Rok 2016
Počasí
Leden byl teplotně i srážkově mírně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v
lednu -3,0 °C, což je o 0,6 °C nižší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na
hodnotu 7,8 °C dne 28. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 3. ledna
na hodnotu -14,0 °C. Srážek spadlo celkem 51,6 mm, nejvíce za 24 hod. dne 25. ledna 9,7
mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 23 dnů a maximální výšky dosáhla 18 cm dne 24.
ledna. Bylo registrováno 14 slunečných dnů, mlha v 18 dnech, námraza se vyskytovala v 7
dnech. V lednu bylo 17 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 24 mrazových dnů (min.
teplota nižší jak 0°C).
Únor byl teplotně i srážkově výrazně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v
2,0 °C , což je o 4,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v únoru na
hodnotu 12,4 °C dne 22. února. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27.
února na hodnotu -4,8 °C. Srážek spadlo celkem 104,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela
14 dnů a maximální výšky dosáhla 22 cm dne 11. února. Slunečních dnů bylo 15. Mlha byla
zaznamenána v 17 dnech, námraza se vyskytovala v 8 dnech, ledovka v jednom dni a 19
mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 2 ledové dny (max. teplota nižší jak 0 °C).
Březen byl teplotně normální a srážkově silně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu
byla 2,4 °C, což je o 0,2 °C teplota nižší než průměr. Srážek spadlo 29,5 mm, nejvíce za 24
hod. dne 1. března 6,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka byla 8 dnů a maximální výšky dosáhla
10 cm dne 2. Března. Slunce svítilo 21 dnů. Mlha byla v březnu zaznamenána v 17 dnech,
námraza se vyskytovala v 9 dnech. Bylo zaznamenáno 19 mrazových dnů (min. teplota nižší
jak 0°C) a 1 ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C).
Duben byl teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu
byla v 7,6 °C, což je o 1,2 °C teplota nižší než průměr. Srážek spadlo celkem 89,6 mm,
nejvíce za 24 hod. dne 14. dubna 25,2 mm. Bylo registrováno 23 slunečných dnů. Mlha byla v
dubnu zaznamenána v 11 dnech, námraza se vyskytla v jednom dni a 5 mrazových dnů (min.
teplota nižší jak 0°C).
Květen byl teplotně slabě nadprůměrný a srážkově silně podprůměrný měsíc. Průměrná
teplota vzduchu byla 12,7 °C, což je o 0,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu
vystoupila na 24,1 °C dne 29. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 2,0 °C
dne 16. května a minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 16. května a měla
hodnotu 0,6 °C. Srážek spadlo 37,5 mm. Slunce svítilo v 29 dnech, mlha byla zaznamenána v
8 dnech. V květnu bylo 6 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky.
Červen byl teplotně nadprůměrný, ale srážkově výrazně podprůměrný měsíc. Průměrná
teplota vzduchu byla 16,9 °C, což je o 1,2 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu
vystoupila na hodnotu 30,1 °C. Srážek spadlo celkem 38 mm. Bylo zaznamenáno celkem 29
slunečných dnů. Mlha zahalila obce v 7dnech, bylo registrováno 6 dnů s výskytem aspoň
jedné bouřky. V červnu bylo 6 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší) a jeden tropický den
(max. teplota 30°C a vyšší).

