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rekonstrukce MŠ!

čtěte více v zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Ratboř

slovo úvodem
Milé čtenářky, milí čtenáři,
tři měsíce již uběhly, a tak je tu další číslo Ratbořského zpravodaje. Po sychravých a deštivých dnech konečně vysvitlo
sluníčko a zdá se (alespoň v době, kdy píši toto úvodní slovo), že by pěkné počasí mohlo vydržet i nadále. Využijme tedy
druhou polovinu léta k načerpání nové energie, relaxujme a užívejme si letních radovánek. A pokud se mýlím a počasí
se nevydaří, nenechejme se tím rozhodit, vyměňme slunečník za deštník a užijme si léto i tak.

i

Míla Tyková ml.

informace pro Vás
Obědy
Do naší obce začala dovážet obědy firma Kadlec Kolín s.r.o. Firma
nabízí výběr minimálně ze šesti jídel. Cena hlavního jídla je 60 Kč,
pokud si dodáte vlastní ešusy a 65 Kč, pokud si necháte dopravit oběd
v nevratném plastovém obalu. Obědy jsou dodávány nezávisle na
obecním úřadu. Pokud si chcete obědy objednat, volejte na tel. číslo
721 025 311. Seniorům obecní úřad po předložení účtenky vrátí za
každý oběd 10 Kč. Účtenky předkládejte průběžně za každý měsíc
zvlášť.

Výpadek elektřiny
Dne 5. 8. 2013 dojde v celé obci v době od 7.30 do 16.30 hod k přerušení dodávky elektřiny.

Výpis z rejstříku trestů
Od 27. 6. 2013 již není pro držitele občanských průkazů, na kterých není uváděn údaj o rodném příjmení, povinností
prokazovat se při žádosti o výpis z rejstříku trestů kromě občanského průkazu také rodným listem.

Obecní poplatky
Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží splatnost poplatků za popelnice a za psa.
Oba poplatky mají splatnost k 30. 7. 2013.

BLAHOPŘEJEME
našim váženým spoluobčanům, kteří se v letních měsících roku 2013
dožívají významného životního jubilea:
paní Miladě Kroupové ze Sedlova | paní Aleně Havlíčkové z Ratboře
panu Janu Váňovi z Ratboře | panu Ladislavu Válovi z Ratboře
panu Oldřichu Dolejšovi z Ratboře | panu Jiřímu Kutílkovi z Ratboře
paní Jarmile Prchalové z Ratboře | paní Aleně Linhartové z Ratboře
panu Karlu Lenderovi z Ratboře | panu Jindřichu Svobodovi z Ratboře
paní Vlastně Vaclové z Těšínek | paní Miladě Kutílkové z Ratboře
panu Vladislavu Barešovi z Ratboře | paní Martě Bauerové ze Sedlova
paní Márii Kakáčkové z Ratboře

Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
radosti, spokojenosti a životního optimismu.
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Zprávičky z RATBOŘÁČKU
CO SE ÚDÁLO
30. dubna jsme se všichni společně sešli na hřišti a užili jsme si čarodějnický rej, který byl zakončen malým
ohňostrojem. Během večera, kromě soutěží, opékání špekáčků, proběhla promenáda masek a byla vyhlášena
Miss čarodějnice a nejhezčí čaroděj.
11. května fotbalová přípravka odehrála přátelské utkání s klubem Viktorie Plzeň. Po zápase jsme navštívili
Dinopark a ZOO v Plzni, tatínkové místní pivovárek.
25. května se uskutečnil DĚTSKÝ DEN, tentokrát děti vyzkoušely své šikovné ručičky v tvořivých dílničkách,
zasoutěžily si v různých disciplínách, mohly se ustrojit do policejní výstroje a zaskákat si na skákacím hradu.
Proběhla ukázka policejního psovoda a zásah Policie ČR na fotbalové fanoušky. Poté se nad hlavami prolétly dva
vrtulníky a ultralehké letadlo, ze kterých se sypaly sladkosti na travnatou plochu.
8. června jako každoročně, jsme navštívili další zoo, los padl – Dvůr Králové.
V hojném počtu a za krásného slunečného počasí jsme si to všichni užili.
Proběhla materiální sbírka, která byla předána Městu Kouřim a
následně rodinám, které byly nejvíce poškozeny povodněmi, všem,
kteří přispěli, děkujeme.

