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Tak jako každoročně byl v obci proveden jarní úklid, výseky 
dřevin a křovin. Větve jsou likvidovány s využitím nového 
mobilního štěpkovače. Do majetku obce byla zakoupena 
budova místního kina.

V letošním roce se obci Ratiboř podařilo získat podporu z mnoha 
různých dotačních titulů. Zhotovitelé díla byli vybráni 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
U většiny akcí již probíhá realizace díla. 

PŘEHLED DOTACÍ: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 na rekonstrukci MŠ − 2 150 000 Kč

Státní fond životního prostředí ČR 
 na zateplení budovy MŠ − 1 595 000 Kč 
 na sanaci sesuvu u cyklostezky − 1 200 000 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 na opravu komunikace u Jednoty − 1 000 000 Kč 
 na opravy komunikací poničených živelnou 

 pohromou − 3 500 000 Kč 
 na dětské hřiště v MŠ − 400 000 Kč 
 na rekonstrukci mostů u ZŠ a U Zahradníků – 7 000 000 Kč 

Ministerstvo vnitra ČR a Zlínský kraj 
 na zásahové vozidlo − dohromady 450 000 + 300 000 Kč

Budova OÚ
Především s využitím sil a prostředků obce probíhala 
rekonstrukce prostoru stávající kotelny a garáží v zadní části 
budovy. Tyto prostory budou využívány jako sociální zázemí 
pracovníků obce. Vznikly zde šatny zaměstnanců, WC, 
denní místnost a kancelář. Budova OÚ byla opatřena novým 
kamerovým systémem.

Oprava koryta toku Ratibořky
V současné době je zpracováván projekt na odtěžení náplav 
v korytě toku. Jsou vyhotoveny geometrické plány, probíhá 
majetkoprávní vyrovnání vlastnických vztahů před zahájením 
oprav koryta toku s Lesy ČR s.p. Vlastní realizaci díla bude 
možné uskutečnit následně.

Sběrný dvůr, třídění druhotných surovin, 
humanitární sbírka oděvů
Sběrný dvůr byl s využitím dotace z OPŽP dovybaven mobilním 
štěpkovačem a výkonným nakladačem. V období jarních 
úklidů v domácnostech byl hojně využíván občany naší obce 
k odložení nepotřebných věcí. K rozšíření systému třídění 
druhotných surovin byly v obci umístěny další nové kontejnery 
na tříděný odpad. U prodejny Jednoty byly tyto umístěny do 
nově vybudovaného sběrného místa. Pravidelný svoz tříděného 
odpadu zajišťují TS Vsetín. K optimalizaci nakládání s odpady 
a materiálovými toky, snížení ekologických zátěží a rizik budou 
i nadále využívány dotace OPŽP. V měsíci květnu se uskutečnila 
humanitární sbírka oděvů v místním kině. K dalšímu využití byl 
z naší obce opět odvezen plný kamion oděvů.

MŠ Ratiboř, ZŠ Ratiboř
Největší investiční akcí letošního roku je zatím rekonstrukce 
budovy MŠ Ratiboř. Zhotovitel veřejné zakázky, vybraný 
podle příslušných ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, fa TM Stav, spol. s.r.o. ze Vsetína, pokračuje 
v realizaci díla podle stanoveného plánu prací. Finalizace prací 
je směřována do doby letních prázdnin, kdy budou intenzivně 
pokračovat stavební práce zejména ve stávající budově MŠ, 
včetně výměny oken. Harmonogram prací je nastaven tak, 
aby nově vybudované prostory mohly sloužit žákům již od 
září 2017. Projekt na rozšíření kapacity ZŠ se zvýšením počtu 

učeben a rozšíření zázemí školy je spolu s žádostí o podporu 
podán na IROPu. Po nákupu sousedních pozemků byly 
rozšířeny prostory školní zahrady a vystavěn nový plot.

Sanace sesuvu u cyklostezky
S využitím podpory ze SFŽP ČR byla realizována sanace 
sesuvu u cyklostezky. Bylo vybudováno odvodnění svahu, 
protlak pod cyklostezkou, zpevnění odtokových ploch, včetně 
ochranné hráze v břehovém opevnění koryta toku Ratibořky. 
Dílo je připraveno ke kolaudaci. 

Kanalizace, vodovod, kabelová televize
Obec i v letošním roce pokračuje v budování kanalizačních 
sběračů a tras vodovodu a sítí kabelové televize. Rekonstrukce 
stávajících sítí probíhá zejména v místech realizace oprav 
místních komunikací a chodníků i stavebních obvodech. Jsou 

SLOVO STAROSTKY
Dovolte mi, abych Vám popřála krásné a slunečné léto, příjemné prožití prázdnin 
a dovolených s načerpáním nové energie do další práce. Ať už vyrazíte za odpočinkem 
kamkoliv do světa, přeji Všem šťastný návrat do naší obce, ke svým blízkým.
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opravovány a vyměňovány hydranty na vodovodním řádu 
obce. Průběžně realizujeme individuální přípojky rodinných 
domů.

Dovybavení zásahové jednotky SDH technikou
S využitím dotace od MV ČR a Zlínského kraje bylo zakoupeno 
hasičské zásahové vozidlo Ford, které bylo obratem předáno do 
užívání zásahové jednotce obce. S podporou Zlínského kraje 
byly zakoupeny hasičské dýchací přístroje, dále byly zakoupeny 
přilby a vysavač hmyzu. Toto vybavení přispívá ještě k větší 
akceschopnosti a trvalé připravenosti zásahové jednotky, 
kterou prokázala již při 7 ostrých výjezdech v letošním roce.

Další projekty
Architektem Kamilem Mrvou je zpracováván projekt Komunitního 
centra u hasičského domu.  Žádost o podporu výstavby hodláme 
uplatnit u IROPu, kde je možné do listopadu 2017 podávat projekty 
v hodnotě díla do 20 miliónů Kč u jedné žádosti. V případě 
vyhlášení dalších vhodných dotačních titulů budeme žádostí 
o dotace uplatňovat a akce realizovat. 

Aktuální dění
Aktuální dění v obci je prezentováno na informačním kanálu 
i na webových stránkách obce. I v letošním roce se mnozí 
z nás zúčastnili pochodu v družební obci Považská Teplá, 
Vater k výročí ukončení II. světové války, oslav svátku matek, 
sportovních utkání, pochodu kolem obce i tradičního gulášfestu. 
Prezentace naší obce v soutěži Vesnice roku 2017 proběhla ve 
středu 31. 5. 2017, kdy naši obec navštívila hodnotitelská komise. 
Tato kladně hodnotila vysokou úroveň prezentace obce. 
V konečném hodnocení patřila obec Ratiboř k oceněným 
obcím. Obdrželi jsme ocenění za obecní kroniku, kterou vede 

paní Ester Miniariková. K tomuto ocenění náleží i 20 000 Kč, 
které obec získala. Děkuji všem spolkům, učitelskému sboru 
a dětem základní školy i občanům, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu prezentace a těším se na Vaši účast při dalších akcích 
v obci.