Červenec byl teplotně nadprůměrný a srážkově silně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla 18,1 °C, což je o 0,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila
na hodnotu 29,4 °C dne 11. července, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 8,6 °C.
Srážek spadlo celkem 184,3 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 46,4 mm dne 2. července.
Bylo zaznamenáno 29 slunečných dnů, mlha zahalila obce v 8 dnech a bylo registrováno 9
dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červenci bylo 11 letních dnů (max. teplota 25°C a
vyšší).
Srpen byl teplotně i srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 16,4 °C,
což je o 1,1 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 25,2 °C
dne 4. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,6 °C dne 11. Srpna. Srážek bylo
19,2 mm dne 5. srpna. Slunečných dnů bylo 29. Mlha se objevila v 8 dnech a byly
registrovány 3 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V srpnu byl zaznamenán 1 letní den (max.
teplota 25°C a vyšší).
Září bylo teplotně výrazně nadprůměrný, naopak srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná
teplota vzduchu byla 16,1 °C, což je o 3,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu
vystoupila na hodnotu 26,5 °C dne 11. a 12. září. Srážek spadlo celkem 40,2 mm. Nejvíce za
24 hod. spadlo srážek 17,8 mm dne 5. září. Slunečných dnů bylo 28, mlha v 8 dnech. V září
byl 1 den s výskytem aspoň jedné bouřky. Bylo zaznamenáno 5 letních dnů (max. teplota
25°C a vyšší) a dvě tropické noci (min. teplota 20 °C a vyšší).
Říjen byl teplotně podprůměrný a srážkově výrazně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla 6,0 °C, což je o 0,7 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila
na hodnotu 20,0 °C dne 1. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 0,2 °C dne 5. a
7. Října. Srážek spadlo celkem 99,2 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 19,4 mm dne 5.
října. Bylo zaznamenáno 20 slunečných dnů, mlha ve 23 dnech.
Listopad byl teplotně mírně podnormální a srážkově nadnormální měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla 2,1 °C, což je o 1,2 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila
na hodnotu 12,1 °C dne 22. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -5,9 °C
dne 13. Listopadu. Srážek spadlo celkem 68,4 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 22,6 mm
dne 19. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka v listopadu ležela 8 dnů a maximální výšku
měla 4 cm. km/h) dne 21. listopadu. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z
VSV směru. Slunečných dnů bylo celkem 18, mlha v 18 dnech, námraza se vyskytovala v pěti
dnech. V listopadu bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 8
ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).
Prosinec byl teplotně v normálu, ale srážkově podnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu
byla -2,0 °C, což je o 0,3 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na
hodnotu 5,1 °C dne 26. Prosince minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -7,9 °C dne 13.
Prosince. Srážek spadlo celkem 23,8 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 5,2 mm dne 1.
prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela v prosinci 24 dnů a její max. výška dosáhla
hodnoty 4 cm 1. a 25. prosince. Slunečných dnů bylo 19 dnů, mlha ve 22 dnech, námraza v 17
dnech a ledovka ve 4 dnech. V prosinci bylo zaznamenáno 28 mrazových dnů (min. teplota
nižší jak 0°C) a 18 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C)
.

Události ve světě
1. ledna – Nizozemsko se ujalo předsednictví EU
20. února – Při tropickém cyklonu Winston zahynulo na Fidži 44 lidí.
5. března – V Parlamentních volbách na Slovensku zvítězila dosavadní
vládnoucí strana SMĚR – sociální demokracie se ziskem 28. 3 %
hlasů.
18. dubna – Následkem zemětřesení v Ekvádoru zemřelo minimálně 654 lidí.
19. května – Ve východním Středomoří zmizel Airbus A320 společnosti
EgyptAir s 66 lidmi na palubě.
22. května – Rakouským prezidentem byl zvolen Alexander Van der Bellen.
10. června – Peruánským prezidentem byl zvolen Pedro Pablo Kuczynski.
18. června – Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí byl odsouzen k
doživotnímu odnětí svobody za špionáž pro Katar.
1. července – Slovensko se ujalo předsednictví EU.
5. července - Sonda Juno vstoupila na oběžnou dráhu kolem Jupiteru.
20. srpna – Byl otevřen pro veřejnost „nejdelší a nejvyšší most na světě“
V čínské Provincii Chu-nan, prefektura Čang-ťia-ťi v národním
parku Wu-ling-jüan, který je přibližně 430 metrů dlouhý a je složen
z 99 obdelníků z třívrstvého skla ve výšce 300 metrů nad zemí.
9. září – Severní Korea provedla svůj pátý a dosud největší jaderný test
provázený otřesy o síle 5, 3 stupně Richterovy škály.
17. října – Raketa Dlouhý pochod vynesla na oběžnou dráhu kosmickou loď
Šen-čou 11 s dvěma tchajkonauty na palubě. Cílem mise byla
vesmírná stanice Tchien-kung 2.
2. listopadu – Francie po třech letech ukončila vojenskou misi ve Středoafrocké
republice.
19. prosince – Při berlínských vánočních trzích najel kamion do davu lidí,
zemřelo nejméně 12 osob a kolem 50 bylo zraněno.
Úmrtí výjimečných osobností:
David Bowie (1947-2016) – britský zpěvák
Nancy Reaganová (1921-2016) – manželka amerického prezidenta Ronalda Reagana
Princ (1958-2016) – americký hudebník

