dni o vánočních prázdninách 
se skauty a staršími světluškami a vlčaty uvidíme na jedné 
z oblíbených akcí roku – na Polárce, zimní výpravě v drsných 
podmínkách vysokohorských mrazíků do srubu Bařinka ve 
Velkých Karlovicích. Na Bařince se letos prostřídalo mnoho lidí 
důsledně makajících na akutních opravách a zvelebování, tudíž 
se můžeme na příjemné a teplé prostředí srubu těšit (i když nic 

nemá na přespávání ve vlastnoručně postaveném sněhovém 
zahrabu s pár dalšími nadšenci).

Jsme taktéž rádi za oznámení od Diakonie Vsetín, že v lednu 
nového roku opět proběhne tříkrálová sbírka. Světlušky 
i vlčata se okamžitě horlivě nahlašovali. Tato tradice, kdy děti 
chodí v pláštích Kašpara, Melichara a Baltazara dům od domu 
popřát rodinám štěstí do nového roku a vybírat od dobrých lidí 
příspěvky pro ty, kteří je potřebují nejvíce, je pro každého silným 
zážitkem a zkušeností, ať už je to velký skaut či malá světluška. 

Aktuálně se všichni těšíme na příští čtvrtek, kdy opustíme 
komfort vyhřáté klubovny a vydáme se na stezku za poznáním 
ducha Vánoc ve světě. Myslím si, že mnoho dětí překvapí, že 
třeba v Japonsku na Štědrý den nejedí kapra jako my, ale hodují 
smaženým kuřetem z KFC!

Tak snad se budeme v hojném počtu scházet i po Novém roce. 
Pevně věřím, že světlušky a vlčata budou držet pospolu a ty 
nejstarší z nich připravíme na přestup do skautských družin. 
Tak do příštích let a ještě dál!

Veronika Juráňová, alias Verík

Naše heslo každý den – skaute, buď připraven!

Merci salon v Jablůnce nabízí

tel. +420 603 261 677

  pedikúru (po tel domluvě i u vás doma)
  nehtovou modeláž    masáž zad a šíje

  dárkové poukazy
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Čas Vánoc bílých přichází, 
do srdcí všech lidí těch blízkých i vzdálených…

Letos se to podařilo!
V neděli 4. 12. 2022 se část Kosáčků představila na koncertě 
Country Vánoce kapely Gympleři a přátel. Vánoční 
atmosféru v ratibořském kostele vytvořila osvědčená 
sestava Gymplerů, smyčcového kvarteta, pěveckého sboru 
a také naši Kosáčci. Po loňském zrušeném koncertě si tak 
„služebně“ starší Kosáčci opět vyzkoušeli, jaké to je, zpívat 
ve sborovém prostředí. Valašské koledy na závěr koncertu 
rozehřály zmrzlé končetiny i srdce všech! 

V pátek 2. 12. před tímto koncertem se představili všichni 
Kosáčci malí i velcí v rámci tradiční ratibořské akce Rozsvícení 
vánočního stromu. S pásmem na téma zabijačky pobavili 
nejen sebe, ale i rodiče, prarodiče, kamarády a všechny 
přihlížející. Představila se také naše souborová cimbálovka, 
která dělá první krůčky a do svého nevelkého repertoáru 
nyní zařadila i několik vánočních koled. Chlapi Kosáci završili 
představení celého souboru. Následné rozsvícení vánočního 
stromu, mikulášská družina a poletující sníh doladily krásnou 
adventní atmosféru v naší obci.

Veřejná zkůška mužáckých sborů byla 16. 12. 2022 od 18.00 h 
v komunitním centru za účasti tří mužáckých sborů, cimbálové 
muziky a s degustací vína z Němčiček.

Čekání na světlo
Už máme uklizeno a uchováno alespoň trochu od všeho, 
co jsme si letos vypěstovali nebo co se urodilo v okolní 
přírodě, na vánoční tvoření a pečení, a uzavíráme vegetační 
cyklus. Tak jako příroda se stahujeme do sebe, ke kořenům, 
zklidňujeme se a zpomalujeme.
Začínáme připravovat prostor pro nové a naopak to, co 
už nám dobře neslouží a co nechceme, můžeme vědomě 
dávat pryč a očišťovat tak svůj příbytek i svoji duši. Také 
si začneme plánovat, jaké Vánoce, konec roku a nový rok 
chceme či nechceme – rozhodujeme se, co si do života 
v dalším období pustíme a co v něm nového vytvoříme.

