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slovo úvodem
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po delší pauze, za kterou se Vám velmi omlouváme, je zde další vydání Ratbořského zpravodaje.
Tato proluka byla v případě podzimního čísla 2014 způsobena malým množstvím příspěvků,
které by nestačily zaplnit obsah standardního vydání a v případě dalších dvou čísel redaktorčiním
zraněním ruky a jejím následným pracovním vytížením.
Z tohoto důvodu, že zpravodaj vychází po delší době, shrnují jednotliví přispěvatelé ve svých
článcích delší časové období a “informace pro občany” jsou více obsáhlé, než bývá obvyklé.
V současném čísle chybí příspěvek od skautů, jelikož v době přípravy zpravodaje byli skauti
na táboře. Doufáme, že se jim tábor vydařil a těšíme se na jejich vyprávění o jejich činnosti v přístím
zpravodaji.
Přejeme příjemné čtení a krásný zbytek léta!
Míla Tyková ml.

informace pro Vás
BIOODPAD

Od letošního roku musí obce zajistit kromě sběru papíru, plastů a skla i třídění bioodpadu. V Ratboři se zastupitelstvo
rozhodlo zhostit se tohoto nového úkolu za pomoci peněz z dotace. Za ně byl pořízen svozový vůz a kontejnery na
bioodpad.

Rozmístění kontejnerů a zodpovědná osoba za kontejner:
u hřbitova Jaroslav Sojka na sběrném místě Zdeněk Vokoun na hřišti Eva Míšková Bezručova ulice Eva Syřínková
Sedlov Jaroslav Bauer Těšínky Roman Paďouk
Co PATŘÍ do bioodpadu:
•
listí, tráva, plevel
•
zbytky ovoce a zeleniny
•
čajové sáčky
•
kávová sedlina
•
dřevní štěpka z větví a stromů a keřů
•
zbytky rostlin
•
piliny
•
hlína z květináčů
•
spadané ovoce
•
skořápky ořechů, vajec
•
peří, vlasy

Co NEPATŘÍ do bioodpadu (výběr):
•
zbytky jídel
•
jedlé oleje
•
kosti, kůže, maso
•
exkrementy masožravých zvířat
•
znečištěné piliny
•
stavební suť
•
plechovky

Žádáme spoluobčany, aby do kontejnerů na bioodpad odkládali skutečně pouze bioodpad a aby do nich nevhazovali
větve, které sice jsou součástí bioodpadu, ale které není možné v této (neseštěpkované) podobě odvážet do
kompostárny. Pokud se potřebujete zbavit větších kusů větví, můžete je odložit před svůj dům a dohodnout se se
zaměstnanci obce na jejich seštěpkování. Pokud chcete seštěpkovat větve, obracejte se přednostně na vedoucího
údržby obce, pana Romana Paďouka – tel. č. 723 905 257.

PLASTY, SKLO, PAPÍR
umístění kontejnerů:
PLAST: u budovy České pošty (2 ks), ulice u Hřiště, ulice Školní, u hřbitova, ulice Bezručova, Sedlov, Těšínky
PAPÍR: u budovy České pošty, ulice U Hřiště, ulice Školní, u hřbitova, ulice Bezručova, Sedlov, Těšínky
SKLO: u budovy České pošty (2 ks), ulice Za Školou, u hřbitova, ulice Bezručova, Sedlov, Těšínky

vyvážení kontejnerů:
PLAST: každé liché pondělí PAPÍR: každý sudý pátek SKLO: nepravidelně
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informace pro Vás
ODĚVY

Před Českou poštou je umístěn kontejner společnosti TextilEco a.s na sběr oděvů, obuvi a hraček. Obsah kontejneru
putuje do třídírny oděvů v Boskovicích, kde je pečlivě tříděn a následně použit v textilním, automobilovém,
strojírenském a stavebním průmyslu. Část obsahu je darována neziskovým organizacím pro pomoc potřebným.

SBĚRNÉ MÍSTO

Provoz sběrného místa se nemění. Otevřené je každou lichou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin. Na sběrné místo není
možné odvážet stavební suť.

NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD

Možnost odložit drobný elektroodpad je v přízemí budovy OÚ. Box na drobný elektroodpad provozuje nezisková
společnost ASEKOL. Svoz většího elektroodpadu a nebezpečného odpadu je organizován dvakrát za rok a občané
obce o něm jsou informováni prostřednictvím obecního rozhlasu a zveřejněním písemné informace způsobem v
místě obvyklém.