Muhammad Ali (1942-2016) – americký boxer
Bud Spencer (1929-2016) – italský herec
Elie Eiesel (1928-2016) – židovský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za mír
Šimon Peres (1923-2016) – izraelský prezident
Michal Kováč (1930-2016) – slovenský prezident
Leonard Cohel (1934-2016) – kanadský hudebník
Fidel Castro (1926-2016) – kubánský prezident a revolucionář
George Michael (1963-2016) – britský zpěvák
A jiní………

Události v České republice
1.

ledna – Evropské hlavní město sportu v roce 2016 byla Praha.
Byl zrušen Vojenský újezd Brdy a na většině jeho území
vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy.
Ministerstvo dopravy zrušilo rychlostní silnice a většinu z nich
převedlo do dálniční sítě.

26. února – Nejméně 27 mrtvých si vyžádala epidemie viru chřipky
v Česku.
1. března – Z pražské ZOO uletělo 18 ibisů skalních.
7. dubna – Česká vláda ukončila program Nadačního fondu Generace
přesídlení uprchlíků z řad iráckých křesťanů, poté, co 25
uprchlíků požádalo o azyl v Německu.
24. května – Obcí Červená Hora na Náchodsku se prohnalo tornádo.
28. června – Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o registrovaném
partnerství, které jedincům žijícím ve stejno pohlavním
páru zapovídalo právo adoptovat dítě.
15. srpna - Novým ředitelem české Bezpečnostní informační služby se
stal Michal Koudelka. Vystřídal tak Jiřího Langa, který v čele
BIS stál 13 let.
27. září – Příslušníci českého svazu Pomocných technických praporů,
se rozhodli ukončit činnost organizace z důvodu vysokého
věku jejího členstva.
7. a 8. října - Ve třetice senátních obvodů (s čísly o jedno větší než
násobky tří) se konaly volby do Senátu Parlamentu České
republiky, kromě Prahy volby do Zastupitelstev krajů.

17. října – Do Prahy přijel tibetský duchovní 14. Dalajláma Jeho Svatost
Tändzin Gjamccho, který se zde zúčastnil 20. Ročníku
konference Forum 2000.
13. listopadu – České reprezentantky ve složení Petra Kvitová, Karolína
Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Hradecká zvítězily ve
štrasburském Fed Cupu nad Francií 3:2.
1. prosince – Finanční správa České republiky zahájila provoz
elektronické evidence tržeb.
České a slovenské loutkařství bylo zapsáno na seznam děl
a nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
20. prosince – Česká tenistka Petra Kvitová byla napadena ve svém bytě v
Prostějově. Utrpěla zranění na levé ruce, kterou používá
při hře.
Úmrtí výjimečných osobností:
Miroslav Ransdorf (1953-2016) – politik, filozof a historik
Bořek Šípek (1949-2016) – výtvarník, architekt a designér
Jaroslava Hanušová (1949-2016) – herečka
Miloš Hájek (1921-2016) – historik, mluvčí Charty 77
Boris Hybner (1941-2016) – herec
Adolf Born (1930-2016) – malíř
Věra Čáslavská (1942-2016) – mistryně světa a Evropy ve sportovní gymnastice, sedminásobná olympijská vítězka
František Peterka (1922-2016) – herec
Ljuba Skořepová ( 1923-2016) – herečka, spisovatelka, autorka divadelní hry, dlouholetá
členka činohry Národního divadla v Praze
A jiní ……..