Tradiční Šťastikování a chození po koledě nejen členů 
souboru se uskuteční 27. 12. 2022 v odpoledních hodinách.

A jako každý rok za celý soubor Kosiska: Vinšujem vám 
dobrý deň, výš vodičku, než oheň.

Lucie Žabčíková

LAVIČKY V LETOŠNÍM ROCE
V roce 2022 se v okolí Ratiboře objevily 2 nové lavičky.

Ta první, Nad Dvorcama, má souřadnice 49.3747425N, 17.9265499E, najdete 
ji u rozcestí lesních cest: k Malinům, do Jímky a na Dvorca, vzdušnou čarou 
cca 1 800 m severovýchodně od středu obce. Z lavičky je vidět od východu 
horizont nad Jablůnkou, přes Křížový po Hošťálkovou a nad Kateřinice. 
Během několika příštích let však bude místo skryto v mladém lese, protože 
již dnes je lavička obklopena několikaletými smrčky. Autorem a patronem 
lavičky je Libor Mořkovský.

Druhá lavička je obnovená, včetně sloupku s cedulí a stříškou, a to nad 
bývalým parkovištěm – nyní skládkou – v údolí Kobelný. Takže ať slouží.

Za LG Janek Janíček

FOTO a VIDEO 
www.ratibor.cz
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Od Zlínského kraje jsme z programu Podpora sportu v obci do 3 000 obyvatel 
obdrželi dotaci na pořízení vertikutátoru a fotbalových branek pro mládež. 
Vertikutátor bude sloužit k jarní údržbě při vyčesávání a prořezávání starého 
trávníku na fotbalovém hřišti. Skládací hliníkové branky budou využívat 
mládežnické celky k trénování a při mistrovských utkáních. Celková investice na 
pořízení byla 45 504 Kč, z čehož dotace od Zlínského kraje činila 69,31 %.

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

Vážení sportovní přátelé a občané, 
ještě před zahájením nové fotbalové sezóny jsme museli řešit 
náhradu za trenéra A-mužstva Víťu Sachera, který přijal nabídku 
Kateřinic a stal se jejich novým trenérem Áčka. Chci tímto 
Víťovi poděkovat za vše, co pro náš fotbal udělal, zejména při 
sloučení s týmem Semetína v létě 2019, které pro nás v podstatě 
znamenalo zachování I.B třídy v Ratiboři, i když tento silný tým 
nemohl, vlivem dvou Covidem nedohraných sezón, svou kvalitu 
potvrdit i umístěním v tabulce.

Naší první volbou při hledání nového trenéra byl starý známý Jaryn 
Kulhaj ze Vsetína, který nás v době před sloučením se Semetínem 
2× zachránil v 1.B třídě. Jsme velmi rádi, že naši nabídku přijal, i když 
nás předem upozornil, že uhrát body s týmem, jehož polovinu 
tvoří dorostenci nebo končící dorostenci, nebude jednoduché, 
a hlavní ambicí týmu bude udržení se v 1.B třídě.

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

Muži Ratiboř „A“ – soutěž I.B třída KFS Zlín 
– trenér Jaryn Kulhaj, vedoucí mužstva Martin Stančík

Muži Ratiboř „B“ – soutěž III. třídy OFS Vsetín – trenér Michal Mrlina

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

Starší přípravka Ratiboř – soutěž starších přípravek OP OFS Vsetín 
– trenér Petr Nogol