Bc. Jiřina Sklenská 
starostka

V březnu tohoto roku jsme obdrželi vyhodnocení žádostí na 
opravy místních komunikací poničených povodněmi a na 
modernizaci komunikace u obchodního domu Jednota. Tyto 
žádosti byly podpořeny ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 
dvěmi dotacemi, a to 3 500 000 Kč na opravy komunikací 
poničených živelnou pohromou a 1 000 000 Kč na modernizaci 
komunikace u Jednoty.

Opravy těchto komunikací byly zahájeny v květnu a týkají 
se těchto lokalit: ulice U Gerlíků, Na Migalku, U Valchářů, 
U Stančíků, U Staňků, U Jednoty, Nad školkou. V místech, kde 
byly původní chodníky, byla vyměněna obruba a následně bude 
položena zámková dlažba. Jelikož tyto chodníky v bočních 
ulicích nebyly využívány chodci, ale sloužily spíše pro odstavení 

aut, budou nově osazeny sníženou obrubou a vzniknou zde spíše 
odstavné plochy pro automobily. Snažíme se ale o zachování 
původního rázu ulic.

Zároveň s touto akcí bude zrekonstruováno po dohodě s předse-
dnictvem Jednoty parkoviště u obchodního domu a přilehlé 
parkoviště u sběrného místa. Dokončíme tak revitalizaci ulic 
v okolí mateřské školky. Pokládka asfaltu proběhne do konce 
července, chodníky budou opravovány průběžně během letních 
prázdnin.

V loňském roce jsme také žádali o finanční podporu na opravu 
dvou mostů a to mostu u Zahradníků, který je momentálně 
uzavřený, a mostu u školy. I v těchto žádostech nám byla 
garantována finanční podpora ve výši celkem 7 000 000 Kč. 
Rekonstrukce by měla být návazná. Jako první bude opraven 
most u Zahradníků, jelikož je nutné zajistit dopravní obslužnost 
v okolí školy. Následovat by pak měl v podzimních měsících 
most u školy, kde nás uzávěra tohoto mostu a dopravní 
omezení zasáhnou ve větší míře, protože nosná konstrukce 
mostu zasahuje do silnice II/437.  Akce bude zahájena ihned po 
obdržení registrace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Chci poděkovat všem občanům, kterých se opravy a omezení 
týkají, za trpělivost a spolupráci, kterou nám při naší práci 
projevují.

Martin Žabčík 
místostarosta

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A CHODNÍKŮ V ROCE 2017
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Můj článek o obecní kronice by měl nejen uvést její existenci 
do povědomí občanů naší obce, ale doufám, že poslouží i jako 
nenásilná reklama, protože na webových stránkách naší obce je 
zveřejněna nejstarší obecní kronika, a já tímto všechny zvu na 
procházku naší historií.

Začnu trošku zeširoka, neboť „trocha historie nikoho nezabije“. 
Povinnost vést kroniku uložil stát, Československá republika, 
obcím v roce 1920. Naše obecní kronika však začíná svou 
historii až 18. srpna 1923, kdy byl obecním zastupitelstvem 
jmenován kronikářem obce Ratiboř řídící učitel v Ratiboři 
František Sochor. Pozdějším datem jejího vzniku nejsme nijak 
výjimeční ani v rámci okresu, ani v rámci republiky. Proč 
to tak bylo, můžeme dnes jen hádat. Když jsem se ptala ve 
vsetínském archívu na důvod této prodlevy, dozvěděla jsem se, 
že založení kronik nejspíše ze začátku nikdo nekontroloval, 
anebo nebyl žádný postih za nesplnění tohoto nařízení. Není 
divu, republika trvala jen dva roky a jistě vycházelo mnoho 
nových nařízení a zákonů k fungování státu důležitějších 
a hlavně kontrolovanějších.

V listopadu 1932 kronikář František Sochor zemřel a jeho 
nástupcem se stal řídící učitel Josef Frydrych. Zápisy do roku 
1933 doplnil Josef Frydrych podle dochovaných poznámek 
svého předchůdce a kronika tak zachycuje období od roku 
1923 do roku 1955. V období druhé světové války jsou zápisy 

psány retrospektivně, protože kroniky se během války musely 
odevzdat a oficiálně se nesmělo v jejich zápisech pokračovat. 
Dnes je tato kronika uložena v Státním okresním archivu 
na Vsetíně, kde je možno do ní i dalších nahlédnout. Je to 
čtení zajímavé a možná tam objevíte něco, co jste nevěděli, 
či tam bude jmenován někdo z vašich předků, proto vás, 
jako současný kronikář, k jejímu prohlédnutí na stránkách 
obce srdečně zvu. Obecní kroniku vedu od roku 2013 a mou 
předchůdkyní byla paní učitelka Jaroslava Machálková, které 
velmi děkuji za rady a pomoc při začátcích. 

Na otázku „Co všechno se dá v kronikách najít?“ bych 
odpověděla − cokoliv. Pravda je ovšem taková, že každá doba 
dovolí něco jiného, takže v dřívějších kronikách mohli být lidé 
zapsáni jmenovitě daleko častěji než dnes. Zákon na ochranu 
osobnosti a podle mého dosti nejednoznačná legislativa 
upravující to, co se může a co se nesmí napsat, je příčinou toho, 
že naši potomci z kronik nezískají zdaleka tolik informací 
jako my. Nynější svazek kroniky začíná rokem 2012 a je to 
velká krásná kniha v kožené vazbě se zlaceným nápisem. Před 
každým zápisem ji otvírám s velkým respektem a snažím se, 
abych nepokazila dojem, který vzbuzuje.

Krásnou a příjemně prožitou dovolenou a prázdniny přeje všem 
Vaše knihovnice Ester Miniariková

KRONIKA OBCE RATIBOŘ

Ukázka 13. strany z nestarší kroniky obce 
Ratiboř, která je umístěna ve Státním okresním 

archivu Vsetín pod inventárním číslem 33.