UŽIJTE SI LÉTO

“
A SLEDUJTE PO PRÁZDNINÁCH NAŠÍ NÁSTĚNKU”
Děkujeme OÚ Ratboř, TJ Slavoj Ratboř a všem, kteří nás podporujete.

SLEDUJTE naše stránky
http://ratbor-akce.webnode.cz/
nebo facebook ratboracek.
Sledovanost našich stránek:
rok 2010			
rok 2011			
rok 2012			
leden, únor 2013		

431
4262
7436
931

KNIHOVNA
Představení knihy Falešný polibek od Hedwigy
Courths-Mahlerové
Falešný polibek je typická červená knihovna bez nějaké
hlubší myšlenky či překvapivých zvratů - kdo tomuto
žánru neholduje, ať ji ani nečte, o nic podstatného
rozhodně nepřijde. Ten, kdo má však zamilované příběhy
rád, možná tento nový přírůstek v naší obecní knihovně
přivítá. Zvlášť nyní v létě, kdy člověk obvykle vyhledává
jednodušší čtivo, by mohla být tato kniha vhodnou
volbou, jelikož se jedná o knihu, jejíž čtení nevyžaduje
nijak zvlášť velkou pozornost.
Hlavní dějová linka je prostá: on miluje ji, ona miluje jeho,
jenže on si myslí, že ona jím opovrhuje a ona si zase
myslí, že on opovrhuje jí. Ona před jeho pomyslným

opovržením uteče z Německa až do daleké Ameriky a on
ji hledá, ….. je to červené knihovna….. takže až ji nakonec
najde a přesvědčí ji o své lásce k ní. Krom hlavní dějové
linky je v knize několik vedlejších dějových epizod, takže
šťastného konce (happyendu) se dočkáte víckrát než
jednou. To celé je zasazeno do období konce 19. či spíše
začátku 20. století (do období, kdy auta už existují, ale i
ničím nepodložené podezření z románku s cizím mužem
může být dostatečným důvodem k opuštění vlasti a to i
poté, co si vás daný muž vezme za ženu).

Míla Tyková ml.
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TJ Slavoj Ratboř
Další sezonu 2012/2013 úspěšně zakončili fotbalisté TJ Slavoj
Ratboř
A – mužstvo dospělých skončilo na 11. místě v Krajské soutěži 1.
B – třídy
Trenér: Ladislav Pěkný, vedoucí mužstva Jindřich Svoboda
B – mužstvo dospělých se umístilo na 3. místě okresní soutěže
Trenér podzim 2012 : David Kuthan, vedoucí mužstva celou sezonu
Petr Hron
Starší přípravka do 10 let se stala vítězem Okresní soutěže.
Trenér: Josef Benc, asistent trenéra Miroslav Doležal, vedoucí
mužstva Jan Dobeš
Dále pak si vedou úspěšně hráči gardy s věkem nad 35 let.
Výbor TJ děkuje všem trenérům, hráčům, funkcionářům a našim
příznivcům za podporu a obětavou práci pro klub a dosažené výsledky.
Dále pak děkujeme Obci Ratboř, místním zastupitelům,panu starostovi za podporu sportu v Ratboři.