Muži Ratiboř „A“
A-mužstvo na podzim uhrálo celkem 16 bodů s vyrovnaným 
skórem 35:35 a je prozatím na 9 příčce, jen 4 body od pásma  
postupu. Ambicí bylo uhrát alespoň 19 bodů, což se nepovedlo, 
nejvíce mrzí porážka s posledním celkem Hovězí. V zápase jsme 
sice vedli, ale již od 20. minuty jsme hráli bez vyloučeného Filipa 
Zubíka a domácím se podařilo utkání otočit. Střelecky se na 
podzim velmi dařilo kanonýrovi Petrovi Sovákovi, který nám 
3 hatricky výrazně k těm 16 bodům pomohl, a to nejen v útoku, 
ale při utkání v Jablůnce i na postu stopera, kde zcela eliminoval 
domácího střelce Horáka. Pochvalu si ale zaslouží samozřejmě 
i ostatní hráči, například Pepa Mikula přebírá postupně roli vůdce 
týmu a měl výbornou formu, také Filip Zubík, pokud hraje, je 
pilířem obrany, a samozřejmě další, které jsem tady nejmenoval. 
V několika zápasech nám pomohli i hráči, kteří byli v minulosti 
našimi oporami, ale z různých důvodů se již nemohou fotbalu 
věnovat na 100 %, a to Adam Jakubík a Jarda Burdík, za což jim 
děkuji. Taktéž trenér pravidelně zapracovává do týmu dorostence 
a v zápasech, ve kterých jsme bodovali, zvolil úspěšnou taktiku 
podle síly soupeře a aktuální sestavy našeho mužstva. Věříme, 
že se na jaře se po dlouhém zranění vrátí do mužstva v minulosti 

výborná opora Štěpán Daněk a snad i v některém zápase 
vypomůže bývalý ligový hráč Martin Sviták, který na podzim 
vlivem chronického zranění do žádného zápasu nezasáhl. Cíl pro 
jaro je jasný – udržet 1.B třídu a nezkazit si plánované oslavy 80 let 
fotbalu v Ratiboři.

Muži Ratiboř „B“
Rezerva mužů pod vedením Michala Mrliny nadále plní svůj 
hlavní úkol, a to zapracování ostatních našich dorostenců do 
mužského fotbalu. Na podzim uhráli 7 bodů při skóre 15:23 
a zatím jim patří 8. předposlední příčka. 

Dorostenci
Výborně si vedou naši dorostenci ve spojení s Kateřinicemi, 
kteří pod vedením Jožky Mikuly a Radka Rožnovjáka jsou 
prozatím na 2. příčce s 22 body a skóre 44:16, se ztrátou 
6 bodů na vedoucího favorita z Lidečka, který ani jednou 
neprohrál.

Starší přípravka
Petrovi Nogolovi moc děkuji za trpělivost a jeho obětavost 
při trénování našich nadějí – nejmladších dětí a věříme, 
že i jim se na jaře výsledkově povede lépe, i když nejlepším 
výsledkem v této kategorii mládeže je hlavně to, že se 
v dnešní době plné chytrých telefonů, tabletů, virtuální reality 
a sociálních sítí děti přitáhnou k fotbalu a ke sportu vůbec.

Taktéž nesmím zapomenout poděkovat Kubovi Hefkovi a jeho 
kámošům, že se jim podařilo udržet v chodu bufet na hřišti, 
a ogarom z udírny – Pavlovi Hurtovi a Jurovi Děckuláčkovi za 
skvěle zauzené klobásy a cigára.

Co se týká finančního zabezpečení klubu na příští období, podali 
jsme opět žádosti o dotace na podporu mládeže a údržbu, které 
vyhlásila NSA. Obec taktéž podala žádosti o dotace na stavbu 
nových kabin a systém zavlažování hřiště. Snad to tentokrát 
konečně vyjde.

I přes nepřízeň počasí ogaři okolo Tomáše Adámka a Jožky Mikuly 
zvládli skvěle zorganizovat taneční zábavu v Červených a při 
menším počtu účastníků zajistit slušný výdělek.

Jak už jsem zmínil výše, v příštím roce nás čekají oslavy 80 let 
fotbalu v Ratiboři, které plánujeme uskutečnit na konci června. 
Jejich program a pozvání na ně zveřejníme v jarním Zpravodaji.

Vážení sportovní přátelé a občané Ratiboře, přeji vám 
všem poklidné a požehnané Vánoce a hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2023!

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

NOVÉ VYBAVENÍ PRO FOTBALOVÝ KLUB

LETOŠNÍ PODZIM V RATIBOŘSKÉM FOTBALU
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Klub stolního tenisu Ratiboř zve na pravidelné pinkání každý čtvrtek od 18.00 do 21.00 hodin v sokolovně v Ratiboři. Zkušení 
hráči si zatrénují, začátečníky rádi zaučíme. Zveme všechny od 3 do 103 let, k dispozici jsou i pálky na půjčení. 