ÚPRAVA PROSTOR OÚ

Na začátku roku 2015 došlo k úpravám prostor obecního úřadu. V kancelářích budovy obecního úřadu byla
vyměněna světla, lino i nábytek. V obou kancelářích bylo také vymalováno. Místnosti jsou nyní vybaveny nábytkem,
který lépe vyhovuje nárokům provozu úřadu.

OBECNÍ ZNAK

Zastupitelé obce schválili obecní znak v podobě: žlutý štít, červeno-černý komín, dole dvě zelená břevna a zelená pata.

ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU

Jelikož se množí dotazy ohledně změny trvalého pobytu, předkládám zde stručné informace k tomuto tématu. Ke změně
trvalého pobytu občanovi stačí dojít se nahlásit na ohlašovnu nového místa pobytu, není nutné se chodit „odhlašovat“
na úřad v předchozím místě trvalého pobytu. Na ohlašovně si vyplníte tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“
a předložíte potřebné doklady. Těmito doklady jsou:
•
platný občanský průkaz,
•
doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo
•
doklad o oprávněnosti užívání bytu, anebo
•
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu – toto
potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před
zaměstnancem ohlašovny.
•
Ke změně pobytů dětí nedochází automaticky, a proto je nutné vyplnit tiskopisy i zvlášť na děti. Za změnu pobytu
se platí správní poplatek ve výši 50 Kč, děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny. Po změně pobytu by měl občan
zažádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Žádost o výměnu občanského průkazu může občan podat u kteréhokoliv obecního (městského) úřadu obce s rozšířenou
působností. V okolí Ratboře jsou obcemi s rozšířenou působností např. Kolín, Český Brod, Kutný Hora, Čáslav a Poděbrady.
Úřední hodiny v Kolíně na úseku občanských a cestovních dokladů:
pondělí 8:00–17:00, úterý 8:00–14:00, středa 8:00–17:00, čtvrtek 8:00–14:00
Poslední úkon v odpoledních hodinách vždy 15 minut před koncem uvedené doby.

POLNÍ CESTA HPC 2

V červenci byla dostavěna polní cesta HPC 2 v katastrálním území Sedlov.

PROSBA K OBČANŮM “Prosíme občany, aby nevenčili své psy na fotbalovém hřišti!”

2

FOTBALISTÉ
TJ Slavoj Ratboř
Mužstvo dospělých TJ Slavoj Ratboř vstupovalo do jarní sezóny s nemalým úkolem udržet soutěž
Postřižinského okresního přeboru, kdy po podzimní části byl tým na sestupovém místě.
V této těžké chvíli se v mužstvu 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. Splnění předsevzetí udržet soutěž tak bylo
naplněno. Odměnou všem pak byla oslavující rozlučka po posledním zápase s Krakovany.
První utkání podzimní části 2015/16 začíná 23. 8. zápasem Slavoj Ratboř – SK Český Brod
od 17.00 hod na hřišti v Ratboři.
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. V letošním roce se mimořádně vyvedlo krásné počasí a všichni účastníci si užili
krásný sportovní den. Mezi námi a účastníky turnaje vládne vřelý přátelský vztah i přes vzdálenost
z nejrůznějších koutů naší vlasti nebo Slovenska a setkáváme se převážně jednou za rok v Ratboři.
Z reakcí je vždy slyšet, že ratbořské zázemí, prostředí a servis se všem velmi líbí a rádi se k nám
vrací. Výtěžek z této akce přispívá k částečné úhradě nákladů na provoz TJ Slavoj.
Nejvýznamnějším partnerem pro TJ Slavoj je obec Ratboř, jak v oblasti finanční tak servisu.
Od počátku roku 2015 se podařilo panu starostovi zajistit a hlavně výrazně zvýšit kvalitu v oblasti
údržby a správy areálu. Za všechny formy podpory velmi děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu
obce Ratboř. Věříme, že oplátkou je radost ze sportovní činnosti v obci, její reprezentování
v širokém okolí, stále rostoucí zájem o sport a to především v oblasti mládeže, která dává naději
na provozování sportu v obci na mnoho dalších let.
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, kdy bylo
nutné vyjmout nefunkční nautilu, provést její opravu a zároveň vyměnit příslušenství k jejímu
provozu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhají k činnosti a při akcích pořádaných TJ Slavoj.
Těšíme se na Vaši návštěvu na sportovní nebo kulturní akci.