David Semerák

Starší přípravka TJ Slavoj Ratboř
Nejmladší fotbaloví zástupci našeho klubu a obce, úspěšně navázali na zimní přípravu. Na jaře 2013 se stali vítězi okresní
soutěže. V této sezoně odehráli 42 zápasů, z toho 27 x výhra, 7 x remíza a 8 x prohra, skóre 136:91 s počtem bodů 88.
Pro zajímavost, druhé Konárovice měly o 16 bodů méně. Tyto mistrovské zápasy se hrály formou turnajů. Samozřejmě jsme
sehráli také hodně přátelských utkání. Trénovali jsme na našem hřišti 2x týdně, více info najdete na našich stránkách.
Musím se také zmínit o přátelském utkání,
které se odehrálo na pozvání mladší
přípravky prvoligové Viktorky Plzeň. Muži A
týmu se v tomto roce stali mistrem ligy.
Odvetu jsme odehráli na našem hřišti 25.
května, v historii klubu se tyto zápasy zapíší
jako první měření sil našeho mládí proti
prvoligovému mládí. Výsledek jasně hovořil
v náš prospěch, protože to byli hráči o 2 roky
mladší, ale nešlo o výsledek, ale o zážitek a
ten byl nezapomenutelný.
Zakončením fotbalové sezóny bylo utkání
našich maminek a fanynek proti tatínkům a
fanouškům. Samozřejmě v dobré náladě a s
bojovým duchem nastoupili hráči přípravky
proti tatínkům. Opět zde nešlo o výsledek, ale
o radost ze hry.
Definitivní rozloučení s velmi úspěšnou
sezónou proběhlo poslední víkend v červnu
na chatě v Českém Šternberku.
Na závěr moc veliké poděkování našim fotbalistům, s jakou vervou trénovali a odehráli, jak přátelská, tak zejména mistrovská
utkání, KLUCI, JEN TAK DÁL!
Též chci poděkovat vedoucímu mužstva H. Dobešovi, as. trenéra Mírovi a Dušanovi Doleželovi, rozhodčím, kteří pískají
domácí zápasy – L.Kratochvílovi, M. Dolejšovi a F. Chocholovi. Velké díky patří Sandře za pěkné vedení webových stránek,
také R. Doležalové za organizační činnost a v neposlední řadě své manželce Šárce a samozřejmě oddílu TJ Slavoj Ratboř.

trenér Pepa Benc
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Výpis ze zápisu č. 21 ze zasedání Zastupitelstva
obce Ratboř, konaného dne 6. 5. 2013 od 18.30 hod.
Zahájení zastupitelstva

Ze ZO přítomni: Štefan Bajkai, Eva Červinková, Stanislav Čežík, Milan Jeneš (předsedající), MVDr. Josef Král, Martin Neruda, Pavla
Rylichová, David Semerák, Jana Válová
Kontrola zápisu č. 20 – pan Semerák konstatoval, že je zápis v pořádku.
Ověřovatelkami zápisu č. 21 určeni: paní Eva Červinková a pani Pavla Rylichová
Zápisem pověřena paní Tyková

Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2012

Předsedající dal slovo paní Tykové, aby seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 2012. Paní Tyková seznámila přítomné
s těmito údaji:
Příjmy: 6115430,33
Výdaje: 6335584,26
Předsedající navrhl schválit závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad, neboť nebyly zjištěny chyby a nedostatky při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 Odborem finanční kontroly. – schváleno bez výhrad

Návrh na schválení rozpočtové změny č. 2

Předsedající opět předal slovo paní Tykové, aby přítomné seznámila s rozpočtovou změnou č. 2. Paní Tyková přítomné
obeznámila s návrhem rozpočtové změny a konstatovala, že navržená rozpočtová změna je vyrovnaná. - schváleno

Návrh na schválení prodeje pozemkové parcely č. 3/3 k. ú. Sedlov

Předsedající konstatoval, že na základě schváleného záměru ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř č. 20, konaného dne 18. 3.
2013 podala paní Jitka Jandlová cenovou nabídku na odkoupení pozemku č.3/3 k. ú. Sedlov o celkové výměře 111 m2. Cenová
nabídka činí 18.000 Kč za celý tento pozemek. Přesedající navrhl prodej výše zmíněného pozemku paní Jandlové. - schváleno

Návrh na schválení záměru pronájmu nebytových prostor (obecní jídelna)

Předsedající konstatoval, že dosud nikdo nepodal nabídku na pronájem nebytových prostor – obecní jídelny – za podmínek
stanovených záměrem na zasedání Zastupitelstva obce Ratboř č. 20, konaného dne 18. 3. 2013. A z tohoto důvodu navrhl snížení
ceny za tento pronájem na minimální částku 2.000 Kč za měsíc. - schváleno

Návrh na schválení záměru prodeje obecní stodoly v obci Těšínky

Předsedající konstatoval, že obec dostala darem od pana Jeřábka stavební parcelu č. 67 k. ú. Sedlov (obecní stodola) a k ní
přiléhající pozemkovou parcelu 156 k. ú. Sedlov. Předsedající dále konstatoval, že obci z tohoto vlastnictví neplynou žádné výhody
a naopak vyplývají zbytečné povinnosti (např. sekání trávy), a proto navrhl prodej těchto parcel za celkovou minimální cenu
100.000 Kč. - schváleno