(elektronická verze je k prohlížení na www.ratibor.cz/kroniky)

Aktuálně poslední svazek kroniky
psaný od roku 2012
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GULÁŠOVÝ KRÁL A VÝŠLAP
27. května 2017 se uskutečnil již 16. ročník festivalu „O 
Gulášového krále.“ Do soutěže se přihlásilo 20 soutěžních 
týmů, které v 7.00 ráno odstartovaly své klání slavnostním 
zapálením kotlů. V letošním ročníku jsme byli nuceni 
změnit dodavatele hovězího masa. Oslovili jsme řeznictví 
Jana Černockého. Tento dodavatel zastal svému dobrému 
jménu a dodal maso v prvotřídní kvalitě, řádně vyzrálé 
a bez velkého množství ořezu. Soutěžící díky tomu měli 
vyrovnané podmínky v přípravě guláše a dostatek času 
na dohotovení a vychucení, jelikož maso bylo velmi brzy 
měkké. Ve 13.00 byly vyhlášeny výsledky soutěže (viz níže).

V dopoledních hodinách atmosféru podbarvovala cimbálová 
muzika KVAS z Kateřinic, zavítal k nám Barman ze Zlína 
se svou novou show, následoval křest nového dopravního 
automobilu naší zásahové jednotky. Následně oslnil svou 
silou Železný Zekon, který všechny udivoval siláckými 
kousky v hodinovém programu. Poté už jeviště zaplnili 
krojovaní Kosáčci se svou hrou Na dědka. Děti podpořily 
také tři taneční páry dospělých a mužácký sbor Kosáci. 
Pozdní odpoledne vyplnila kapela Minikosovci, která 
připravila publikum na večerní zábavu, na které tradičně 
účinkovala skupina Kosovci. Pro děti byl v areálu připraven 
skákací hrad, paintball, střelnice a řetízkový kolotoč.

Počasí letos přálo i Jarnímu výšlapu, na který se vydalo cca 
450 účastníků. Trasy byly zvoleny na opačné straně Ratiboře 
než v minulých ročnících a turisté si mohli prohlédnout 
obec z nejvyšších vrcholů Drastihlavy a Křížového. Krátká 
trasa byla určena i pro kočárky a procházela arboretem 
v Semetíně. 

Děkujeme všem organizátorům za pomoc při pořádání 
tohoto festivalu.

Členové hodnotící komise 

Panák, Slaninka, Javořík, Chmelík nejml., Vrba, Jelinek, 
Jelinek W., Hořelka, Juchelková, Slováčková, Zubíček, 
Šimečková, Šimečková ml., Sklenská, Lukášová, Katovský, 
Koňařík, Blažek a Žabčík.

Více fotografií z celého gulášového dne naleznete 
na obecním facebooku – www.facebook.com/obec.ratibor

Martin Žabčík 
místostarosta

1. Šéfkuchař: Chmelík Ladislav ml. 
Pomocný kuchař: Chmelík Ladislav st.

2. Šéfkuchař: Chmelík Ladislav nejml. 
Pomocný kuchař: Chmelíková Iveta

3. Šéfkuchař: Krumpolcová Zuzana 
Pomocný kuchař: Polách Jiří

4. Šéfkuchař: Kolaříková Marie 
Pomocný kuchař: Filgasová Jiřina

5. Šéfkuchař: Vrba Milan 
Pomocný kuchař: Vojtek Radek

6. Šéfkuchař: Jurčík Karel 
Pomocný kuchař: Chvátal Vladislav

7. Šéfkuchař: Hořelka Zdeněk 
Pomocný kuchař: Mořkovský Libor
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 Ve vzdělávacím tématu Jaro ťuká na vrátka jsme 
se naučili velké množství básní a písní o květinkách, 
broučcích, domácích zvířátkách a mláďátkách. Výtvarné 
výrobky dětí jsme vystavili na Jarní velikonoční výstavě. 
Snažení předškolních výtvarníků ocenili s obdivem rodiče 
i občané obce.

 Herci z Hoffmanova divadla z Uherského Hradiště 
zahráli dětem krásnou pohádku Kašpárek a Kalupinka 
s velkým množstvím rekvizit a převleků.

 Tématem Můj dům, můj hrad jsme otevřeli bránu 
k poznání krás naší vlasti, obce a také k rozvíjení citových 
pout k rodině a k příbuzným. Hlavní náplní byl nácvik 
pásma ke Dni matek Jarní zahrádka, se kterým 
jsme vystoupili s nejstaršími dětmi v místní sokolovně. 
Představení sklidilo obrovský potlesk a nejedna maminka 
byla překvapena výkonem svého dítěte.

 Kouzelník z Divadla kouzel duo Waldini předvedl dětem 
úžasné triky, nad kterými malí diváci kroutili nevěřícně 
hlavami. Představení mělo velký úspěch.

 Divadlo Rolničky nám zahrálo Vodnickou pohádku, 
která měla za úkol rozvíjet a podporovat u dětí 
environmentální výchovu.

 Během tématu Toulky přírodou jsme si obohacovali 
znalosti o exotických zvířatech a těšili se na dlouho 
očekávaný výlet do ZOO Lešná. Sluníčko nás doprovázelo 
po celou dobu výletu. Jízdu autobusem, na kolotoči 
a vláčkem zažily některé děti poprvé.

 Den dětí jsme oslavili formou her a soutěží, za které byly 
děti odměněny osvěžujícím ledňáčkem. Následující týden 
jsme prožili ve sportovní atmosféře, kdy jsme pro děti 
připravili tradiční a netradiční olympiádu a míčové hry. 
Na závěr her dostal každý sportovec olympijskou medaili, 
švihadlo od Ratibořské chasy a s hlasitým HURÁ!!! byl 
sportovní týden ukončen.

 16. 6. 2017 se do naší školky přišly podívat děti ze ZŠ 
Ratiboř, které dochází do hudební školy a předvedly nám 
krásné vystoupení.

 Divadelní představení S čerty nejsou žerty navodilo 
strašidelnou pohádkovou atmosféru.

 Ani my jsme ve školce nezaháleli a naplánovali jsme 
v týdnu 19.-23. 6. 2017 Turistické vycházky po Ratiboři. 
Batohy a dobrá nálada nás provázely na denních túrách. 
Na závěr jsme malé turisty odměnili medailí, diplomem 
a sladkostmi.

 22. 6. 2017 jsme pro 19 nastávajících prvňáčků 
připravili Noc v MŠ. Večerní vycházka, hledání pokladu 
s překvapením, večerní diskotéka a výroba dárku na 
památku byla pro děti velkým dobrodružstvím.

 27. 6. 2017 jsme se těšili na netradiční svačinku v podobě 
opečených špekáčků. Hořčice a kečup umazaly nejednu 
dětskou pusinku.

