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půda na OÚ
připravená
k zateplování

slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
přicházíme k Vám s druhým číslem Ratbořského zpravodaje. Kromě informací pro občany v něm
najdete především slibovaný článek od skautů o tom, jak se jim dařilo na táboře. Jelikož počasí je
už sychravé a chladné, doufáme, že se alespoň při čtení o vzpomínkách na léto zahřejete.
Hezký zbytek podzimu!
Míla Tyková ml.

informace pro Vás
Box na použité baterie a akumulátory

Od listopadu jsou v obchodě umístěny dvě kartonové krabice na použité baterie a akumulátory.

Kontejner na nápojové kartony

Před budovou s Českou poštou byl instalován šedočerný kontejner na nápojové kartony - tetrapaky. Kartony
vhazujte omyté a stlačené. Četnost svozu je na zavolání.

Popelnice na oleje

Před budovou s Českou poštou byla umístěna červená
popelnice na použité oleje. Patří do ní rostlinné a živočišné
tuky a oleje. Nepatří do ní oleje motorové. Oleje vhazujte v
uzavřených PET lahvích, pouze mimořádně ve sklenicích.

Kontejner na kovy

Před budovou s Českou poštou byl instalován šedý
zvon na kovy. Na kontejneru je umístěna samolepka
se seznamem toho, co do něj patří. Četnost svozu
je na zavolání.

Zateplení a výměna topení

Během září a října došlo k zateplení budovy obecního
úřadu a výměně topení v budově OÚ a v MŠ. Zateplení
přinese úsporu v platbách za elektrickou energii.

Cvičení žen

V pondělí a ve čtvrtek se v tělocvičně MŠ Ratboř koná od 18.30 do 19.30 hodin cvičení žen. V pondělí předcvičuje paní Věra
Langšádlová, ve čtvrtek paní Eva Červinková.

Svoz nebezpečného a elektro odpadu

Nebezpečný odpad a elektro odpad bude od obyvatel odebírán v sobotu 7. 11. 2015 následovně:
> Ratboř, u pošty (8.30 - 9.00 hod.) > Ratboř, Bezručova ulice (9.10 - 9.40 hod.) > Sedlov, u zastávky (10.00-10.30 hod.) >
Těšínky, u zastávky (10.40-11.00 hod.)
V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat toto:
- znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů a čistících prostředků
- sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry
- motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
- pesticidy, herbicidy
- spotřební chemikálie
Nebezpečné odpady musí být zajištěné, tekutiny
budou převzaty pouze v uzavřených nádobách.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat toto:
- použitá elektrozařízení (např. ledničky, pračky, televize)
- baterie a monočlánky
- akumulátory z osobních aut a motocyklů
- zářivky a výbojky
Odevzdané elektro musí být kompletní,
tj. včetně např. motoru.
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RATBOŘÁČEK
Co nás čeká
STRAŠIDELNÝ ZÁMEK

ČERTI NA ZÁMKU (zámecký park)

7. listopadu 2015 od 17:00 hodin
- v prostorách zámeckého parku hotelu Kotěra
soutěže se strašidly a v 18:30 hodin ohňová show

5. prosince 2015 od 17:00 hodin
Luciferovo peklo, 3 čertovské úkoly, kniha hříchů, čertovská
diskotéka a možná přijede Mikuláš s anděly!!!

ROZSVÍCENÍ ZÁMECKÉHO STROMEČKU

13. prosince 2015
14:00 hodin malý vánoční trh, od 15:00 – 17:00 hodin dílničky v prostorách hotelu, dětský sbor
18:30 hodin rozsvícení stromečku a OHŇOSTROJ
prosíme vezměte si s sebou zvonečky, rolničky apod.

Budeme se na Vás těšit!
Šárka Bencová

FOTBALOVÁ MINIPŘÍPRAVKA
Nábor dětí narozených v roce 2009 a dříve do fotbalového týmu stále probíhá.
Tréninky jsou každý čtvrtek a každé úterý od 16.30 hodin.

Radka Doležalová

SEDLOVské posvícení...