Správa obce
Zaměstnanci:
V roce 2016 měla obec Ratboř celkem třináct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Ne
všichni z nich však byli zaměstnáni u obce po celý rok. Osm zaměstnanců, kteří byli u obce
zaměstnáni na hlavní pracovní poměr /HPP/, bylo nabráno v rámci projektu Veřejně
prospěšných prací /VPP/.
Čtyři zaměstnanci pracovali na dohodu.
vedení úřadu: Bc. Milan Jeneš – starosta obce
Jana Válová - místostarosta

administrativa: Rylichová Pavla – účetní
Jenešová Helena – administrativní pracovnice /od dubna 2016/
údržba obce:

Jan Vendl – řidič nákladního vozidla a traktoru
Roman Paďouk – dělník pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce,
vedoucí údržby obce
Zdeněk Vokoun – dělník pro údržbu veřejné zeleně a úklidu obce
Veronika Buriánová – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklidu obce
/VPP- od prosince 2015 do listopadu 2016/
Eva Míšková – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP- od března do listopadu 2016/
Ludmila Pijáková – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP- od března do listopadu 2016/
Dana Viliánová – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP- od března do listopadu 2016/
Miroslav Uhlík – dělník pro údržbu veřejné zeleně a úklidu obce
/VPP- od prosince 2015 do listopadu 2016/
Petr Piják – dělník pro údržbu veřejné zelen a úklidu obce
/VPP od května do listopadu 2016/
Jaroslav Bauer – asistent prevence kriminality
/VPP- od ledna do prosince 2016/
Miroslav Dvořák – asistent prevence kriminality
/VPP- od ledna do prosince 2016/

Ostatní:

Věra Masopustová – uklízečka, knihovnice /DPČ/
Rudolf Ruman – obsluha věžních hodin /DPP/
Milan Sojka – svoz na nákup do Ratboře lidí ze Sedlova a Těšínek /DPP/
Eva Syřínková, Martina Břežková – odečet vody /DPP/

Statistické údaje
Narození:

Dovhaničová Anna

14. 02. 2016

Těšínky 16

Zemřelí:

Černý Josef

25. 11. 2016

Ratboř 4

Šmoldasová Valerie

12. 08. 2016

Ratboř 97

Sedláčková Viviana

08. 09. 2016

Ratboř 161

Kobylák Jiří

21. 04. 1938

13. 03. 2016

Ratboř 123

Hladký Josef 02. 06. 1952

15. 05. 2016

Ratboř 59

Kutílek Jiří

13. 06. 2016

Ratboř 66

09. 07. 1934

Dění v obci
Dne 07. 10. a 08. 10. 2016 se konaly Volby do Zastupitelstev krajů.
Obec měla dva volební Okrsky: volební okrsek č. 1 – Ratboř,
volební okres č. 2 – Sedlov.
Celkový počet voličů ve stálém seznamu voličů bylo 468.
Počet vydaných volebních obálek celkem 210.
Platných hlasů 210.
Výsledky hlasování v obci Ratboř, Sedlov a Těšínky dopadlo takto:
Nejvíce hlasů získaly strany č. 34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 89 hlasů
č. 41 Úsvit s Blokem proti islamizaci – 33 hlasů
č. 30 ANO 2011 – 24 hlasů
č. 12 ČSSD – 24 hlasů
č. 37 KSČM – 22 hlasů
č. 2 ODS – 11 hlasů
č. 32 TOP 09 – 5 hlasů
č. 41 Národní demokracie – 1 hlas
č. 78 Koalice Svoboda a přímá demok.-T.Okamura – 1 hlas
V obci Ratboř, Sedlov a Těšínky proběhl jako každý rok svoz nebezpečného odpadu a
elektro odpadu, velko-objemového odpadu, svoz železného odpadu. A to na jaře a
podzim. Svoz zajistila firma AVE Kolín.
Obecní úřad ve spolupráci s ÚP v Kolíně zajistili další dvě pracovní místa, financované
z příspěvků ÚP v Kolíně. Jedná se o Asistenty prevence kriminality. Tato pracovní místa
byla uzavřena na dobu určitou (leden 2016 až prosinec 2016) se zkušební dobou 3 měsíce.
Jejich pracovní náplní bylo dohlížet na bezpečnost v našich obcích, při kulturních a
společenských akcích, dohled nad osobami vyloučených v místech jejich bydliště, dohled nad