Návrh na schválení záměru rozšíření kapacity Mateřské školy Ratboř

Předsedající seznámil přítomné s tím, že dne 22. 4. 2013 se sešli starostové a místostarostové z obcí Ratboř, Kořenice, Pašinka
a Kbel a ředitelka MŠ Ratboř. Zúčastnění se dohodli, že projednají na zastupitelstvech svých obcí, že se budou společně podílet
na nákladech rekonstrukce MŠ Ratboř, díky které by bylo možné navýšit počet dětí v MŠ na 37 dětí celkem (tj. Rozšíření o ½
třídy). Obce by se společně podílely také na nákladech materiálního zabezpečení a projektové dokumentace a na nákladech za
právníka. V souvislosti s touto schůzí navrhl předsedající schválit rozšíření kapacity MŠ za předpokladu, že finanční spoluúčast
schválí na svých zastupitelstvech i zastupitelé ostatních výše zmiňovaných obcí. - schváleno

Návrh na schválení účetní závěrky MŠ Ratboř za rok 2012

Předsedající opět předal slovo paní Tykové, aby přítomné seznámila se závěrkou MŠ Ratboř za rok 2012. Paní Tyková
konstatovala, že obsahem uzávěrky je rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a inventury. Dané dokumenty podala zastupitelům
paní Tyková k nahlédnutí. Dále paní Tyková konstatovala, že účetní závěrka se schvaluje dle § 84 zákona o obcích. - schváleno
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Ostatní informace, kontrola usnesení
-

-

Byla uzavřena smlouva o dodávce vody s firmou VODOS, ulice Za Školou, parcela 354/56,57
Přišla stížnost pana Červinky na autobusový spoj č. 230040-2 ze stanice Ratboř do stanice Kolín, pravidelný odjezd
15.04 – dne 9. 4. 2013 daný spoj nepřijel
Byla vyvěšena veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kde je zpřístupněn hromadný předpisový seznam,
kde se stanovuje výška daně z nemovitostí
Pan starosta obce Kbel zažádal o vysvětlení, z jakého důvodu odmítl pan starosta obce Ratboř podepsat souhlasné
prohlášení o přechodu vlastnického práva, které je dle pana starosty obce Kbel třeba doložit na žádosti obce Kbel. ZO Jeneš
k žádosti dodal vysvětlení, že žádost o podpis souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k uvedené nemovitosti
nebyla zatím Obecnímu úřadu Ratboř doručena. A z tohoto důvodu nemohlo dojít ani k zamítnutí či odmítnutí podpisu
souhlasného prohlášení.
Na Těšínkách došlo k náplavě půdy z polí do rybníka a rybník je nyní zabahněn. Situace je řešena společně s Odborem
životního prostředí Městského úřadu Kolín.
ZO Jeneš informoval o plánovaném prořezávání lip na hřbitově.

Výpis ze zápisu č. 22 ze zasedání Zastupitelstva
obce Ratboř, konaného dne 10. 6. 2013
Zahájení zastupitelstva

Ze ZO přítomni: Štefan Bajkai, Eva Červinková, Milan Jeneš (předsedající), Ing. Jaroslav Král, MVDr. Josef Král, Pavla Rylichová,
David Semerák a Jana Válová
Kontrola zápisu č. 21 – paní Rylichová a paní Červinková konstatovaly, že je zápis v pořádku.
Ověřovateli zápisu č. 22 určeni: pan MVDr. Král a pan Bajkai
Zápisem pověřena paní Tyková

Návrh na schválení rozpočtové změny č. 3

Předsedající dal slovo paní Tykové, aby seznámila zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 3. Paní Tyková konstatovala, že se
jedná o změny uvedené v přiložené tabulce a dále to, že na paragrafech došlo jen k přesunům mezi položkami a že je rozpočtová
změna vyrovnaná. - schváleno

Návrh na schválení rozpočtové změny č. 3

Předsedající dal slovo paní Tykové, aby seznámila zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 3. Paní Tyková konstatovala, že se
jedná o změny uvedené v přiložené tabulce a dále to, že na paragrafech došlo jen k přesunům mezi položkami a že je rozpočtová
změna vyrovnaná. - schváleno

