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poznámka vydavatele:
za korektury jednotlivých článků si ručí jejich autoři

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši podporu, díky
níž se nám daří rozvíjet naše obce. Poděkování také patří našim
dobrovolným organizacím, které zajišťují kulturní, sportovní, zájmové
a společenské akce. Dále bych rád poděkoval zaměstnancům obce za jejich
dobrou práci při zvelebování našich obcí.
Jménem obce a jménem svým, bych Vám všem velmi rád popřál všechno
dobré, hodně štěstí, zdraví, pohody, a úspěchů v novém roce.
S přáním spokojeného prožití Vánoc a zdraví a štěstí v roce 2018 Milan Jeneš, starosta

Jubilanti

BLAHOPŘEJEME
našim váženým spoluobčanům, kteří se v roce 2017
dožívají důležitého životního jubilea:

pan Adámek Zdeněk ze Sedlova, pan Chochola František z Ratboře, paní Poborská Marcela z Ratboře,
paní Pokorná Alena z Ratboře, pan Provazník Antonín z Ratboře, paní Špačková Ludmila z Ratboře,
paní Trpišovská Eva z Ratboře, pan Trpišovský Josef z Ratboře, paní Vamberská Miluše ze Sedlova,
pan Zelinka Stanislav z Ratboře, paní Benešová Jitka z Ratboře, pan Bydžovský Zdeněk z Ratboře,
paní Kobyláková Pavla z Ratboře, paní Minaříková Kateřina z Ratboře, paní Poncová Marie z Těšínek,
pan Výborný Jan z Ratboře, pan Dolejš Oldřich z Ratboře, paní Fínová Květoslava z Ratboře, pan Macek
Milan z Ratboře, paní Svobodová Stanislava z Ratboře, paní Veselá Eva z Ratboře, paní Jalovecká
Mária z Ratboře, paní Kopecká Libuše z Těšínek, pan Lender Karel z Ratboře, paní Meszárošová
Jaroslava z Ratboře, paní Růžičková Helena z Ratboře, pan Váňa Jan z Ratboře

Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti,
spokojenosti a životního optimismu.
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Vánoční koncert

VÁNOČNÍ
KONCERT
„Kutnohorských
pozounérů“
se koná 24. prosince
od 16,30 hodin
v kostele sv. Václava v Ratboři.
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Ratbořský zpravodaj | info
Mateřská škola Ratboř - školní rok 2016/2017
Mateřská 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.
Poděkování rovněž patří našim sponzorům i zřizovateli naší Mateřské školy.

Dětská burza na téma: Vítáme zimu”
“
Letos prvně zorganizovala MŠ Ratboř ve spolupráci s OÚ Ratboř dětskou burzu na téma: “Vítáme zimu”.
Burza proběhla ve dvou vlnách. V té první mohly maminky
po dobu dvou dní přinášet své čisté věci do prodeje,
předem označené přidělenou značkou a cenou. Věci byly
určeny pro věk 0 až 10 let.
V další vlně bylo oblečení prodáváno zaměstnanci OÚ
Ratboř. Burza byla pro prodejce zdarma, a nebyla pro
organizátory výdělečná.
Utržená částka za prodej věcí činila necelých 6000,- Kč,
a byla odevzdána prodávacím maminkám v následujích
dnech, spolu s neprodanými věcmi.
Po dobrých zkušenostech plánujeme další burzu na jaro
2018. O konktrétním datu budete včas informovány.

Odpady
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce
schválilo na prosincovém zasedání
pořízení nádob na plasty (barva žlutá)
a papír (barva modrá) o objemu 250l
do každé domácnosti. Cílem je zvýšení
efektivnosti třídění a příprava na omezení
skládkování směsného odpadu. Každá
domácnost bude třídit plasty a papír do
jednotlivých nádob samostatně. Svoz bude prováděn jednou měsíčně. Nádoby
budou zapůjčeny od společnosti AVE Kolín bezplatně a jednotlivě dopraveny do
každé domácnosti v průběhu měsíce ledna 2018. Zároveň budou kontejnery
o objemu 1100 l plast a papír vráceny, a již nebude možné je využívat v našich
obcích. Děkuji Vám za pochopení.
Milan Jeneš

