Rok 2015
Počasí
Leden
Leden byl poměrně teplý měsíc, nebyl naměřem jediný ledový den. Teplota s celodenními mrazy.
10. ledna stoupala teplota až k 17 ºC. V noci na 10. ledna napršelo na teplé frontě na horách 50 mm
a následoval den ve znamení teplotních rekordů. Bylo naměřeno 16,8 ºC. Naopak nejnižší teplota
byla naměřena v Rýmařově -19 ºC.
Únor
Unor byl v průměru chladnější než leden. 20. února bylo až 11 ºC, naopak 7. února na Šindelové
až -20 ºC, pouze 3 dny v Praze s teplotou do 0,5 ºC.
Březen
Březen se řadil mezi proměnlivý měsíc, s velkými denními amplitudami tj. rozdíly minimálních
ranních teplot a maximálních odpoledních teplot. 25. března bylo naměřeno 17 ºC.
Duben
Na Velikonoční pondělí 6. 4. jsme naměřili první letní den. Teploty šplhaly až přes 25 ºC. Například
Kopistách bylo naměřeno 25,8 ºC.
Květen
15. května ještě mrzlo. Občas se v ranních hodinách vyskytovaly teploty kolem 0 ºC. Odpoledne se
teploty vyšplhaly až na krásných 25 ºC.
Červen
Dne 3. června byl naměřen první tropický den. V Praze dosahovaly teploty kolem 31 ºC, v Brně
32,2 ºC, rekord v Karviné 34,3 ºC. Naopak 24. června se vše zlomilo a prudce se ochladilo.
Minimální noční teploty se pohybovaly kolem 5 ºC.
Červenec
V červenci se teploty výrazně zlepšily, oproti červnu. Od 4. července nastaly tropické dny i tropické
noci. Teploty dosahovaly 36,5 ºC. V Praze bylo naměřeno celkem 10 tropických dnů.
22. červenec byl nejteplejším dnem. Teplota dosáhla 39,2 ºC.
Srpen
Opět panovaly letní dny. Nejteplejším dnem byl 8. srpen, kdy teplota dosáhla na tropických 39,8 ºC.
Byly tropické dny, bez přeháněk a větru. Česko zasáhlo sucho. Naopak ve druhé polovině srpna i
mrzlo. Na Kvildě bylo naměřeno -5,8 ºC. Objevily se vydatné srážky. Praha 55 mm.
Září
Objevil se první sníh na Sněžce. Sněžilo pouze v horských oblastech. V nížinách panovalo poměrně
teplé počasí. 17. září byla tropická noc. Teplota dosáhla na neuvěřitelných 20,5 ºC. I přes den bylo
naměřeno 34 ºC. 22. září Kvilda hlásila -6,8 ºC.
Říjen

Objevilo se první sněžení, konkrétně 14. října na Karlovarsku. Ranní teploty klesaly pod bod mrazu,
odpolední maxima 10-12 ºC. Koncem října se ochladilo, vládla podzimní atmosféra.
Listopad
Naopak po chladném říjnu přišlo velké oteplení. 6. listopadu padl teplotní rekord 18,8 ºC. 10.
listopadu bylo extrémně teplé ráno. Průměrná měsíční teplota 5,63 ºC.
Prosinec
Prosinec začal ve znamení dešťového počasí. Bylo naměřeno 70 mm srážek. Prosinec byl extrémně
teplý měsíc, naproti listopadu. Od 23. do 28. prosince padly teplotní rekordy. Bylo naměřeno
16,8 ºC. Jako minulý rok, opět byly Vánoce na blátě.
Rok 2015 byl v počasí plný extrému. Rychle se střídaly teploty, proměnlivé a nestálé počasí.

Události ve světě
7. ledna:

Při útoku na redakci francouzského sataristického týdeníku Charlie Hedbo v Paříži
bylo zastřeleno deset novinářů a dva politické.

7. února:

Referendum na Slovensku o výlučnosti manželství muže a ženy.

11. března:

Při požáru nákupního centra v ruské Kazani zahynulo 17 osob.

25. dubna:

Nepál zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo 8632 obětí.