Za klub stolního tenisu Jiří Vaculík

Hošťálovská 50 
10. 9. 2022 – Letos a vlastně poprvé jsme se s Danem a Marcelem 
rozhodli zúčastnit dlouhého cyklistického závodu. Pro někoho 
běžná vyjížďka, pro nás... překročení komfortní zóny :-). 
Hošťálovská 50 je moc pěkný a dobře zorganizovaný závod 
s téměř rodinnou atmosférou. Celý článek a foto na webu…

Polický okruh
15. 10. 2022 – V půlce října, zrovna na jarmark, se konal poslední, 
mnou nepříliš oblíbený závod Dtb série – Polický okruh. Letos to 
bylo bez dětí, tak jsme ráno prošli jarmark a pak s Danem hurá do 
Polic. Cyklistický závod se tam jede na 4 km okruhu z kopce do 
kopce bez chvilky odpočinku. Celý článek a foto na webu…

Sokolský běh republiky v Jablůnce
28. 10. 2022 – Vloni jsem byl z tohoto závodu tak nadšený, 
že jsem jej ihned zařadil do svého „běžeckého kalendáře“ 
a samozřejmě jsem jej chválil, kudy chodil, a tak se nás tam 
letos sešlo o trošku více :-) Celý článek a foto na webu…

Mikulášský běh Zlín
3. 12. 2022 – Tento závod mám moc rád. Je to pěkná, dobře 
zorganizovaná akce a hlavně pro dobrou věc. Letos ale poprvé 
nastala situace, kdy jsem váhal, jestli jet nebo ne!… 
Celý článek a foto na webu…

POZVÁNKA na Silvestrovský běh
Čas do konce roku se krátí a tak jako už několik let, i letos Vás, 
běžce z Ratiboře a okolí, zvu na Silvestrovský běh z Trojáku 
do Ratiboře. Pojedeme prvním autobusem tímto směrem 
a to v 5.55 h ráno a pak volným klusem až k nám, kde se 
rozejdeme ke svým rodinkám :-). Celá trasa má 10,6 km a až 
na Marušku je celá z kopce. Pokud budete mít dotaz nebo mi 
budete chtít říct, že běžíte s námi, ozvěte se na můj telefon 
nebo se potkáme v autobuse. 
Běžíme za každého počasí :-).

Petr Zubíček / 734 114 861 
www.ratibor.cz/spol/bezci/novinky

STOLNÍ TENIS A ŠACHOVÝ KROUŽEK

BĚŽCI

FOTO na webu 
www.ratibor.cz
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Vážení spoluobčané, přejeme Vám požehnané a pokojné svátky vánoční a v nastávajícím roce 2023 
pak vyhlídku lepších časů bez krizí, válek a coronaviru. Pevné zdraví Vám všem!

Za obecní úřad a všechny zaměstnance Martin Žabčík a Michal Mrlina

Tříkrálová sbírka bude letos šířit své poselství a poslání jako v předešlých letech. Skupinky koledníků vyrazí 
do ulic a přinesou do domácností přání dobra a pokoje. Lidé pak mohou finančním příspěvkem podpořit ty, 
kteří naši pomoc potřebují. Sbírka v našem regionu bude probíhat v době od 6. 1. 2023 do 9. 1. 2023. 
Její výtěžek opět pomůže lidem a rodinám v tíživé životní a sociální situaci, seniorům a osobám 
s handicapem ve Vsetíně a okolních obcích. Rádi bychom z výtěžku zakoupili automobil pro dopravu 
klientů denního stacionáře pro seniory a na charitní zahradě jim vytvořili příjemné zázemí, které jim umožní 
pobyt venku. Dále bychom rádi pro širokou veřejnost vytvořili informační materiály, aby věděli, kam se 
mohou v různých životních situacích obracet.

Přispět do sbírky bude možné nejen přímo do 
kolednické pokladničky, ale i následujícími způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 
 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. 
2. Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, 
 variabilní symbol 777970105. 
3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude 
 spuštěna na www.trikralovasbirka.cz

Chceme poděkovat všem, kteří sbírku jakkoli podpoří. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Adéla Scharfová / koordinátorka TKS za Charitu Vsetín

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V LEDNU ZAZNÍ…

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