řádným parkováním vozidel, dodržování obecně závazných vyhlášek, s pověřením od MÚ
v Kolíně odboru dopravy zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v místě ul.
Komenského, před čp. 10 a čp. 24 vše v k.ú. Obce Ratboř, to vše a jiné ve spolupráci s Policií
ČR v Kolíně. Na tuto pozici byli vybraní a prošli řádně rekvalifikačním kursem jako „
Strážný“ 68-008-E pan Jaroslav Bauer ze Sedlova a pan Miroslav Dvořák z Kořenic.
Svou práci vykonávali řádně a čestně.
Změnou prošlo i místo administrativní pracovnice Obecního úřadu. Po stávající slečně
Dis. Miloslavě Tykové, která odešla dohodou k 8. březu, nastoupila k 1. dubnu paní
Helena Jenešová, a to na dobu neurčitou.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve věci: „ veřejného
vodovodu Kořenice-Ratboř“, vydala rozhodnutí o nepoužívání této vody pro přípravu
stravy a nápojů kojencům (nutno nahradit balenou vodou určenou pro kojence). Dále
pro děti od 1 roku do cca 3 let věku a pro těhotné ženy.
Odůvodnění: přítomnost dusičnanů. Z tohoto důvodu firma VODOS Kolín nabídla
náhradu těmto rizikovým skupinám dovoz balené vody. Tuto vodu si lze vyzvedávat na
Obecním úřadě.

Z činosti obecního úřadu
Zastupitelsvo
Zastupitelstvo obce Ratboř se v roce 2016 sešlo celkem osmkrát. Nedošlo k žádným změnám
v osobách zastupitelů. V tomto roce nebyly schváleny žádné obecně závazné vyhlášky.
Poplatky se řídí vyhláškou z minulých let, zůstává tedy sazba poplatků za odpady 820 Kč za
osobu za rok, nebo 820 Kč za rekreační objekt za rok a 50 Kč za prvního psa a 50 Kč za
dalšího psa. Pravidla pro osvobození od poplatků zůstávají stejná taktéž.
Výsledky roční činnosti:
-

Byla vymalována chodba obecního úřadu a bývalá jídelna.
Byla provedena oprava nebytových prostor – prostory bývalé školní jídelny.
Od ledna 2016 byla zahájena činnost asistentů prevence kriminality.
Byla provedena oprava obecního traktoru značky Zetor – čerpadlo.
Bylo opraveno obecní vozidlo Škoda Felicia.
Byla provedena oprava Hasičské zbrojnice.
Byly zakoupeny zametací kartáče.
Byl zakoupen mechanický zametací kartáč.
Byla zakoupena nová zahradní sekačka.
Byl proveden nový nátěr dětského hřiště v MŠ.
Byl proveden nový nátěr obecního traktoru a obecních strojů.
Byla opravena a natřena fasáda čp. 88 ze dvora a zakoupeny nové vstupní dveře.
Byl opraven křovinořez a zahradní sekačka.
Byl zakoupen nový křovinořez značky STIHL FS 280.
Byla provedena oprava kapličky v Sedlově.
Byla provedena oprava kanalizace v ulici Komenského.
Byla provedena oprava veřejného osvětlení v ulici Bezručova, ul. Slunečná a Zahradní.

-

-

Byla provedena inventarizace majetku.
Byl proveden prořez stromů a keřů zaměstnanci obecního úřadu v obcích Ratboř,
Sedlov a Těšínky.
Byla provedena oprava místní komunikace ul. Bezručova a komunikace Ratboř –
Kbílek.
Obecní úřad odeslal žádost o bezúplatný převod kostela sv. Václava a zaslání návrhu
smlouvy, adresovanou Římskokatolické farnosti Kolín.
Návrh na schválení podání žádosti o dotaci – oprava ulice Školní.
Byla vypracována zpráva o závěrečném vyhodnocení akce: „Ratboř – úprava ČOV II
na ČS, kde kontrolou Min. Zemědělství nebylo zjištěno porušení zákona.
Obec byla schválena v seznamu MMR k poskytování dotace na Územní plán.
Byla vypracována projektová dokumentace – Vybudování splaškové kanalizace v ulici
Bezručova.
Byla vypracována projektová dokumentace na opravu místí komunikace ulice Boženy
Němcové a Školní.
Dne 7. 6. 2016 proběhla kontrola státního požárního dohledu, jednotky požární ochrany
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.
Dne 15. 6. 2016 proběhla kontrola státního krizového dohledu ve věci krizového řízení
obce Ratboř, HZS Středočeského kraje a Městským úřadem v Kolíně.
Byl pořízen navíc nový kontejner na plast.
Ministerstvo financí provedlo čtyřdenní audit realizace dotace OP SFŽP na akci:
„Zateplení obecního úřadu Ratboř“. Jedná se o nejvyšší auditní orgán v ČR. Výsledek
auditu-„ „Nebyly zjištěny žádné nedostatky“.
Byl vydán pokyn k provedení inventury majetku 2016.