 Přiblížil se závěr školního roku a s ním i očekávaný 
slavnostní ceremoniál – Pasování předškoláků na školáky. 
Složení slibu, podepsání pamětní listiny, předání trička se 
symbolem třídy bylo pro předškoláky posledním velkým 
zážitkem v mateřské škole. Popřáli jsme jim zdárný vstup 
do základní školy.

 Děkujeme rodičům, sponzorům a zaměstnancům MŠ, 
kteří se podíleli na pestrém a úspěšném průběhu školního 
roku. 

Slunečné prázdniny a krásnou dovolenou přeje všem za 
kolektiv mateřské školy Bc. Lucie Adámková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní vzdělávací plán „S úsměvem to jde lépe“ jsme obohatili o následující akce:
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Letos se poprvé konal zápis do 1. ročníku až v měsíci dubnu. Do 
naší školy se k zápisu 25. dubna 2017 dostavilo 21 dětí, pro 2 děti 
požádali rodiče o odklad školní docházky. V září tedy nastoupí 
do 1. třídy 19 prvňáčků, na které se budeme těšit.

Ve spolupráci s rodiči, zaměstnanci základní školy a OÚ Ratiboř 
jsme zorganizovali a zajistili pro děti i veřejnost tyto akce:

DUBEN
 beseda s příslušníky HZS Zlínského kraje 
 ukázka roubování stromů 
 pes je náš kamarád – prevence pokousání psem 
 ukázka výcviku dravců

KVĚTEN
 okrskové kolo v minifotbale Mc Donald ś Cup ve Vsetíně 
 Den osvobození – položení kytic k pomníkům 
 kouzlo tance – vystoupení ZUŠ Vsetín 
 turistická vycházka 
 oslava Dne matek 
 školní výlet – Moravský kras 

 (propast Macocha, Punkevní jeskyně) 
 dopravní hřiště Vsetín, 4. třída

ČERVEN
 ukázka hasičské techniky v prostorách HZS ve Vsetíně 
 ukázka starých řemesel − Kateřinice 
 exkurze do OVOCENTRA Valašské Meziříčí 
 etické dílny 
 seznamovací pobyt v ZŠ Hošťálková 
 Hranické hry bez hranic – bezpečné město, 

 areál kasáren generála Zahálky, Hranice na Moravě

Ve 4. čtvrtletí školního roku proběhlo testování žáků. Škola 
se zúčastnila výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 
5. ročníku. 

Kolektiv ZŠ Ratiboř děkuje všem sponzorům, příznivcům 
a rodičům za dary, které věnovali škole v průběhu celého 
školního roku.

Všem dětem přejeme krásné sluníčkové prázdniny a Vám, 
rodičům našich žáků i všem spoluobčanům, příjemnou 
a pohodovou dovolenou přeje kolektiv ZŠ Ratiboř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rok s rokem se sešel a my jsme zase na konci naší celoroční práce.
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S blížícím se létem jsou uskutečňovány již tradiční návštěvy 
jubilantů. V období od dubna do konce června jsme navštívili 
23 našich spoluobčanů, kteří oslavili svá výročí:

 70 let – 1 jubilant, 
 75 let – 4 jubilanti, 
 nad 80 let – 15 jubilantů, 
 nad 90 let – 3 jubilanti,

a jedna manželská dvojice si připomněla 60 let společného života.

Přejeme všem, kteří slavili nebo budou slavit, pevné zdraví, 
sílu, zdravou mysl a spoustu slunných dnů.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

V sobotu 8. dubna 2017 se v oddací místnosti 
Obecního úřadu v Ratiboři uskutečnilo již tradiční 
vítání nejmenších občánků. 

Přítomné rodiče, příbuzné a ostatní uvítala paní 
starostka Bc. Jiřina Sklenská a představila naše 
nejmenší. Nové občánky přišly přivítat děti 
z mateřské a základní školy se svým programem.

Po slavnostním projevu následovalo zapsání do 
pamětní knihy a společné fotografování.

Přejeme našim malým občánkům život plný radosti 
a štěstí, aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti nás 
všech.

Za sociální komisi 
Mgr. Tamara Juchelková

JUBILANTIVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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NEDĚLE 10. 9. 2017 10.00 – 18.00

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ

PROGRAM 10. září 2017 (10–18 h)
Slavnostní bohoslužba Kázání synodní senior Daniel Ženatý, 
liturgie Jarmila Wiera Jelinek, zpěv Evangelický chór Zlín pod vedením 
Ladislava Moravetze Koncert Zvonky dobré zprávy, dirigentka Jarmila 
Wiera Jelinek Divadlo Xantipa reformace – čtyři obrazy ze života 
Kateřiny von Bora, scénář Jaroslav Pechar, účinkuje divadelní soubor 
Strašnická mládež Přednášky „Možná mám malou víru a druhý 
má větší, ale pořád je to jedna víra, jíž se držím Krista“, Ondřej Macek 
„Luterství v Ratiboři“, Miroslav Frydrych Pozdravy, slovo na cestu 
a požehnání

Doprovodný program Nedělní škola pro děti ve věku 4–10 let, vede 
Jaroslav Pechar / Interaktivní dílna pro děti (bez omezení věku), vede 
Jaroslav Pechar / Komentované procházky „Ratibořský Slavín“, provází 
Naděžda Dvořáková / Sázení stromu

Stánky s knihami a občerstvením po celou dobu oslav, 
Vstup zdarma



Vážení, zveme Vás na setkání všech lidí dobré vůle v neděli 10. září 2017, kdy se v našem kostele sejdou zástupci sborů z celé 
republiky při příležitosti oslav PĚTISTÉHO VÝROČÍ LUTERSKÉ REFORMACE. Na programu (od 10.00 do 18.00) jsou 
slavnostní bohoslužby, které bude přenášet Český rozhlas. Po polední přestávce s občerstvením se můžeme těšit na divadelní 
představení, přednášku o Martinu Lutherovi a příspěvek o luterství v Ratiboři, hudbu a sázení symbolické jabloně. Během 
bohoslužeb a přednášek bude probíhat program pro děti ve stanu. Oběd bude zajištěn (na výběr: guláš nebo kyselice). Kdo 
by měl o něj zájem (ale nejen vy), prosíme, přihlaste se předem, nejlépe ještě v červnu. Za příspěvek ve formě pečeného či 
jiného pohoštění předem děkujeme. Náklady spojené s nedělí budou hrazeny z výnosu chrámové sbírky.

K pětistému výročí luterské reformace 
sejdou se v naší krásné valašské vesnici 
zástupci sborů z celé republiky, 
aby toto významné výročí společně oslavili.

Dříve byli evangelíci tvrdě pronásledováni, 
proto na bohoslužby tajně až do Uher chodili. 
Tam se začalo šířit vyznání luterské, 
kterému naši více nakloněni byli.