Uzavření
OÚ Ratboř
a knihovny
UPOZORNĚNÍ
OD 18. 12. 2017
DO 01. 01. 2018
BUDE OBECNÍ ÚŘAD
RATBOŘ A KNIHOVNA

UZAVŘENA
- ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Obec Ratboř podala žádost o dotaci na projekt “Protipovodňová opatření obce Ratboř”. Součástí
tohoto projektu je vybudování bezdrátového místního informačního systému - rozhlasu, který bude nově
umístěn v obci Sedlov, Těšínky a Bezručově ulici.
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Zprávičky z Ratbořáčku
Letos jsme opět připravili několik akcí, začali jsme v březnu maškarním karnevalem pro děti, a že
jich bylo! Skotačili jsme celé odpoledne. Večer se pobavili i dospěláci na maškarní zábavě s kapelou
S.O.S. BANDA.
Jako každý rok, jsme společně s našimi ženami oslavili jejich svátek „MDŽ“ a samozřejmě nechybělo
překvapení. První vystoupily děti z MŠ Suchdol a za velkého potlesku následovalo vystoupení několika
celebrit v soutěži „TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS“.
V dubnu, jak je známo, je největší svátek všech čarodějnic
a ani my jsme u toho nemohli chybět. Počasí nám přálo, a
tak mohl začít parádní čarodějný rej. Přišlo hodně malých
čarodějů a čarodějnic, kteří se vyřádili v různých soutěžích,
naučili se chůzi nejhezčí a nejzkušenější čarodějnice, opekli
si čarodějného červa na ohni, společně jsme zapálili velkou
hranici a byli svědky čarodějného ohňostroje.
Nastal den “D“, svátek všech dětí. Na tento den se chystáme
celý rok a chceme, aby si to děti užily co nejlépe a odnesly
si spousty příjemných zážitků. Téma letošního dne znělo:
„KOVBOJOVÉ NA ZÁMKU“.
Společně jsme se přenesli do westernového městečka
mezi Tornádo Lou, Čokoládového Joeho, Šeriffa, Funebráka, Motýlkáře fotografa, holky ze Šantánu,
Mexikánce, Kovboje, Indiány aj..
Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, podojit krávu, lasování, uzlové písmo, házení na
rozzuřeného býka, s funebrákem si
zatlouct hřebíky, navštívit prasečí
farmu aj.. Největším zážitkem pro děti
bylo hledání padoucha, kterého po
dopadení přivedly k šerifovi, a ten je za
to odměnil.
Celé odpoledne byl k dispozici koník s
bryčkou a další koně ke svezení mezi
stromy v parku.
Westernovou
atmosféru
doplnil
flašinetář se svým flašinetem a svými
vtipy.
Halloweenská párty proběhla 4. listopadu - zábava se strašidly a na závěr vystoupení Kolínské
společnosti Poprávu s ohňovou show.
Samozřejmě nechybělo rozsvícení stromečku (9. prosince) s doprovodným programem pro děti.
Přijela inspekce z pekla, podívat se, zda jsou děti opravdu hodné a nechyběl ani Mikuláš s anděly,
kteří děti obdarovali sladkostmi. Společně všichni rozsvítili vánoční strom v parku a zakončili vše
ohňostrojem.
Chtěli bychom všem popřát krásné Vánoce a hodně pohody v novém roce 2018.
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Fotbalisté