Návrh na schválení prodeje obecní stodoly v Těšínkách

Předsedající konstatoval, že na základě schváleného záměru ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř č. 21, konaného dne 6.
5. 2013 usnesením číslo 208 podali své nabídky 4 zájemci. Předsedající navrhl obecní stodolu prodat zájemci, který nabídl za
stodolu nejvyšší částku, tj. paní Janě A. Sobolíkové za navrženou částku 115.100,00 Kč. - schváleno

Návrh na schválení smlouvy o spolupráci obcí o rozšíření Mateřské školy Ratboř

Na základě usnesení č. 209, které bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Ratboř ze dne 6. 5. 2013, navrhl předsedající
schválení smlouvy o spolupráci obcí o rozšíření Mateřské školy Ratboř. Předmětem této smlouvy má být stanovení způsobu o
rozsahu spolupráce obce Ratboř s obcí Kbel, Kořenice a Pašinka při zajišťování podmínek předškolního vzdělávání dětí s místem
trvalého pobytu v těchto obcích, jako i stanovení podmínek úhrady nákladů spojených se zajišťováním podmínek předškolního
vzdělávání. - schváleno

Ostatní informace, kontrola usnesení
-

-

Pan starosta obce Kbel opět zažádal o vysvětlení, z jakého důvodu odmítl pan starosta Ratboře podepsat souhlasné
prohlášení o přechodu vlastnického práva, které je třeba doložit na žádosti obce Kbel. Odpověď, že žádost o podpis
souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k uvedené nemovitosti nebyla do dnešního dne Obecnímu úřadu
Ratboř doručena, byla odeslána Zastupitelstvu obce Kbel, Obecnímu úřadu Kbel, datovou zprávou obci Kbel a byla vyvěšena
na elektronické desce obce Ratboř.
Přišlo oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru
geodetických informací do digitální podoby.
Od OAD Kolín přišla odpověď na stížnost pana Červinky.
Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství zaslal Stavební povolení stavby „Zásobování pitnou vodou obce
Pašinka“ dle § 15 zákona č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přišlo nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (včely).
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Výpis ze zápisu č. 23 ze zasedání Zastupitelstva
obce Ratboř, konaného dne 27. 06. 2013
Zahájení zastupitelstva

Ze ZO přítomni: Štefan Bajkai, Eva Červinková, Stanislav Čežík, Milan Jeneš, MVDr. Josef Král, Martin Neruda, David Semerák,
Jana Válová
Kontrola zápisu č. 22 – pan MVDr. Král a pan Bajkai konstatovali, že je zápis v pořádku.
Ověřovateli zápisu č. 23 určeni: pan MVDr. Král a paní Červinková
Zápisem pověřena paní Tyková

Návrh na schválení smlouvy o dílo na stavební úpravy o rozšíření Mateřské školy Ratboř

Předsedající informoval, že dne 24. 6. 2013 proběhlo otvírání a hodnocení podaných cenových nabídek na provedení stavebních
úprav pro rozšíření kapacity Mateřské školy Ratboř. Svou nabídku do soutěže podalo pouze ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry za
cenovou nabídku 514.206,00 Kč včetně DPH. Z této částky by obec Ratboř zaplatila 1/4, tj. 128.551,50 Kč včetně DPH. Na otvírání
obálek bylo tedy pro stavební úpravy MŠ Ratboř vybráno ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry. Z průběhu otevírání obálek byl pořízen a
podepsán zápis. Členy komise byli: Milan Jeneš, Miloslava Tyková st. (Ratboř), Jan Ševčík (Kořenice), Jaroslav Jirků (Kbel) a Miloš
Flanderka (Pašinka).
Na tomto podkladě navrhl předsedající schválení smlouvy o dílo na stavební úpravy o rozšíření Mateřské školy Ratboř s ČAS
STAVITELSTVÍ Bečváry za cenu 514.206,00 Kč včetně DPH. - schváleno

Doplnění – Návrh na schválení záměru prodeje pozemkové parcely č. 394 k. ú. Sedlov

Předsedající konstatoval, že obec Ratboř je vlastníkem pozemkové parcely č. 394 k. ú Sedlov – jiná plocha, ostatní plocha (pole) o
výměře 12149 m2. Jelikož obec Ratboř v současné době tento pozemek nevyužívá, navrhl předsedající jeho prodej za minimální
cenu 15 Kč/m2. - schváleno