Evangelický sbor v Ratiboři, 
který vznikl pravděpodobně v roce 1781, 
patřil původně k vyznání augsburskému v městečku Pržně. 
V roce 1783 se ratibořský sbor osamostatnil 
a k němu přešli i občané z okolí, 
a to z Lázů, Loučky a Podolí.

Martin Luther byl zatvrzelý, 
žádal revizi katolického učení, 
odsuzoval odpustky a kritizoval další neduhy. 
Tímto svým krokem obrátil celý svět naruby.

Mezi všemi reformátory evropskými 
byl považován za prvního mezi sobě rovnými, 
skládal písně, psal i pro nejprostší lid. 
Jeho největším dílem německý překlad Bible byl.

Avšak myšlenky reformy Kristovy církve jsou mnohem starší. 
Již v roce 1582 muselo vsetínské panství 
tolerovat náboženství a mluvilo se o příznacích luteránství.

Dne 2. 11. 1817 slavila evangelická církev v Ratiboři 
reformaci či obnovu náboženství. 
Na památku Dr. Martina Luthera bylo vše vyzdobeno,  
na oltáři šest mosazných svící rozsvíceno 
a uprostřed zlatý kalich stál.

Po roce 1858 se zlepšilo postavení evangelíků, 
kterých bylo více než katolíků. 
Mohl být postaven kostel podle jejich přání.  
V roce 1861 byl tento kostel vysvěcen 
a od té doby se v něm bohoslužby konají.

Marie Šedá

Sborová sdělení a pozvánky
6. 7. – FS ČCE v Kateřinicích zve na slavnost k památce Mistra 
Jana Husa. Uskuteční se v 17.00 h podle počasí na kopci Snoz, 
nebo v kostele.

22.−29. 7. − Stanový tábor v indiánských stanech pro děti a dorost 
ve Střítěži nad Bečvou.

14.−19. 8. – 7. Mezinárodní tábor zvonkohry pro mládež 
v Kateřinicích. 

19. 8. – V sobotu v 17.00 h se můžeme těšit na další potáborový 
koncert zvonkohry pod vedením pana Richarda Pinkertona 
z Pittsburku v našem kostele vyzdobeném květinami. O výzdobu 
se postarají zahrádkářky z Gladiol Clubu. 

27.−31. 8. – 4. Přífarský polotábor. Srdečně zveme děti ve věku 

cca 5−12 let na tábor, který se bude konat každý den od 10.00 do 
14.00 h. Vstup volný, s sebou ať děti si přinesou dobrou náladu 
a svačinku. Tábor začíná v neděli 27. 8. rodinnými bohoslužbami. 

3.  9. − Bohoslužby s modlitbou za nový školní rok a slavnosti 
Večeře Páně.

17. 9. − Rodinné bohoslužby a posléze vzpomínání 
na letní program. 

21. 9. − Veřejný program pro děti ze základní školy a jejich rodiče 
a prarodiče.

Pokračovat bude vyučování náboženství. Zveme všechny děti, 
a to jak do hodin náboženství a na nedělní besídky, tak i dorost ke 
konfirmačnímu cvičení. 

15. 10. − Neděli Díkůvzdání, bohoslužby s VP.

Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne zachoval od všeho 
zla a nebezpečí, a prosím tě, aby všechny mé činy a život se mohly líbit Tobě. Do Tvých rukou se 
odevzdávám s tělem, duší i se vším, co mám. Amen. 
Martin Luther

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Srdečný pozdrav posílá všem milým spoluobčanům 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

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

Ochotným dárcům také připomínáme, že dar církvi (Poštovní spořitelna; číslo sborového účtu: 187315570/0300) a dar sdružení Zvonky 
Dobré zprávy, z.s. (FIO-Bank: číslo účtu 2400874232/2010) je možné odečíst ze základu daně.

Církev není místo, kde se můžeme shromáždit, církev je rodina, ke které smíme patřit!

Jménem staršovstva a sboru srdečně vás zdraví farářka J. Wiera Jelinek a kurátor sboru Jan Jurášek
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Ve druhém čtvrtletí letošního roku nás čekalo hodně akcí. 

Začalo to 29. 4. na svatém Hostýně, kde se konala hasičská pouť. 
Zúčastnilo se několik našich členů i s prapory. 

Na začátku května nás čekaly již tradiční Vatry. Druhý den 
odpoledne jsme pomáhali na akci otvírání cyklostezky.

Nabitý program jsme měli 27. 5., kdy nás čekal prodej piva na 
soutěži O Gulášového krále. Při této příležitosti jsme pokřtili 
naše nové zásahové vozidlo, které nám přijelo 19. 5. z THT 
Polička. 

Zároveň se v Jablůnce uskutečnilo námětové cvičení. Tématem 
cvičení byl požár v obřadní síni, kdy se zjišťovala schopnost 
jednotek vytvořit dálkovou dopravu vody pomocí přenosných 
motorových stříkaček z potoka až k samotné obřadní síni. Hadi-
cové vedení bylo dlouhé asi 1 kilometr v převýšení cca 30 metrů. 
V zakouřené místnosti byli zranění lidé, které museli vytáhnout 
hasiči v dýchací technice.

Za pár dní, 31. 5., jsme se zúčastnili soutěže o Vesnici roku. Na 
hasičské zbrojnici ukázali své dovednosti mladí i starší členové 
sboru. Hoši předvedli ukázkový hasičský útok a svou plnou 
funkčnost porotě dokázala i stará koňská stříkačka. Následovala 

prohlídka hasičské zbrojnice s představením sboru dobrovolných 
hasičů starostkou sboru Miroslavou Slováčkovou a výjezdové 
jednotky Rostislavem Javoříkem. Naše prezentace pokračovala 
za hasičským domem.

Tím naše aktivity ale nekončí – naši muži se zúčastňují 
hasičských soutěží, za víkend jich stihnou objet průměrně šest. 
Začnou v pátek večer, kdy jedou na noční soutěž/e, vrátí se 
v brzkých ranních hodinách, chvíli se vyspí a už dopoledne 
odjíždí na další a pokračují až do neděle. Největší radost je 
samozřejmě, když se podaří vybojovat místa na prvních pozicích. 
Do sbírky nám přibyl putovní a zlatý pohár za 1. místo ze 
soutěže na Hovězí, dále dvakrát 3. místo ze soutěží na Vsetíně 
a v Martinicích. Již sedmkrát jsme obsadili 4. místo.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
Ve výjezdové jednotce jsme za toto čtvrtletí prožili příjemné 
i neradostné chvíle. Mezi příjemné určitě patří zpráva o novém 
vybavení a technice, na které se podařilo získat dotace – dýchací 
přístroje, vysavač na hmyz, zásahové helmy a dopravní automobil. 