Naše obec:
Mateřská škola /MŠ/ Školní rok 2015/2016
Školka v Ratboři je dvojtřídní – počet dětí je 42
Pedagogický personál – Mgr. Veronika Kohoutová BBA – ředitelka školy
Věra Langšádlová – učitelka školy
Bc. Jaroslava Vařečková – učitelka školy
Provozní personál – p. Martina Vařečková – školnice, pracovnice v obchodním provozu
Tak jako předchozí roky, i tentokrát se všechny pracovnice MŠ podílely na zvelebení školních
prostor.
Akce MŠ – v naší mateřské škole probíhá vždy ve školním roce mnoho různých akcí.
Velmi oblíbená jsou divadla v MŠ, tematické výlety, spaní s předškoláky v MŠ atd.
Dále jsou to společné akce mateřské školy, dětí a rodičů jako jsou podzimní a vánoční tvoření,
besídky a následné posezení.
Rodiče každý rok přispívají na nákup vánočních dárků, za což jim patří naše vřelé
poděkování.

Skauti

Tábor s anglickými skauty 31. 7. až 6. 8. 2016
Poslední červencový den roku 2016 jsme na našem tábořišti v Ratajích nad Sázavou po
čtyřech letech opět mohli přivítat naše bratry a sestry z anglického Newark Scout District,
skautského okresu v severní Anglii sdružujícího řadu skautských středisek. Tentokrát jsme
měli tu možnost hostit celkem třicet jedna dětí a sedm vedoucích ze šesti různých skautských
skupin. Děti i vedoucí byli společně s ratbořskými skauty a skautkami rozděleni do týmů, pro
které byl připraven program zahrnující několik výletů a mnoho her a aktivit v táboře.
Během sedmi nabitých dní jsme se stihli podívat do Prachovských skal, Kolína, kluboven
střediska Modrá želva v Ratboři či Kutné Hory, kde jsme si prohlédli nejen chrám sv.
Barbory, ale také prostory kostela Všech Svatých a Kostnice, která naše anglické hosty
obzvláště zaujala. Kromě toho jsme absolvovali i několik dní v táboře, během kterých byl pro
Angličany připraven bohatý program plný her a dalších aktivit. V průběhu jednoho
z táborových dní si tak naši bratři a sestry například vyzkoušeli pracovat se dřevem, střílet
z luku a vzduchovky či se něco dozvědět o České republice a jejích tradicích. Skauti se také
naučili tancovat český národní tanec polku nebo přeříkat některé české jazykolamy.
Jako hlavní organizátor této výměny hodnotím její průběh jako zdařilý, což potvrdily i kladné
ohlasy našich anglických přátel, kteří byli z proběhlého týdne velmi nadšeni. Zároveň jsme
touto návštěvou otevřeli třetí desetiletí naší spolupráce, protože dvacetileté výročí jsme
oslavili již v roce 2014 při naší minulé návštěvě v anglickém Kelhamu. Věřím tedy, že nás
v budoucnu čeká minimálně dalších dvacet let úspěšné spolupráce, během kterých prožijeme
spoustu krásných zážitků a vznikne mnoho nových přátelství mezi českými a anglickými
skauty, stejně jako se to dařilo doposud. Příslibem toho může být fakt, že jsme již obdrželi
pozvání za našimi přáteli v roce 2018.
Pavel Havlíček – Paulie