24. května:

Polský prezident byl zvolen Andrzej Duda.

Červen:

Prudký nárůst přílivu uprchlíků do Evropy.

5. července:

Řecké referendum o záchranném programu 2015.

17. srpna:

Při pumovém útoku v thajském Bangkoku zahynulo 20 lidí.

10. září:

Královna Alžběta II. se stala nejdéle sloužícím britským panovníkem.

23. října:

Největší hurikán Patricia poničil západní pobřeží Mexika.

30. listopadu: Klimatické konference v Paříži.
11. prosince: Vesmírná loď Sojuz TMA-17M přistála po úspěšné misi v kazašské stepi.

Události v České republice
Leden:

Plzeň a Belgický Mons jsou evropskými hlavními městy kultury

24. února: V restauraci u Uherského Hradiště zastřelil ozbrojený Zdeněk Kovář osm osob
a jednu z nich těžce zranil.

13. března: Dvě české turistky, které byly před dvěma lety uneseny na Středním východě, se vrátily
zpět do vlasti.
6. dubna:

Na lince A pražského metra byly slavnostně otevřeny stanice Bořislavka, Nádraží
Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.

1. – 17. května: V Praze a Ostravě proběhlo 79 mistrovství světa v ledním hokeji.
22. června: U přehrady Desná v Jizerských horách byla otevřena, znovu vybudována turistická
chata Krömerova bouda.
6. července: 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
19. září:

Po osmi letech výstavby byl dán do provozu tunelový komplex Blanka v Praze.

2. října:

Zemřel herec Oldřich Lipský.

29. prosince: Zemřel fotbalový brankář Pavel Srníček.

Správa obce
Dvě nové vyhlášky
Zaměstnanci obce:
V roce 2015 měla obec Ratboř celkem jedenáct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Ne všichni
z nich však byli zaměstnáni u obce po celý rok. Šest 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. V květnu se stal vedoucím údržby obce místo pana Jana
Vendla pan Roman Paďouk. Pan Jan Vendl zůstává na pozici řidič nákladního automobilu a traktoru
a dělníka pro údržbu veřejné zeleně.
Administrativa: Pavla Rylichová – účetní
Miloslava Tyková ml. - administrativní pracovnice
Údržba obce:

Jan Vendl – do května vedoucí údržby obce, od května řidič a dělník pro údržbu
veřejné zeleně.
Roman Paďouk – do května dělník pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce,
od května 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 března do října/

Helena Jenešová – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP-od listopadu do prosince/
Eva Míšková – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP- od března do října/
Ludmila Pijáková – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP- od března do října/
Dana Viliánová – dělnice pro údržbu veřejné zeleně a úklid obce
/VPP- od března do října/
Miroslav Uhlík – dělník pro údržbu veřejné zeleně a úklidu obce
/VPP- od června do října/
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 – odečet vody /DPP/

Z činosti obecního úřadu
Zateplení budovy obecního úřadu:
Budova obecního úřadu byla zateplena. Fasáda budovy byla obalena polystyrenem, na půdě byla
položena vata, dále byla vyměněna okna a bylo instalováno tepelné čerpadlo. Přímotopy byly
nahrazeny radiátory. Zateplení prováděla firma KWEKU, s.r.o.
Úpravy kanceláří obecního úřadu:
Kanceláře obecního úřadu byly vybaveny novým nábytkem, novou podlahou /PVC/, novými
vstupními dveřmi a novým osvětlením. Obě kanceláře byly také vymalovány. Nábytek byl zhotoven
truhlářstvím Jiří Kakáček, ostatní úpravy byly provedeny firmou Miloslav Burian.
Úprava obecní cesty v Sedlově:
V návaznosti na dokončení stavby asfaltové polní cesty Sedlov-Suchdol byla provedena úprava
úvozové obecní cesty z intravilánu obce /od Kornových/, která se na novou polní cestu napojuje.
Práce provedla firma Dočkal CZ, s.r.o.

Ostatní:
K přečerpávací stanici byla postavena panelová příjezdová cesta zhotovená firmou Dočkal CZ s.r.o.
Byla opravena kanalizace v ulici Školní a Za Školou.