Výjezdy k událostem už patří k horším zprávám.

 16. 3. 2017 v 10.30 h – požár louky v Hološíně.

 28. 4. 2017 v 6.41 h – čerpání vody při povodních.

 15. 5. 2017 v 11.05 h – požár domu, následně dne 20. 5. 2017 
 dobrovolně pomohlo cca 15 hasičů s úklidem kolem domu 
 a půdních prostor, rozebráním střechy a zabezpečením proti 
 nepříznivým povětrnostním podmínkám.

 20. 5. 2017 v 18.42 h – zahoření elektrikářské krabice v domě.

 6. 6. 2017 v 14.43 h – požár automobilu.

Tereza Staňková 
jednatelka

SDH RATIBOŘ
Z činnosti hasičů v obci
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Venku už máme letní počasí a na zahrádkách bujně roste to, 
co jsme tam nasadili, ale ještě bujněji to, co se nasadilo samo − 
plevel. Někdo z odborníků zahrádkářů řekl, že nejlepší herbicid 
je motyka, a ta nás teď bude provázet až do podzimu, kdy ji 
vystřídá rýč.

Letos je opět naplánovaná výstava gladiol a na obrázku se 
můžete přesvědčit, že ani jejich pěstitelky nezahálely a gladiolám 
už rostou jejich mečovité listy, podle kterých dostaly i svůj 
český název – mečíky. Nezbývá než doufat, že letos nám bude 
přát i počasí a v srpnu se všichni příznivci těchto květin budou 
moci potěšit z jejich krásy.

31. 5. 2017 navštívila naši obec komise hodnotící soutěž Vesnice 
roku a také zahrádkáři měli snahu přispět k dobrému ohodnocení 
naší obce. U staré fary - knihovny, kde je políčko s mečíky, 
se komise také zastavila a některé její členy naše pěstitelské 
úsilí velmi zajímalo. Všichni dostali pozvánku na naši výstavu 
a třeba si i v dnešní uspěchané době najdou čas a zavítají k nám 
v  srpnu znovu.

Na „hasičáku” byla připravena naše prezentace na nástěnce, ale 
to se již čas, který zde měla komise vyhrazený, krátil, takže si 
alespoň prohlédli fotografie dokumentující činnost zahrádkářů 
v Ratiboři.

Ještě malý návrat do historie − v březnu jsme uspořádali 
přednášku o pěstování vinné révy v našich klimatických pod-
mínkách. Po přednášce následoval i ukázkový řez u místních 
pěstitelů, kde nám přednášející pan Lacina ze Zubří názorně 
ukázal, jak se vinná réva na jaře zapěstovává. Přece jenom je 
to ovoce, které u nás není domovem, a jeho pěstování se od 
všech našich tradičních druhů značně liší. Tímto také na naše 
přednášky všechny srdečně zveme a doufáme, že připravíme 
i na příští rok něco zajímavého.

Na závěr přejeme všem krásné léto plné pohody a zahrádky 
plné úrody. Za svaz zahrádkářů Anna Gerlíková

Ani jsme se nenadály a další čtvrtina roku 2017 uběhla velmi 
rychle. Jako každý rok pořádal náš klub seniorek i letos jarní 
relaxační pobyt. Tentokrát jsme zvolily hotel Duo na Horní 
Bečvě. Překrásná krajina, bezvadné ubytování a procedury jako 
jsou perličkové koupele, masáže, aroma-terapie, bazén a další 
– to vše přispělo k velmi dobré pohodě. Vyšly jsme si také na 
turistické výlety. Od neděle do pátku čas utekl jako voda a my 
se spokojené vrátily domů.

Další akcí našeho klubu byla účast na Senior Cupu v petangue 
v Luhačovicích. Soutěžilo mezi sebou 43 tříčlenných senior-
ských družstev ze Zlínského kraje. Náš klub reprezentovaly čtyři 
členky a snažily se v té velké konkurenci obstát se ctí. Počasí 
turnaji přálo a přátelská atmosféra vládla i mezi soupeři.

Hned po těchto akcích se uskutečnila prezentace k soutěži 
Vesnice roku 2017. Náš klub B–B, jako i jiné ratibořské spolky, 
měl vyhrazený stůl a tablo. Na nich byla ve fotografiích a kron-
ikách vidět činnost jednotlivých klubů, spolků a společenství.

Máme radost z každé vydařené akce. Škoda, že nám tu radost 
kalí odchod jedné naší členky. Zemřela Boženka Topolánková, 
která svou veselou povahou dovedla vždy navodit dobrou 
náladu, byla náš fotograf a obětavě pomáhala při všech akcích. 
Její prázdné místo nám stále připomíná, že je život krátký, ubíhá 
rychle a je třeba si vážit každého dne, který prožijeme ve zdraví 
a pohodě.

Do prázdnin nás čekají ještě dvě návštěvy u našich kamarádek 
a pak přejde klub na prázdninový režim. Přejeme dětem pěkné 
vysvědčení a vydařené prázdniny. Spoluobčanům přejeme 
v klidu a zdraví prožité léto a dovolené.

Za klub B–B 
Jana Martinková

KLUB SENIOREK B–B

ZAHRÁDKÁŘI
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INZERCE

Monika Děckuláčková
obchodní zástupce a finanční poradce 
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

T: +420 737 475 250 
E: monika.deckulackova@cmss-oz.cz 
Ratiboř 420, 756 21

  Stavební spoření
  Úvěry na bytové účely
  Hypotéky
  Finanční poradenství

Pomáháme vám vytvářet domov www.cmss.cz



Dne 25. 3. 2017 jsme se podruhé zúčastnili Mistrovství Moravy 
a Slezska v jiu jitsu randori − Mistrovství v řízené sebeobraně. 
Konalo se v Krnově ve sportovní hale na dvou tatami, kde bojovalo 
56 závodníků ze 6 škol: Školy jiu jitsu a karate Krnov, Bruntál, Jeseník, 
Opava, Hradec nad Moravicí a Ratiboř. Závodníci všech věkových 
skupin předváděli techniky plné síly, razance, přesných úderů a kopů, 
a to od těch nejmenších, až po ty nejstarší a technicky nejvyspělejší 
závodníky. Naše škola byla zastoupena 8 závodníky. V mladších žácích 
se podařilo Saši Jakubíkové vybojovat 1. místo. Úspěšní byli  další 
členové naší výpravy, Jan Novosád 1. místo v kategorii muži do 
38 let žáci, Petr Zubíček 2. místo v kategorii senioři žáci, Karel David 
3. místo v kategorii senioři žáci, Marcel Regmund 3. místo kategorie 
muži mistrovská třída. I když se ostatním členům našeho družstva 
(Petr Zubíček ml., Jakub Kaňák, Lukáš Tatýrek) nepodařilo dostat na 
přední příčky, bojovali i tak s plným nasazením a předvedli to nejlepší 
ze svého umění. Po ukončení jsme si odnesli několik pochval a pár 
dobrých rad do příštích závodů od hlavního rozhodčího závodu.