Ostatní informace, kontrola usnesení
-

Přišla žádost o proplacení nákladů na dopravu od SDH Ratboř.
Podána žádost o proplacení prvotních nákladů na povodně.
Podána žádost na proplacení nákladů na opravu povodní zničenou cyklotrasu.
24. 6. 2013 – ustaveny nové povodňové orgány obce Ratboř

Diskuse – dotazy a připomínky občanů obce
o
o
o

ZO Semerák jako předseda TJ Slavoj Ratboř poděkoval za pomoc zaměstnanců OÚ na akci EUROVIA.
ZO Semerák jako předseda TJ Slavoj Ratboř informoval, že dne 19. 7. 2013 a dne 24. 8. 2013 se budou na hřišti konat od
20.00 hod do 02.00 hod letní parkety.
ZO Válová děkuje SDH Ratboř, zejména panu Petru Hronovi a Karlu Uxovi, za pomoc při povodních. A dále děkuje paní M.
Tykové a slečně M. Tykové taktéž za pomoc při povodních – sledování vodních hladin.

Předsedající poděkoval všem zastupitelům a hostům za jejich účast a ukončil zasedání Zastupitelstva obec Ratboř.

Celé znění zápisů je k dispozici k nahlédnutí na OÚ
a je vyvěšeno na webových stránkách obce.
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Z historie obce Ratboř
Jelikož nám tentokrát zbylo ještě trochu místa, rozhodla jsem se navíc zařadit článeček týkající se historie naší
obce. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy mateřské školy jsem se zvolila téma věnující se právě rané historii
tohoto objektu.
Budova, ve které se dnes nachází mateřská škola, byla postavena, jak jistě víte, pro účely školy. Předtím, od roku
1877 do roku 1927, se škola nacházela v budově č. p. 21. V červnu roku 1924 však tuto „starou školu“ navštívil pan
inspektor Václav Hrubý a ten ji označil za nevyhovující a to zejména kvůli „zápachu ze stájí velkostatku otravující celé
okolí a naplňující celou školní budovu“ (PK 1, s. 27-28). Po této inspekci se začalo jednat o stavbě nové školní budovy.
Stavbu nové školní budovy vedl pan inženýr Viktor Levín. Podmínkou svěření mu vedení stavby bylo, že bude truhlářskou
a pokrývačskou práci zadávat živnostníkům z Ratboře a okolí a také že na stavbě bude zaměstnávat dělníky z ratbořské
školní obce a stavební materiál bude (pokud je to možné) pořizovat od českých firem.
Nová škola byla jednopatrová budova se suterénem. V přízemí byly umístěny učebny první a druhé třídy, kabinet
a záchody. V prvním patře pak se pak nacházely učebny třetí a čtvrté třídy, kabinet a další záchody. V suterénu se
nacházela tělocvična s šatnou a sprchami, dílna, dětská kuchyň a dva sklepy na uhlí, koks a dříví. V roce 1929 byla
dílna přestavěna na běžnou třídu. Celkové náklady na stavbu nové školní budovy (včetně učitelského domu a vedlejších
budov jako např. chlévů) činily 776.135 Kčs. Většina vnitřního vybavení byla pořízena z peněz pana továrníka Roberta
Mandelíka, který na něj věnoval 25.500 Kčs.
Zdroj: Základní škola Ratboř-Pamětní kniha (1776) 1891-1915 (PK 1)
Základní škola Ratboř-Pamětní kniha (1776) 1915-1930 (PK 2)
Míla Tyková ml.

inzerce

kosmetika
prodlužování řas
manikúra
pedikúra
depilace
samoopalovací nástřiky
rybičková pedikúra - NOVINKA

PROFITTING - Ing. MILAN DUDÁŠ

Husqvarna

Profesionální montážní technika
Veltrubská 195, 28002 Kolín V
Tel.: +420 321 389 450
Tel.: +420 602 371 958

Provozní doba
pondělí 7:30 – 17:00
úterý
7:30 – 17:00
středa
7:30 – 17:00
čtvrtek
7:30 – 17:00
pátek
7:30 – 17:00
sobota
8:30 – 11:30
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