Naše fotbalová miminka

Za TJ Slavoj
David Semerák
předseda

Po vzoru starší přípravky (nyní již mladších žáků) jsme se v roce 2013 rozhodli založit tým
minipřípravky. Pod hlavičkou Slavoj Ratboř tedy vznikl další tým malých fotbalistů z Ratboře,
Kolína, Suchdola, Kbílku. Jsou to děti ve věku od šesti do devíti let, kteří se učí fotbalové základy
pod vedením Tomáše Kratochvíla a Vladimíra Kruliše.
Pořád ještě se k nám přidávají nové děti, ale také ne všichni, kteří byli na začátku, vydrželi. Nábor
proběhne v září, každé úterý a čtvrtek na hřišti v Ratboři od 17:00. Pokud máte doma malého
fotbalistu, rádi Vás přivítáme.
Na jaře a na podzim trénujeme dvakrát týdně na hřišti v Ratboři, v zimě v jednou týdně v hale.
Prozatím máme za sebou několik zápasů, více jak polovinu vítězných a i v turnaji v Suchdole jsme
nedopadli nejhůř. Byl to náš první turnaj a skončili jsme na druhém místě.
Moc děkujeme a pokud máte doma fotbalisty, kteří si rádi kopnou do míče, přiveďte je k nám.

Radka Doležalová
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Mladší žáci Slavoj Ratboř jaro 2015
Naše přání pro jaro bylo udržet 3. místo a poprat se o druhé.
Na jarní sezónu jsme poctivě trénovali každé úterý a čtvrtek na našem hřišti. Na jaře jsme odehráli
celkem 13 mistrovských zápasů.
Bohužel ke konci soutěže jsme už měli smůlu a nedařilo se nám podle našich přestav dávat
branky a tím pádem jsme neudrželi třetí místo. Ale celkové 4. místo je výborné. Naši kluci totiž
celou sezónu hráli proti klukům, kteří byli o dva roky starší.
Kádr mužstva tvořili: Back Dawid, Bareš Lukáš, Benc Jan, Beneš Pavel, Doležal Damián a Daniel,
Dobeš Ruben, Dittl Tomáš, Fučík David, Machurka Adam, Mráz Adam, Kruliš Ondřej, Kruliš Míša,
Kolář Tomáš, Tichý Pavel, Tichý Petr, Lahoda Lukáš, Svoboda Andrej, Štěrba Miroslav.
Vedoucí mužstva: Dobeš Jan, trenér Benc Josef, asistent trenéra Doležal Miroslav, Lahoda Luboš,
Kratochvíl Vladimír, manažerka mužstva Doležalová Radka.
Pro zajímavost, konečná tabulka.
1. Český Brod		
2. Jestřábí Lhota		
3. Pečky			
4. RATBOŘ		

26
26
26
26

24 1
21 3
20 1
18 3

1
2
5
5

178:23
230:23
179:41
112:39

73
66
61
57

Poslední trénink byl věnován všem
fanouškům. Kluci odehráli dva poločasy,
v prvním vyzvali maminky a sestry,
ve druhém tatínky a brášky. Všichni jsme si
užili parádní fotbalové odpoledne.
Po tomto zápase došlo na vyhodnocení
uplynulé jarní sezóny. Velké překvapení
pro všechny přítomné bylo, že se na nás
přišli podívat zástupci prvoligového Slovanu
Bratislava, kteří v týdnu trénovali na našem
hřišti a byli ubytováni v hotelu. Kluci od nich dostali tři balóny podepsané od celého týmu Slovanu
a trička s eblémem tohoto klubu.
Po skončení jarní soutěže pořádal Slavoj Ratboř turnaj, který se nám podařilo vyhrát. Na druhém místě
se umístil Nymburk, třetí Zásmuky , čtvrté místo Konárovice a páté místo obsadila Kutná Hora.
Všem hráčům, trenérům, rodičům, bratrům, sestrám, tetám, strejdům, babičkám, dědečkům
a všem fanouškům patří velké poděkování za podporu a fandění při zápasech .
Poděkování také patří rozhodčím, kteří pískají naše přátelské a turnajové utkání a to Fandovi
Chocholovi a Láďovi Kratochvílovi.
Sejdeme se opět ke konci srpna.
Benc Josef