Byla vypracována dokumentace pro opravu ulice Školní.
Byly opraveny schody vedoucí do tělocvičny v budově MŠ Ratboř. Opravu provedl pan Štefan
Bajkai.
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na Min. financí na akci: Vybudování technického zázemí a
na akci: Oprava místních komunikací v ul. Boženy Němcové a Školní.
Proběhla výměna záchodů v MŠ.
Byl vybudován plot v MŠ.
Byly prodány pozemky u MŠ Ratboř.
Byla provedena oprava chodníku v Tyršově ulici. Opravu provedl pan Štefan Bajkai.
Byla uzavřena smlouva mezi SFŽP a obcí Ratboř ohledně poskytnutí podpory na akci: Výměna
zdroje tepla v MŠ.
Byla zahájena tvorba nového územního plánu obce Ratboř.
Byla provedena deratizace v obci.
Byla provedena elektro revize budovy OÚ.
Byla vypracována studie technického zázemí pracovníků údržby obce.
Byl proveden svoz nebezpečného, velkoobjemového odpadu a svoz železného šrotu.
Byla provedena oprava kostelních hodin.
Byl zakoupen zametací stroj.
Byl zakoupen štěpkovač.
Byly provedeny drobné opravy kabin.
Byla zakoupena vánoční osvětlení.
Bylo jednáno s firmou VODOS, s.r.o., o prodloužení smlouvy na provozování kanalizace a ČOV.
Byl podepsán dodatek č. 5 ke smlouvě o komplexním provozování kanalizace.
Od 5. 10. do 7. 10. 2015 byl uzavřen železniční přejezd v Kořenicích ve směru Kořenice – Ratboř.
K popelnicím před poštou byla pořízena červená popelnice na olej.
Byla navýšena časnost svozů plastů v období od května do října na 1x týdně.
Tak jako každý rok, tak i letos tomu nebylo jinak, proběhl 24. 12. 2015 koncert Kutnohorských
pozounérů v místním kostele sv. Václava.

Statistické údaje
Narození: Vondráčková Marie

24. 01. 2015

Ratboř

Botková Ema

27. 01. 2015

Sedlov

Hron Josef

06. 02 2015

Ratboř

Poláková Anna

03. 05. 2015

Ratboř

Veselý Matěj

25. 05. 2015

Ratboř

Benda Matěj

01. 06. 2015

Ratboř

Zemřelí: Dědič Vladimír

18. 05. 1932

23. 02. 2015

Těšínky

Golich Jiří

19. 02. 1950

07. 08. 2015

Sedlov

Klápa Václav

08. 03. 1945

05. 08. 2015

Ratobř

Kroupová Milada

05. 06. 1923

22. 10. 2015

Sedlov

Landori Ladislav

04. 01. 1952

14. 06. 2015

Ratboř

Mészároš Ján

29. 04. 1930

08. 01. 2015

Ratboř

Pícha Jiří

17. 01. 1947

04. 05. 2015

Ratboř

Šulc Oldřich

10. 01. 1947

19. 03. 2015

Ratboř

Naše obec
Mateřská školka /MŠ/
V MŠ byl vyměněn zdroj tepla. Akumulační nádrže a stará topná tělesa byly odstraněny a
nahrazeny tepleným čerpadlem a novými radiátory. Úpravu prováděla firma Vladimír Mikš.
Výměnou tepelného zdroje bylo navázáno na zateplení z minulého roku. V MŠ byly také vyměněny
dětské záchody a byl postaven plot okolo dětského hřiště. Personální obsazení zůstává stejné.

Pošta
Došlo ke změně vedoucího pošty. Stávajícího Zdeňka Klotze nahradil nový pan Vlastimil Pěkný.

Obchod se smíšeným zbožím
V průběhu roku nastoupila paní Mokrá Zdena do starobního důchodu. Vedoucí obchodu se stala
paní Eva Syřínková. Paní Mokrá zůstala v obchodě na zkrácený úvazek jako prodavačka.