Ratbořáček
Zprávičky z Ratbořáčku
Ohlédnutí za celým rokem 2016:
- leden - Maškarní pro děti na téma „ Mrazík“, kde jsme se představili v trochu jiné podobě,
než jste zvyklí, a to že jsme sehráli krátkou ukázku ze známé pohádky.
- březen – MDŽ, zde nechybělo, jako každý rok, překvapení. Naše „ taneční skupina“
předvedla tanec domorodců s názvem „ zombí zorba“. Všechny ženy obdržely od nás dáreček
a pohoštění, k tanci a poslechu zahrál pan Karel Brtek.
- duben - „ čarodějnický slet“, volba miss, missák, opékání buřtů, hry a na závěr nechyběl
ohňostroj.
- červen - dětský den „kouzelníci a čarodějové“, na tento den nás inspiroval sám velký
kouzelník Harry Potter, děti poznaly útěk z Azkabanu, vrbu mlátičku, zapovězený les,
levitující svíčky, Dobbyho ponožky aj., nechyběly ani postavy ze slavné knihy a samozřejmě
nástupiště 9 ¾, kde na návštěvníky čekal vyhlídkový vláček, který je povozil po celé naší
obci.
- listopad – halloween na zámku – soutěže se strašidly, s loupežníky si děti zahrály karty a
skořápky, u vodníka pochytaly všechny ryby v kašně, u pirátů pověsily svítící kroužky na
jejich háky, u čarodějnic si vyzkoušely přesnost v hodu ponožkou, u zombíků oblékly kříže, u
černé vdovy a vězně hledaly ztracené klíče od zámku, u věštkyně Calypso poznávaly po
hmatu veškerou havěť, u mnicha obcházely strašidelný strom a u kostlivce se zastavily u
svítícího hrobu. Po celou dobu hrála strašidelná hudba, do tmy hejkal Hejkal a nad tím vším
bděla Bílá paní – strážkyně všech strašidel a zámeckého parku.
- prosinec - Mikuláš na zámku a rozsvícení stromečku. Návštěvníci navštívili „Luciferovo
peklo“, hříšníky peklo potrestalo a hodné Lucifer odměnil zlaťákem. Nechyběl Mikuláš
s anděly, který všem požehnal, popřál vše dobré a rozdal dárečky všem dětičkám a za pomocí
všech přítomných slavnostně rozsvítil vánoční stromeček.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomáháte, jak finančně, materiálně i těm kteří nás
podporují, jak fyzicky, tak i psychicky. Není lehké v této uspěchané době sehnat parťáky,
kteří by chtěli občas vypnout a udělat něco pro ostatní, odepřít si několik víkendů s rodinou a
jít se navléknout do nějaké masky, připravit kulisy aj..
Těm všem strašně moc děkujeme… bez Vás by to nešlo!!!
Příští rok se na Vás budeme opět těšit.
Všem přejeme pohodu, zdravíčko, štěstíčko v Novém roce 2017.
Šárka Bencová