Slavoj Ratboř v roce 2017
Pod hlavičkou Slavoje v současnosti působí čtyři týmy. Nejmladší přípravka se v rámci možností schází
k pravidelným tréninkům a domlouvá si přátelské zápasy. Vzhledem k počtu hráčů a jejich věkové
rozptýlenosti zatím není možné přihlásit se do pravidelné soutěže. Chtěli bychom proto i touto cestou
poprosit ty rodiče, kteří pro své děti hledají nějakou pohybovou aktivitu, aby se přihlásili u nás a zkusili
dětem ukázat, že fotbal je krásná hra, která jim přinese mnoho radosti.
Starší žáci se účastní okresního přeboru. V sezóně 2016-2017 skončili v tabulce na druhém místě se
stejným počtem bodů jako vítěz z Kouřimi. O druhém místě rozhodlo pouze skóre. V dosavadním průběhu
podzimní sezóny jsou naši hráči zatím zcela suverénní, o čemž svědčí skutečnost, že v osmi zápasech dali
více než 100 gólů. Máme-li hodnotit
kalendářní rok 2017, můžeme hrdě
prohlásit, že v tomto roce zatím naši
starší žáci všechny soutěžní zápasy
vyhráli! Je to zásluha všech kluků
a jejich trenéra Josefa Bence. Tým
starších žáků dělá Slavoji a celé
Ratboři dobré jméno.
Tým mužů se v sezóně 2016-2017 snažil o návrat z III. třídy do okresního přeboru. Ačkoliv dosahoval
celkem dobrých výsledků, ztrátu z podzimu se dohnat nepovedlo, Slavoj skončil na druhém místě a
postup mu těsně unikl. Se stejným cílem tedy vstoupil do nové sezóny a doufáme, že tentokrát se jej
splnit podaří. Zatím se ale ukazuje, že to nebude úplně snadné. Mrzí nás, že na zápasy si najde cestu jen
málo místních diváků. Byli bychom rádi, kdyby se to změnilo a kdyby občané Ratboře vzali Slavoj více za
svůj.
Hráči nad 35 let, kteří se se
svým milovaným sportem
nechtějí rozloučit, tvoří
gardu. Na jaře a na podzim
si domlouvá pravidelné
přátelské zápasy a občas se
účastní také turnajů. Ačkoliv
v nich už „o nic nejde“, i
jejich utkání bývají napínavá
a plná emocí.
Také v roce 2017 poskytl Slavoj Ratboř hřiště, zázemí a pomoc pro fotbalový turnaj, který pořádá pro
týmy svých poboček firma Eurovia. Jedná se o pravidelnou událost, která vždy na počátku června přivede
do Ratboře mnoho účastníků z celé republiky i ze Slovenska. Díky tomu se rozšiřuje povědomí o obci.
Navíc turnaj samozřejmě znamená nezanedbatelný přínos pro klubovou pokladnu.
Slavoj pořádal 19.8 taneční zábavu. Vystoupila na ní skupina SOS Banda, která přilákala velké množství
návštěvníků a akce se tak vydařila.
Předpokládáme, že v příštím roce budou ve svých aktivitách pokračovat všechny naše týmy a doufáme v
jejich úspěch. 1. května 2018 připravujeme zápas , slavnost, kterou si připomeneme, že v roce 1948 hráli
v Ratboři Bohemians Praha. Po 70 letech se do Ratboře Bohemians vrátí. Stará garda „klokanů“ s mnoha
známými jmény nastoupí proti gardě Slavoje.
Srdečně zveme všechny občany Ratboře na všechny naše akce. Přijďte se podívat, určitě zažijete zábavu
i napětí. Slavoj patří k Ratboři už skoro sto let!
Výbor Slavoje Ratboř
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Skauti
ROK MODRÉ ŽELVY
V září kromě školáků začínají svůj rok i skauti. Na oddílových schůzkách, které probíhají každý
pátek od 16:00 do 18:00 v klubovnách U Kostela 82, jsme přivítali několik nováčků, zejména
v oddílech vlčat a světlušek (kluků a holek ve věku 6-11 let). Nové členy přibíráme kdykoliv během roku
do všech věkových kategorií. Stačí se přijít podívat v pátek na schůzku.
Kromě pravidelných schůzek naše středisko pořádá několikadenní či víkendové výpravy do různých
koutů ČR, ale i do zahraničí. O Velikonočních prázdninách jsme vyrazili do skautské základny v lesích
u Stříbrné Skalice a začátkem června vyjelo pár skautů a skautek do německého Warendorfu na
Intercamp - mezinárodní akci, kde se každý rok potkají stovky skautů z různých států Evropy a USA.
Kromě toho jsme 25. 3. ve spolupráci s obcí Ratboř a mysliveckým spolkem z Kořenic pořádali
tradiční ekobrigádu na sbírání odpadků v okolí Ratboře. Po dopoledním uklízení následoval workshop
lektorovaný Skauty na Zemi zaměřený na snížení produkce odpadu.
Nejdůležitější akcí roku je však třítýdenní stanový tábor, který se už dlouhá léta koná v Ratajích
nad Sázavou. Během tábora mají děti možnost zažít spoustu dobrodružných aktivit v okolním lese
a letos třeba i sjet řeku Sázavu na raftech, navštívit sázavskou pouť či Včelí svět u Zruče n.S. Táborový
den se však neskládá jen z výletů a her, ale děti se aktivně podílí na jeho chodu např. přípravou
dřeva a pomocí v kuchyni. Nedílnou součástí tábora je Celotáborová hra. Tentokrát jsme se podívali
do magického světa Zaklínače.
Na konci září se roveři (skauti a skautky od 15 let) zúčastnili celostátního setkání KORBO
v Nasavrkách u Chrudimi. V listopadu nás ještě čeká středisková výprava do Prahy a před Vánoci
přivezeme do Ratboře Betlémské světlo, které může rozsvítit i váš adventní věnec :) . Více informací
k této akci se objeví na plakátech a na webu www.modrazelva.skauting.cz.
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SDH Ratboř
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou v krátkosti seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017.
Naše sportovní družstvo se v uplynulém roce nezúčastnilo ani jedné soutěže v požárním sportu. Důvodem
byl malý počet závodníků. V současné době probíhá generační výměna členů sportovního družstva. Budeme
se snažit o jeho kvalitní doplnění, aby bylo do budoucna konkurenceschopné.
Již tradiční výlet za krásami naší vlasti nás tentokrát zavedl do Kutné Hory. Zájezd pro naše členy a příznivce
se uskutečnil v sobotu 16. 9. 2017. Navštívili jsme České muzeum stříbra a znovuotevřený kutnohorský
pivovar, kde jsme se dopodrobna seznámili jak s výrobou piva, tak s jeho bohatou historií.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za podporu a přízeň, členům sdružení a zejména výkonnému výboru
za odvedenou práci. Jménem SDH přeji krásné Vánoce a úspěšný rok 2018.
Petr Hron, starosta SDH Ratboř