O víkendu 12.−14. 5. 2017 jsme uspořádali víkendové cvičení se členy 
sebeobrany Rýmařov. Cvičilo se v prostorách budovy Svazarmu. 
Cvičení probíhalo v přátelské atmosféře a bylo naplněno novými 
poznatky s předáváním si zkušeností v obraně. Na nedělní cvičení 
přijeli i žáci karate ze Vsetína pod vedením Petra Vágnera, držitele 

mistrovského stupně 2. dan v tradičním karate. Nedělní trénink byl 
tak rozdělen na dvě půlky. V první části se cvičily techniky jiu jitsu 
a druhá část byla věnována technikám karate a seznámením se s jeho 
principy.

Dne 4. 6. 2017 jsme podnikli oddílovou projížďku na kole, trasa vedla 
z Ratiboře na Troják, rozhlednu Marušku a Prženské paseky.

Za sebeobranu 
Marcel Regmund

Pachové ohradníky
Pokud jste některý den na konci letošního května cítili zvláštní 
pach hořících hader, tak to pálili pracovní oblečení myslivci, 
kteří obnovovali tzv. pachové ohradníky kolem silnice od Bečvy 
po pilu. I při největší opatrnosti oblečení po této práci šíleně 
smrdí a jeho spálení je jediná možnost. Nepříjemný konec 
užitečné práce. 

Od podzimu 2016, kdy se pomocí ohradníků vytvořila kolem 
silnice neviditelná pachová clona odpuzující lesní zvěř, se snížil 
na tomto úseku cesty počet nehod způsobených střety vozidel 
se zvěří. Není to samozřejmě stoprocentní zábrana, ale proti 
minulosti jde o výrazné zvýšení bezpečnosti.

Ale i ten nejsilnější parfém časem vyčichne, proto myslivci 
v květnu přidali na stávající ohradníky čerstvou aktivní látku 
a zvěř, která slábnoucí zápach přestávala respektovat, zase 
zůstane v poli nebo v lese a nepůjde na silnici.

Ochrana srnčat
Červen je pro myslivce období ochrany mladých srnčat. Před 
dnešními moderními výkonnými mechanismy na sečení 
trávy nedokáží čerstvě narozená srnčata uniknout. Naštěstí 
vedení a jednotliví pracovníci zemědělského družstva mají pro 

tento problém pochopení 
a informují myslivce o termí-
nech sečení jednotlivých 
luk. Myslivci pak nedlouho 
před příjezdem sekaček pole 
pěšky projdou, aby srny se 
srnčaty vyhnali. Někdy se 
použije vytvoření pachové 
nebo optické zábrany pro 
zamezení příchodu srnčí 
zvěře do pole, které se má 
následující den sekat. Je to náročná činnost, ale pro ochranu naší 
krásné srnčí zvěře ratibořští myslivci nelitují námahy.

Výroční valná hromada honebního společenstva
Starosta Honebního společenstva Ratiboř svolává výroční valnou 
hromadu na sobotu 1. července 2017, začátek v 14.00 h 
v mysliveckém areálu V Červených. 

Program: 
 Informace o mysliveckém hospodaření na honebních 

pozemcích katastru obce Ratiboř. 
 Informace o činnosti Mysliveckého spolku Ratiboř Červené. 
 Diskuze k problematice myslivosti v obci Ratiboř. 
 Pohoštění připravené Ratibořskými myslivci.

Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni majitelé 
honebních pozemků začleněných do honitby Ratiboř.

Výbor Mysliveckého spolku Ratiboř Červené, který pomáhá 
s organizačním zajištěním valné hromady a tradičně připravuje 
bohaté občerstvení, srdečně zve všechny oprávněné majitele 
honebních pozemků k účasti.

Za myslivce 
Jiří Halmazňa

SEBEOBRANA – JIU-JITSU

MYSLIVECKÝ SPOLEK RATIBOŘ ČERVENÉ
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Minivolejbal – turnaj i s přespáním v tělocvičně
Dne 12. 5. 2017 jsme se potkali v rámci barevného volejbalu 
s oddílem VK Austin Vsetín. Hráči minivolejbalu z Ratiboře 
s jásotem přivítali spoluhráče a turnaj mohl začít. Hrálo se ve 
dvou barvách, ve žluté a v oranžové. Výsledky všech týmů byly 
natolik úžasné, že bychom je museli vyjmenovat všechny, proto 
jednoduše gratuluje všem, kteří získali diplom i věcné ceny :-)

Po turnaji následovalo promítání pohádek a přespání 
v tělocvičně na žíněnkách, ráno pokračovalo dalšími aktivitami 
za usilovného povzbuzování přeživších dospělých s nutnou 
dávkou kofeinu.

Všem rodičům i trenérům děkujeme za podporu a za výbornou 
stravu, kterou nám rodiče zajistili, volejbalu zdar, jídlu zmar.
Bylo to super a už se těšíme na další ročník.

Antukové hřiště u Svazarmu
V pondělí 29. 5. 2017 se výjimečně v tělocvičně nehrál volejbal, 
ale všichni, malí a velcí, trenéři i rodiče se sešli na antukovém 
hřišti u Svazarmu. Hrábě, motyky, lopaty, kolečka, všeho bylo 
nedostatek, jen práce ubývalo pomalu. Dali jsme se do reno-
vace a údržby lehce zeleného hřiště, až nakonec opět vypadalo 
červeně, stejně jako naše děti. Naše díky patří i hasičům, kteří 
nám pomáhali kropit upravovanou plochu. Brigáda zakončená 
opékáním byla za námi, teď už se jen můžeme těšit na nový pod-
klad a kompletaci oplocení hřiště. Tímto zveme všechny zájemce 
o volejbal, nohejbal či tenis na letní sezónu ke Svazarmu.

Velké díky patří i obci a zaměstnancům obce, kteří mají na reno-
vaci nemalou zásluhu. Děkujeme!