TJ Slavoj Ratboř
STARŠÍ ŽÁCI SLAVOJ RATBOŘ - PODZIM 2016
Příprava na novou sezónu pro nás začala třídenním kempem u nás na hřišti ve
dnech 18. 8. – 20. 8. 2016. Třetí den jsme zakončili turnajem, který se nám podařilo vyhrát.
Výsledky – základní skupina: Ratboř - Suchdol 6:2, Sendražice - Krakovany 5:2, o třetí místo
Suchdol - Krakovany 1:1 /na penalty 9:8 /, o první místo Ratboř - Sendražice 5:1.
Pořadí: Ratboř, Sendražice, Suchdol, Krakovany
Musím podotknout, že to byly naše první zápasy na celé hřiště.
Dále jsme odehráli dva přátelské zápasy.
Ratboř - Nymburk 1:6, Ratboř - Konárovice 2:3. V těchto zápasech se protočila celá sestava a
vyzkoušel jsem hráče na různých postech. Tyto zápasy nám ukázaly co je potřeba vylepšit a
na čem musíme zapracovat.
Od 3. září jsme začali pravidelně každý víkend hrát mistrovské zápasy až do 29. 10. 2016.
Pouze v jednom zápase jsme prohráli a to venku těsně v Kouřimi a to brankou v posledních
dvou minutách zápasu.
Výsledky mistrovských utkání:
RATBOŘ - Červené Pečky 5 : 0, Tuchoraz 5:0, Zásmuky 7:1, Radim 10:0, Plaňany
5:0,
Liblice 4:0, Břežany II 15:0, Dolní Chvátliny 5:1.
V tabulce nám patří krásné druhé místo a na jaře máme velkou motivaci zaútočit na první
místo a tím se stát jako nováček soutěže vítězem okresního přeboru starších žáků.
Čelo tabulky je následující:
1 Kouřim
9 9 0 0
64:11
27
2 RATBOŘ
9 8 0 1
56:3
24
3 Č.Pečky
9 7 0 2
35:16
20
4 Liblice
9 6 0 3
31:17
17
Tabulku a výsledky najdete na stránkách: kolínský fotbal, starší žáci U15, okresní přebor ,,A
Kádr mužstva Slavoje Ratboř tvoří 20 hráčů ročníku 2002 a mladší.
Trenérem mužstva je Benc Josef ml, asistent trenéra je Doležal Miroslav, vedoucím mužstva
je Dobeš Jan a manažerkou je Doležalová Radka.
Zimní přípravu začínáme od listopadu do února v Kolíně střídavě v tělocvičně na 5.ZŠ a
v hale Stapu na Zálabí.
Rádi uvítáme nové hráče. Přijďte si s námi zatrénovat a zahrát fotbal. Na domácí hřiště se
vracíme v březnu 2017.

Chtěl bych poděkovat všem rodičům, že vozí děti na tréninky a zápasy, dále všem fanouškům,
kteří nám v hojném počtu fandí na každém zápase.
Budeme se těšit zase na jarní sezónu.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátku a hodně zdraví v Novém roce.
Benc Josef ml.

TJ Slavoj Ratboř děkuje všem činovníkům a hráčům za velmi úspěšnou sportovní prezentaci
našeho klubu a obce. Děkujeme našim příznivcům, fanouškům a obci Ratboř za podporu,
které si velmi vážíme.
Přejeme Vám krásné, pohodové a radostné vánoční svátky a budeme se na Vás těšit na
sportovních a kulturních akcích v nadcházejícím roce.
David Semerák
předseda TJ Slavoj Ratboř
Tabulka pořadí
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
FC Velim
Slavoj Ratboř
Sokol Cerhenice
FK Týnec/n L
Pašinka/Nebovidy
Štítarský SK
Čechie
Veltruby,z.s.
Meteor Hradištko
I.
TJ Sokol Nová
VesI
TJ Sokol
Sendražice
TJ Tři Dvory
Sokol Volárna
Sokol J. Lhota B
Veletov/St. Kolín

Záp.
13
13
12
13
13
13

Skóre
59:18
46:18
49:18
40:17
30:33
26:23

Body
34
31
26
26
26
20

13

27:27

19

13

33:31

17

13

19:22

15

12
13
13
13
13

16:45
15:30
17:59
19:36
24:43

14
13
11
9
9

SDH Ratboř
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Sboru
dobrovolných hasičů v roce 2016.
Naše družstvo ve složení Mokráček Pavel, Vendl David, Kruliš Pavel, Cepek Václav nejml.,
Šálek Luboš, Kučák Juraj, Hanzl Vojtěch, Horáček Čeněk, Cepek Michael, Semerák David
ml., Beneš Jaroslav ml. a Handa Jakub se v tomto roce zúčastnilo třech soutěží v požárním

sportu. 21. 5. 2016 v Mančicích (Okrsková soutěž), kde jsme obsadili 3. místo. 25. 6. 2016
v Kořenicích 2. místo a 11. 9. 2016 v Lošanech 2. místo.
Po roční pauze jsme 17. 9. 2016 pro naše členy a příznivce uspořádali poznávací zájezd.
Tentokrát jsme zavítali do Českého Šternberka na hrad a v Kácově jsme navštívili muzeum
motocyklů a místní pivovar Hubertus.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu a přízeň.
Petr Hron, starosta SDH Ratboř