Garda Slavoje Ratboř

Garda na jaře trénovala jednou týdně a odehrála celkem 12 zápasů. Vyhrála 8 x, 2 x remízovala a
2 x prohrála. Za zmínku určitě stojí, že jsme dokázali porazit třeba mužstvo Nymburku, Poděbrad,
Chlumce, kde mají velice silný kádr.
Nezapomenutelným okamžikem byl zápas gardy doma proti prvoligové gardě Slovanu Bratislava,
který měl doplněný kádr o bývalé hráče AFK KOLÍN. Určitě velice příjemné bylo pozápasové
posezení s těmito hráči.
V srpnu nás čekají dva turnaje a to 8. 8. 2015 od 13 hod. na Kaňku a 15. 8. 2015 od 10 hod. v Malíně.
Kádr mužstva naši gardy je 18 hráčů a všem patří velké poděkování za vzornou reprezentaci
našeho klubu.
Je příjemné slyšet od soupeřů poklonu na naše hráče. Velké poděkování musí taky patřit Fandovi
Chocholovi za to, že píská všechna domácí utkání.
Všem přeji moc pěknou dovolenou a budu se těšit, až zase vyběhneme na náš pažit.
Pepa Benc
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RATBOŘÁČEK
Zprávičky z Ratbořáčku (Šárka Bencová)
Jako každý rok jsme pro Vás i letos připravili sportovní a kulturní akce.
Vše začalo již v lednu a to turnajem mladších žáků o pohár bývalého
předsedy klubu Romana Hrušky, kde vítězem se stali naši mladí borci
z Ratboře.
Jelikož v naší obci působí Garda Slavoje, připravili jsme turnaj i pro
ně a opět pohár Romana Hrušky zůstal doma. Oba poháry předávala
paní Hana Hrušková, která od nás obdržela kytičku a Aleš Hruška,
který převzal sošku s emblémem Ratbořáčku.
Koncem února nastal čas maškarních bálů, rejů a i my jsme pro naše nejmenší zorganizovali
karneval na téma „kufr plný pohádek“.
Vše zahájil Večerníček a kašpárek nechával
s Karkulkou hádat přítomné děti, pomocí hádanek, pohádkové postavičky. Společně jsme
se rozproudili při diskotéce a vrcholem odpoledne byla dětská tombola, při které všechny děti obdržely
dáreček.
Večer jsme se všichni sešli na maškarním
karnevale pro dospělé, jako piráti. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a palec nahoru těm, kteří přišli
v maskách, zahodili všední starosti za hlavu a přišli mezi nás.
V dnešní uspěchané době je potřeba se zastavit
a trochu se pobavit. Došlo i na tombolu,
do které několik z Vás přispělo. Tímto všem děkujeme
a samozřejmě, že výtěžek bude použit na další akce pro
naši obec.
MDŽ – krásný svátek všech žen, opět po roce jsme sezvali
všechny maminky, babičky, tetičky, aj. do sokolovny na odpolední
posezení při hudbě. Každá žena obdržela srdíčko na pověšení
s přáníčkem od nás. Největší aplaus sklidila taneční
skupina „RATBOŘŠTÍ ORLI“, která je složená z tatínků,
kteří se tentokrát představili, jako MUŽORETI. Opět, jako každý
rok byly slosovány lístky o malou drobnost a absolutní vítězka
se mohla vyfotit s našimi „ORLI“. Vše probíhalo,
jak má být, hudba hrála, zpívalo se a když tatínkové rozjeli
známou mašinku, postupně se skoro všechny ženy zapojily
a skotačily až do úplného konce.
Po dvouleté odmlce jsme vyrazili do vinného sklípku k Hanušům do Blučiny u Brna, autobus
byl plně obsazen a vínečko teklo proudem.
30. duben patří všem čarodějům a čarodějnicím, opět jsme se sešli na hřišti, opekli si buřty, zvolili jsme
MISS ČARODEJNICI A ČARODĚJE a zapálili vatru s Belzubou. Počasí nám přálo.
Každý rok navštěvujeme zoologickou zahradu, letos jsme se potěšili se zvířátky v ZOO Liberec
a někteří z nás navštívili i botanickou zahradu.
V červnu jsme Vás přivítali v zámeckém parku, jako indiáni, velký náčelník
přítomné přivítal na koni jménem Alan a ostatní indiány jste mohli potkat
u disciplín a v indiánské vesnici. Děti se učily uzlovému písmu, poznávaly
indiánské písmo, stavěly totemy, házely na kaktusy, prováděly akrobacii na
provizorní kanoi, vyráběly si čelenky, tomahavky, projely se na koni, vyrýžovaly
si zlato, plížily se, vyzkoušely si indiánský běh, lasovaly, kouzlily u šamanky,
poznávaly stopy zvířat aj.. Za splnění úkolů u velkého náčelníka dostaly
odměnu ve formě zubu na krk a tlapičky vyražené na kůži. Nechybělo malování
na obličej a stánek s odměnami. Pohoštění zajistil hotel Kotěra.