Za volejbalisty a trenéry minivolejbalu 
Láďa Válek

„OP“ Mladší žáci
Mladší žáci v letošní sezóně obsadili v „A“ skupině „OP“ 2. místo a 
postoupili do finále o Přeborníka okresu, které se hraje v sobotu 24. 
6. v Lužné (po uzávěrce). Ve finále se utkají s vítězem skupiny „A“ 
Lužnou a nejlepšími dvěma týmy skupiny „B“ Dolní Bečvou 
a Viganticemi. V sezoně získali 41 bodů, když jen čtyřikrát prohráli 
a celkové skóre činilo 148 : 34. Nejlepšími střelci týmu byli Filip 
Adam 29, Metoděj Černý 28 a David Žabčík 26 branek. Trenéry 
týmu jsou Josef Mikula a Libor Staněk.

„OP“ Starší žáci
Starší žáci v letošním ročníku hráli jako spojené družstvo Ratiboř/
Kateřinice. Pod vedením trenérů Jaroslava Kaňáka a Michala 
Čablíka se kluci stali přeborníky okresu. V sezoně jen dvakrát 
prohráli, získali 54 bodů a skóre měli 161 : 22. Nejlepším střelcem 
týmu a celého „OP“ se stal David Veselý s 57 brankami.

IV. Třída Muži „B“
Muži „B“ pod vedením hrajících trenérů Michala Mrliny a Jiřího 
Mynaříka obsadili 5. místo tabulky. Za sezonu nasbírali 32 bodů za 
jedenáct výher a devět porážek a celkové skóre 43 : 54. Nejlepšími střelci 
byli Lukáš Fojtík ml. 5, Marek Suský 5 a Marián Uhrin 4 branky.

I.B Třída Muži „A“
Muži „A“ nasbírali za sezónu za devět výher a sedmnáct porážek 30 
bodů s celkovým skóre 51 : 70. Nejlepšími střelci byli Adam Jakubík 
12, Josef Mikula 9 a Zdeněk Blizňák 8 branek. Trenéry týmu v podzimní 
části sezony byli Lubomír Stančík, který ze zdravotních důvodů 
odstoupil, a Bronislav Blinka, který jej nahradil pro jarní část sezóny. 

POZVÁNKA NA ZÁBAVU 
Oddíl kopané vás zve na taneční zábavu se skupinou STRAM, která 
se koná v sobotu 5. srpna 2017 od 20.00 h v areálu za Hasičákem

Závěrem bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu, všem 
sponzorům a fanouškům za jejich podporu a pozvat je na utkání 
v následující sezóně 2017-18. Informace o datech a časech utkání 
najdete na nových oddílových vývěskách na mostě před obecním 
úřadem nebo na internetových stránkách www.sokolratibor.cz

Za fotbalisty Michal Mrlina

Poděkování
Milí naši fotbaloví trenéři, rádi bychom vám za všechny rodiče 
i za děti fotbalisty upřímně poděkovali, že se jim tak věnujete 
a rozvíjíte je. Speciální poděkování patří panu Stančíkovi, 
kterému vděčíme za „odchov” mnoha generací malých fotbalistů, 
za jeho neutuchající nadšení a elán při tréninku těch nejmenších. 
Děkujeme a těšíme se na další sezónu. Za rodiče Láďa Válek

VOLEJBAL

FOTBAL
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I v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat benefiční koncert pro 
človíčka, který potřebuje celodenní péči svých rodičů, zdravotní 
pomůcky, bezbariérovou koupelnu, nový speciálně upravený pokojíček, 
větší kočárek a spoustu dalších věcí, které si ani nedokážeme uvědomit, 
že bychom je k běžnému životu potřebovali.

Chlapečkem, který potřebuje velkou pomoc, je Ondrášek Blizňák.

V úterý 13. 6. 2017 jsme připravili farskou zahradu pro uspořádání 
koncertu skupiny DAREBAND, která souhlasila s naší nabídkou, 
zapojit se a pomoci získat finance na pomoc Ondrovi. Věděli jsme 
také, že DAREBAND je u nás v dědině velice oblíbená kapela 
a jejich koncertem uděláme radost mnoha lidem. Před 17.00 h 
jsme netrpělivě očekávali, kolik Vás přijde. K našemu velkému 
překvapení se během pár minut zahrada zaplnila a samotní 
Darebandi byli překvapeni tak vysokou návštěvou.

Benefiční dražba doslova překonávala očekávání. Zjistili jsme, že 
u nás v Ratiboři roste nejdražší a nejkvalitnější česnek ve střední 
Evropě nebo zde koupíte plechovku piva dráž než na letišti. To vše 
pro dobrou věc a hlavně s nonšalantním humorem Honzy Janíčka, 

který i z obyčejného záchodového zvonu dokáže udělat unikátní věc, 
kterou nutně musíte získat Vy a dát za ni prakticky cokoliv. A to vše 
se dělo pro jeden jediný důvod – pomoci Ondráškovi a jeho rodině 
usnadnit každodenní život.

Poděkování už zaznělo několikrát, ale nikdy ho nebude dost za to, 
co jste „Vy“, milí spoluobčané, ochotni udělat pro človíčka ve svém 
okolí. Jsem skutečně hrdý na to být Ratibořanem a žít v obci, kde 
nikomu není lhostejné trápení druhých. Vy všichni jste dokázali 
přijít a podpořit rodinu Blizňákových nejen finančně, ale i dobrým 
slovem či úsměvem. Dali jste najevo, že Ondrášek patří mezi nás!

I když se vybralo hodně přes 100 000 Kč, stále to ještě nestačí na vše, 
co Ondrášek potřebuje alespoň k trošku spokojenému životu, proto 
je zde stále možnost přispět na konto Ondrášek: 1763094003/0800 
(do poznámky můžete napsat: Ondrasek).

Děkuji 
Martin Žabčík 
místostarosta

BENEFIČNÍ KONCERT

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat OÚ Ratiboř za skvělé 
zorganizování benefičního koncertu pro našeho Ondráška. Samozřejmě 
i skupině Dareband za krásně zahraný koncert.

Panu Janíčkovi za velice dobře provedenou dražbu, jako dražitel se toho zhostil 
tak, že by mu kdejaký exekutor mohl závidět. Nesmíme zapomenout ani na ty, 
kteří do dražby předměty darovali – DĚKUJEME!

Také babičce Daně a Vlastě, paní Mynaříkové a paní Hamršmídové za pohoštění, 
které nám pomohly připravit. Samozřejmě velké poděkování patří i skvělým 
lidičkám, kteří na koncert i dražbu přišli a nemalou částkou přispěli. 

Děkujeme těm, kteří přispěli částkou na účet, a také těm, kteří přinesli dar 
k nám domů.

DĚKUJEME! Erika a Radek Blizňákovi