TJ Slavoj Ratboř
Mužstvo dospělých vstupovalo do jarní sezóny s nemalým úkolem, udržet soutěž Postřižinského
okresního přeboru. V mužstvu se probudil týmový duch, který přinesl do jarních zápasů viditelnou
bojovnost a nasazení všech hráčů do každého utkání. Výsledkem bylo 8 vítězných zápasů ze 13
odehraných a obsazení 9. místa v tabulce. Dne 5. Června byl uspořádán turnaj v malé kopané
společnosti EUROVIA CS, a.s., za účasti českých, moravských a slovenských týmů v počtu 180
fotbalových nadšenců. Vítězem turnaje se stal tým Jižní Morava. Nejvýznamnějším partnerem pro
TJ Slavoj byl a je obec Ratboř, jak v oblasti finanční, tak servisu. Z vlastních finančních prostředků
TJ Slavoj byly provedeny investice do několika projektů. Výtažkem je to např. generální oprava
sekacího traktoru, nebo provedení opravy zavlažování hřiště, aby bylo nutné vyjmout nefunkční
nautilu, provést její opravu a zároveň vyměnit příslušenství k jejímu provozu.
Mladší žáci
Přáním bylo udržet si třetí místo a poprat se o druhé. Odehrálo se celkem 13 mistrovských zápasů.
Bohužel měli smůlu a nepodařilo se jim udržet třetí místo.
Naše fotbalová miminka
Po vzoru starší přípravky / nyní již mladších žáků / se rozhodlo založit tým mini přípravky. Pod
hlavičkou Slavoj Ratboř tedy vznikl další tým malých fotbalistů z Ratboře, Kolína, Suchdola,
Kbílku.

Junák
Jako každý rok, byl Junák samá akce, výlet:
- od 5. do 25. července - tábor
- 22. únor: Oslava 25. let založení střediska výletem na Opatovický vršek – cesta byla obohacena
bohatým programem, plný her, aktivit spojených s životem střediska v uplynulém
čtvrtletí.
- Velikonoční prázdniny – výprava do České Třebové
- 21. března: ekologická brigáda- I v letošním roce uskutečněno společně s myslivci, během které se
uklízel nepořádek v obci Ratboř a jeho okolí.
- 28. červen: brigáda – hrabání louky v Ratajích nad Sázavou
- 17. října: setkání po 25 letech
- 23. prosince: zdobení vánočního stromku pro zvířata v Motýlím údolí

Ratbořáček
Ratbořáček jako každý rok, tak letos tomu nebylo jinak pořádaly spoustu sportovních a kulturních
akcí. Vše začalo v lednu a to turnaj mladších žáků o pohár bývalého předsedy klubu Romana
Hrušky, kde se vítězi stali naši mladí borci z Ratboře. Jelikož v naší obci působí Garda Slavoj,
připravili turnaj i pro ně a opět pohár Romana Hrušky zůstal doma. Koncem února nastal čas rejů,
bálů, tudíž Ratbořáček zorganizoval karneval na téma „kufr plný pohádek“.
8. března MDŽ – zorganizoval v místní sokolovně posezení s hudbou. Největší aplaus sklidila
taneční skupina „Ratbořští orli“, které bylo složeno s tatínků, kteří se představili jako Mužoreti.
Po dvouleté odmlce vyrazili do vinného sklípku k Hanušům do Blučiny u Brna, autobus byl plně
obsazen a víno teklo proudem.
30. dubna, jako každý rok patřil všem čarodějům a čarodějnicím. Zde se konala soutěž Miss
Čarodějnice a Čaroděj a zapálili vatru s Belzubou.
Jako každý rok navštívili zoologickou zahradu a botanickou v Liberci.
V červnu přivítali v zámeckém parku jako indiáni. Zde se mohly děti naučit mnoha akrobaciím,
vyrábět si čelenky, lasovaly, kouzlily s šamany, poznávaly stopy zvířat …. Pohoštění zajistil hotel
Kotěra.
V říjnu- listopadu pořádali „Strašidelný park“
V prosinci – „Čertovské řádění“
12. 12.2015 – rozsvícení stromečku v zámeckém parku