Chystané akce do konce roku
říjen – listopad
STRAŠIDELNÝ PARK
prosinec
ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ
12. 12. 2015
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
V ZÁMECKÉM PARKU
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RATBOŘSKÝ ZPRAVODAJ

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RATBOŘ
Výpis ze zápisu č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 19. 1. 2015
ověřovatelé zápisů: Štefan Bajkai, Martin Neruda
zapisovatel: Pavla Rylichová
přítomni: Štefan Bajkai, Renata Cepková, Bc. Milan Jeneš, Martin Neruda, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
•
pořízení nového územního plánu
•
drobné opravy sportovních kabin
•
pořízení malé kompostárny do 150 tun
•
pořízení technického zázemí pro obecní techniku
•
rekonstrukce místních komunikací Boženy Němcové, Školní, U Hřiště a Za Školou
•
výměna topení v MŠ
•
zateplení obecního úřadu
•
drobné úpravy kanceláří obecního úřadu
•
úpravy sedlovské cesty
•
pořízení rozhlasové ústředny
•
zajištění deratizace

Výpis ze zápisu č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 23. 2. 2015
ověřovatelé zápisů: Štefan Bajkai, David Semerák
zapisovatel: Miloslava Tyková
přítomni: Štefan Bajkai, Renata Cepková, Bc. Milan Jeneš, MVDr. Josef Král, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
rozpočtová změna č. 1
•
záměr prodeje stavební parcely č. 191/3 k. ú. Ratboř
•
pořízení štěpkovače
•
smlouva o souhlasu se stavbou rekonstrukce Hrázského rybníka
•
řešení ohledně stavební parcely č. 26 k. ú. Sedlov
•
dodatek č. VII ke smlouvě o závazku veřejné služby – linková osobní doprava
•
dodatek na zajištění odvozu separových odpadů
•
dodatek na zajištění odvozu a uložení směsného komunálního odpadu
•
odměna starostovi obce

Výpis ze zápisu č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 16. 3. 2015
ověřovatelé zápisů: Štefan Bajkai, David Semerák
zapisovatel: Pavla Rylichová
přítomni: Štefan Bajkai, Renata Cepková, Bc. Milan Jeneš, MVDr. Josef Král, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
prodej pozemku č. st. 191/3 k. ú. Ratboř
•
oprava komunikací v Ratboři – 1. etapa – ulice Školní

Výpis ze zápisu č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 1. 6. 2015
ověřovatelé zápisů: Štefan Bajkai, David Semerák
zapisovatel: Pavla Rylichová
přítomni: Štefan Bajkai, Bc. Milan Jeneš, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
závěrečný účet za rok 2014
•
účetní závěrka za rok 2014
•
účetní závěrka MŠ Ratboř za rok 2014
•
rozpočtové změna č. 2
•
akce “Oprava komunikace v Ratboři – 1. etapa – ulice Boženy Němcové a Školní”
•
akce “Řešení objektu č. p. 21”
•
dodatek na zajištění odvozu separovaného odpadu
•
bezplatný převod pozemku do vlastnictví obce
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Výpis ze zápisu č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 1. 6. 2015
ověřovatelé zápisů: MVDr. Josef Král, David Semerák
zapisovatel: Miloslava Tyková
přítomni: Štefan Bajkai, Bc. Milan Jeneš, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
řešení kompostárny
•
řešení zateplení budovy OÚ a výměny topení v MŠ
•
záměr dlouhodobého pronájmu objektu čp. 13 v obci Sedlov
•
obecní znak

Sedlovské

19. září

posvícení s

od 13:00

edlov

dětský
řetízák

se bu de točit
od rána do večerA

ZADARA

střelnice
houpačka na lípě
štěstíčko
k večerní nudě zahraje
harmonikář jaroušek
pivo skopové na grilu
koláče ATD.
!speciál!

přijede
televize