... to bylo 19. září 2015

... obrázky stačí, vše vám řeknou... a děkujeme všem, kdo se v Sedlově podíleli na přípravách: Jardovi za troubu
na pečení koláčů, Petrovi za ovci, Milanovi za řetízák, Jarušce za růže do střelnice, Benymu za cukrovou vatu
a za Jarouška s harmonikou a Jarouškovi za tahání tý harmoniky, všem za zpěv, Milušce za splněný sen točit se na
řetízáku, Pepovi za loupání česneku, Anežce za brambory, Martině za pečení a vám všem, protože jste přišli ze Suchdola,
Těšínek, Ratboře i Kolína a kdo ví odkud ještě... bylo to móc pěkný!
18.10.15 12:25
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SKAUTI
Vážení čtenáři Ratbořského zpravodaje,
na následujících řádcích Vás stručně seznámím s aktivitami skautského střediska Modrá želva
Ratboř v minulém období, do kterého jsem zahrnul nejen letní tábor v Ratajích nad Sázavou,
ale také Poslední prázdninový oheň, kterým se tradičně loučíme s prázdninami.
Letošní tábor byl výjimečný hned v několika ohledech, nicméně přípravy na jeho realizaci zabraly
jako vždy hodně času ještě před jeho začátkem. Třítýdenní tábor, který v letošním roce začal
5. července, se stal výjimečným zaprvé z hlediska jeho účasti. Díky stále se zvyšujícímu počtu
dětí – a to zejména díky staronovému oddílu Kozoroh z Kozojed pod vedením naší střediskové
vedoucí Veroniky Šlesingerové – se nás na táboře v letošním roce sešlo opravdu hodně. Znát to
bylo nejen během každodenních aktivit a „provozu tábořiště“, ale zejména u táborových ohňů,
kdy jsme obsadili lavičky kolem táborového ohně v počtu více než padesáti skautů a skautek,
což považuji za velký úspěch.
Oslavy 25 let střediska učinily z tábora taktéž neopakovatelný zážitek. Právě v duchu oslav
se nesla celotáborová hra, která se tentokrát zaměřila na historii skautingu. Během čtrnácti dní
se její účastníci přenesli několikrát do historie skautingu a zkusili si tak společně s Robertem
Badenem-Powellem založit světové skautské hnutí, absolvovat první tábor se zakladatelem
československého skautingu Antonínem Benjamínek Svojsíkem nebo v roce 1918 pomoct nově
založené Československé republice s roznášením zásilek prostřednictvím tzv. skautské pošty.
Nicméně stejně jako dějiny našeho státu, tak i historie skautského hnutí v Československu nebyla
vždy pouze jednoduchá a radostná. Skauti a skautky si rovněž vyzkoušeli, jaké to je bojovat
s nacistickou diktaturou nebo vzepřít se komunistickému režimu. Právě v poslední zmíněné etapě
se účastníci tábora dostali do obzvláště vypjatých situací, kdy museli čelit pionýrské propagandě
a zároveň zachránit skautské vedoucí před tajnou policií StB. Nakonec, abychom se vrátili k
oslavám 25 let založení střediska, se děti prostřednictvím tajemného portálu „přenesly časem“
do února 1990, kdy bylo středisko Modrá želva založeno. Poslední, co zbývalo, bylo přesvědčit
děti a vedoucí, aby do střediska vstoupili. Touto aktivitou si děti mohly uvědomit, co vlastně vede
vedoucí k tomu, aby na táboře věnovali dětem svůj volný čas a energii. Obzvláště úsměvné bylo,
jak si dokonce i mladší účastníci tábora všímali toho, že si celotáborovou hru, která nás tentokrát
zavedla do některých velmi problematických míst naší historie, vedoucí velmi užívali. Pokud bych
měl tábor zhodnotit, musím říct, že se skutečně vydařil a to jak z hlediska počasí, tak celkově
z hlediska organizace a programu.
Na závěr bych ještě rád přidal krátkou zmínku o Posledním prázdninovém ohni,
kterým se pravidelně loučíme s letními prázdninami. Akce se konala poslední sobotu v srpnu
a jako obvykle jsme se díky ní mohli ohlédnout za uběhlým létem a sdílet své zážitky s ostatními
členy střediska. Na akci nechyběla dobrá atmosféra a my jsme měli za zpěvu písniček a hraní
na kytaru o zábavu více než postaráno. Přeci jen příjemnému posezení u ohně s přáteli se málo
co vyrovná. Tímto se s Vámi loučím a budu se těšit na další možnost informovat Vás o dění
ve středisku Modrá želva Ratboř.
Pavel Havlíček – Paulie
skautský vedoucí

3

RATBOŘSKÝ ZPRAVODAJ

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RATBOŘ
Výpis ze zápisu č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 17. 8. 2015
ověřovatelé zápisů: Štefan Bajkai, MVDr. Josef Král
zapisovatel: Miloslava Tyková
přítomni: Štefan Bajkai, Renata Cepková, Bc. Milan Jeneš, MVDr. Josef Král, Martin Neruda, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
předávací protokol – Polní cesta HPC 2 v k. ú. Sedlov
•
zateplení OÚ, výměna topení v MŠ

Výpis ze zápisu č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 30. 9. 2015
ověřovatelé zápisů: Štefan Bajkai, MVDr. Josef Král
zapisovatel: Pavla Rylichová
přítomni: Štefan Bajkai, Bc. Milan Jeneš, MVDr. Josef Král, Martin Neruda, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
rozpočtová změna č. 3
•
záměr prodeje pozemkových parcel č. 435, 433, 175/4, 170/2, 260/2 a 168/2 v katastrálním území Sedlov
•
dodatek č. 5 ke smlouvě o komplexním provozování kanalizace obce Ratboř

Výpis ze zápisu č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
datum konání: 12. 10. 2015
ověřovatelé zápisů: Renata Cepková, MVDr. Josef Král
zapisovatel: Miloslava Tyková
přítomni: Štefan Bajkai, Renata Cepková, Bc. Milan Jeneš, MVDr. Josef Král, David Semerák, Jana Válová
SCHVÁLENO:
•
rozpočtová změna č. 4
•
řešení situace ohledně kostela sv. Václava
•
provozní řád tělocvičny v MŠ
•
oprava silnice v ulici Boženy Němcové a Školní
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Upozornění ÚP ČR

!

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě,
že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz.
Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP
ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně
300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým
ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili
fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
průkaz v nové podobě vydat.
Podoba nového průkazu OZP

přední strana

zadní strana
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