Obrazem

Bezpečnostní prořez stromů a výměna osvětlení na hřbitově

Nasvícení pomníku v Ratboři a pomníku s kapličkou v Sedlově

Nový nakladač s kontejnery z dotace

Výměna oken v čp. 88 a instalace Vánočního osvětlení
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Oprava lávky (R. Dudík, R. Paďouk, Z. Vokoun) a nová lávka v Ratboři

Oprava silnice v ulici Bezručova

Příprava a hotové nové plocení MŠ

Nový zahradní traktor

Převzetí obecního znaku starostou obce Milanem Jenešem od předsedy PS PČR Jana Hamáčka

Příprava na zimu

Úklid našich obcí Modrá želva skauti a myslivecké sdružení
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RATBOŘSKÝ ZPRAVODAJ

PŘEPIS INFORMACÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RATBOŘ ZA ROK 2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 23. 01. 2017 č. 20
SCHVÁLENO:
•
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce, odborem kontroly Středočeského kraje.
•
Přísedící pro Okresní soud v Kolíně paní Jitku Benešovou.
•
Bezúplatný převod pozemku č. 654 k. ú. Lošánky do vlastnictví obce Kbel v rámci narovnání majetkových vztahů.
•
Prořezání líp na obecním hřbitově.
•
Nátěr střechy MŠ Ratboř.
•
Oplocení dětského hřiště v MŠ Ratboř.
•
Výměna oken v objektu č. p. 88 zadní část domu.
•
Čištění památníků v Ratboři a Sedlově
Kontrola plnění usnesení
•
Byl pořízen nový zahradní traktor
•
Bylo provedeno školení BOZP
•
Bylo zakoupeno naftové topidlo do dílny zaměstnanců úřadu
•
Byla provedena oprava zametacího kartáče
•
Byla provedena oprava Felicie
•
Firma AVE sváží od nového roku plasty každý týden
•
Byla provedena revize hasičských přístrojů
•
Byla provedena revize elektrospotřebičů
•
Byla odeslána na SFŽP závěrečná monitorovací zpráva na akci: Zateplení MŠ, Výměna topení v MŠ, Zateplení OÚ Ratboř a
svážení bioodpadu.
•
Byla podána žádost na pořízení kolového nakladače bioodpadu SFŽP
•
Byla provedena poslední rozpočtová změna v roce 2016

Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 16. 03. 2017 č. 21
SCHVÁLENO:
•
Záměr povolit uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem převodu lékařské praxe
stávajícího nájemce MUDr. Evy Rakušanové, z fyzické osoby na právnickou osobu.
Kontrola plnění usnesení
•
Byla provedena revize veřejného osvětlení v Ratboři, Sedlově a Těšínkách, dále hasičské zbrojnice, hřbitova a objektů 		
obecního úřadu.
•
Bylo provedeno vymalování obecní hospody.
•
Od 1. března jsou na obci prostřednictvím Úřadu práce zaměstnáni asistenti prevence kriminality.

Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 28. 03. 2017 č. 22
SCHVÁLENO:
•
Rozpočtový výhled do roku 2022
•
Rozpočtová změna č. 1
•
Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování praxe praktického lékaře
v budově č.p. 8 v obci Ratboř.
•
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ratboř, Sedlov, Těšínky.
Kontrola plnění usnesení
•
Bylo provedeno oplocení MŠ
•
Byla zakoupena nová AKU vrtačka a bruska značky METABO
•
OÚ ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Kořenice a se skauty – oddílem Modrá želva, provedl sběr a svoz odpadu z 		
veřejného prostranství v obcích Ratboř, Sedlov, Těšínky a v obcích Kořenice, Chotouchov, Pučery
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Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 15. 05. 2017 č. 23
SCHVÁLENO:
•
Rozpočtová změna č. 2
•
Závěrečný účet za rok 2016 a účetní závěrky za rok 2016
Kontrola plnění usnesení
•
Byla provedena úprava pomníku v Ratboři, pozlacení a nasvícení.
•
Byla provedena výměna osvětlení na hřbitově.
•
Byla provedena revize hydraulického zařízení na nákladním vozidle.
•
Byla provedena revize tlakových nádob.
•
Předseda PS PČR na doporučení heraldické komise schválil obecní znak a vlajku. Dne 31. 05. 2016 dojde v PS PČR ke 		
slavnostnímu předání obecního znaku a vlajky.
•
Byl proveden svoz odpadu: velkoobjemový, nebezpečný, železný šrot.

Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 11. 07. 2017 č. 24
SCHVÁLENO:
•
Rozpočtová změna č. 3
Kontrola plnění usnesení
•
Předseda PS PČR předal obci Ratboř rozhodnutí o udělení obecního znaku a vlajky.
•
Od 1. Černa 2017 je na obecním úřadě zaměstnán Roman Dudík, jako řidič obecních strojů a údržbář obce
•
Byly zakoupené nové elektrospotřebiče, PC, tiskárny a další
•
Byla pořízena cedule obce Ratboř s obecním znakem.
•
Byla objednána výměna dopravního značení v obci Sedlov a Těšínky
•
Byla objednána dokumentace pro žádost o dotaci na protipovodňová opatření
•
Byla provedena deratizace obce

Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 25. 07. 2017 č. 25
SCHVÁLENO:
•
Přijetí dotace ze SFŽP na pořízení nakladače odpadů.
•
Pořízení komunálního multifunkčního sekacího zařízení.
Kontrola plnění usnesení
•
Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace ohledně nátěru střechy MŠ Ratboř.
•
Byla zadáno vypracování cenové nabídky na výměnu oken v č.p. 88.
•
Byla zahájena výměna dopravního značení v obci Sedlov a Těšínky.

Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 25. 09. 2017 č. 26
SCHVÁLENO:
•
•
•
•
•

Rozpočtová změna č.4
Kupní smlouva na pořízení kolového nakladače CASE Farmall 85 A s čelním nakladačem z 85 % dotace.
Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice Za Školou – el. přípojka.
Souhlas obci Kbel, s umístěním stavby kanalizace a vodovodu na pozemku obce Ratboř.
Vydání pozemku č. 411/4 v Ratboři o výměře 145 m2, trvalý travní porost, do vlastnictví
oprávněné osoby pana Josefa Štěpánka, bytem Bořetice 5, v rámci narovnání majetkových vztahů.

Kontrola plnění usnesení
•
Obecní úřad pořídil nové pneumatiky na obecní traktor
•
Byl zakoupen zahradní traktor WISCONSIN
•
Byla provedena oprava vozu na splašky
•
Byl proveden servis nákladního vozu
•
Byla opravena kanalizace v MŠ
•
Byla provedena oprava radlice na sníh
•
Byl zakoupen materiál na opravu lávky u trafostanice
•
Byl zakoupen a vyměněn el. bojler v kabinách
•
Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulici Komenského
•
Byla zakoupena el. bruska, rozbrušovačka a svářečka
•
Byla zahájena příprava vánočního osvětlení
•
Byla opravena lávka u trafostanice
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Ze zasedání zastupitelstva obce Ratboř, konaného dne 23. 10. 2017 č. 27
SCHVÁLENO:
•
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí Ratboř a obcí Kbel ve věci umístění
stavby kanalizace a vodovodu na pozemku obce Ratboř.
•
Záměru pronájmu prostorů k provozování obecní hospody za cenu 2000 Kč měsíčně.
•
Zrušení příspěvkové organizace Základní škola Ratboř IČ 711 72 521 v obchodním rejstříku, z důvodu nečinnosti, kdy byla
škola zrušena Krajským úřadem, středočeského kraje, odborem Školství v roce 2007.
•
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem mezi obcí Ratboř a Záveská a spol. v.o.s. (úpadce Státní statek
Jeneč).
Kontrola plnění usnesení
•
Byl pořízen kolový nakladač značky CASE IH Farmall 85 A s čelním nakladačem z 85% dotace
•
Byl pořízen vysavač listí
•
Vodohospodářské sdružení Kolín plánuje realizaci propojení vodovodu Ratboř – Pašinka v roce 2018

Ze Sedlova
Posvícení
V září si v Sedlově už počtvrté (nebo popáté - to je jedno) za sebou
uspořádali posvíceníčko. Do grilu nacpali kus masa, do těsta povidla
a to těsto s povidlama pak nacpali do trouby a pak se tím všichni
pěkně nacpali... Dítka lítala po návsi, vozila se na koni, který se
nestydí před televizníma kamerama a je dost trénovaný na to, aby se
postavil na zadní a tak ta dítka z koňského hřbetu měla zážitek, který
se jen tak nevidí. Kdo zrovínka nezatěžoval tu zvířecí páteř a nebo
netahal obra za hřívu,
ten držel třeba v ruce
vzduchovku a brokama
lámal špejle. Rámusení
jakoby hřmělo bylo od
plechovek, co se sypaly na zem pod tlakem proudu
vody z hasičké hadice... takže toho bylo zase hezky dost
a všechno hudebně a pěvecky doprovodil pan Jaroušek,
jeho kamarád bubeník a samozřejmě celá banda, která
se v Sedlově sešla... A zase sejde...

Rozsvícení stromečku
Ježíšek lítá s dárkama večer a v noci,
a to my v Sedlově moc dobře víme, takže
aby ten pidi Sedlov ten pidi kluk (jestli
je to teda kluk) za tmy viděl a neminul,
řízli jsme u jednoho pana souseda
v Sedlově stromeček, co se nám moc líbil
a za který mu děkujeme, naházeli jsme
na něj světýlka, ozdoby a od 1. adventní
neděle na toho Ježíška blikáme, aby nás
neminul.
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