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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se závěr roku a s ním i nejkrásnější svátky, svátky lásky, radosti, štěstí a rodinné pohody.
Jménem Zastupitelstva obce a jménem svým bych Vám všem velmi rád popřál všechno dobré,
abyste tento vánoční čas prožili bez každoročního stresu, v klidu a s těmi, se kterými Vám je dobře.
Chtěl bych Vám poděkovat za podporu, vstřícnost a podněty, díky nimž se nám daří rozvíjet naší
obec. Velké díky patří našim dobrovolným organizacím, které zajišťují kulturní, sportovní, zájmové
a společenské akce. Poděkování patří i všem zaměstnancům obce za jejich dobrou práci a snahu
o to, aby naše obce byly udržovány ku prospěchu a spokojenosti nás všech.
Také mi dovolte, abych Vás seznámil s událostmi, které proběhly v naší obci a na obecním úřadě
v tomto roce.
Díky získané dotaci jsme si mohli prověřit účinnost zateplení a výměny topení v mateřské škole
a na obecním úřadě. V obou případech jsou objekty vytápěny za pomoci tepelného čerpadla,
které umožňuje vytápět budovy automaticky prostřednictvím pokojového čidla. Výsledky úspor tepla
činí u mateřské školy 70% a u obecního úřadu 75%. V případě obecního úřadu navíc vytápíme oproti
předchozímu stavu prostory obvodního lékaře a pohostinství.
Důkazem o plnění závazných podmínek dotace byl audit, který provedl nejvyšší auditní orgán
pro města a obce, čímž bylo Ministerstvo financí ČR. Tento audit se také zaměřuje na plnění závazných
ukazatelů, a na to, zda se obec řádně stará o majetek, na něž byly poskytnuty dotační prostředky.
S výsledky můžeme být nadmíru spokojeni, neboť nebyly zjištěny žádné nedostatky. Další kontrolu
provedli v tomto roce následující organizace, Hasičský záchranný sbor, Úřad práce, Bezpečnost práce,
Hygienická stanice, Správa sociálního zabezpečení, revize knihovny a finanční kontrola hospodaření
obce.
Obci se též podařilo doplatit půjčku ze SFŽP z roku 2004 a zajistit splácení úvěru firmě VODOS
z roku 2003 tak, aby nebyl zatížen rozpočet obce. Prostředky byly použity na vybudování splaškové
kanalizace v ulici Hřbitovní, Slunečná a Zahradní. V této souvislosti bych se chtěl omluvit všem
spoluobčanům za komplikace se zápachem splaškové kanalizace v ulici Hřbitovní a přilehlém okolí.
Tuto věc řešíme s provozovatelem veřejné kanalizace, firmou VODOS Kolín. S ohledem na skutečnost,
že výstavba splaškové kanalizace v uvedeném období byla řešena nestandardním způsobem, jsou
navrhována a zkoušena různá řešení jak nejlépe eliminovat zápach.
Pro údržbu obce, zakoupila obec zahradní traktor na údržbu veřejné zeleně a obecního hřiště.
Pořizovací cena činí 240 000 Kč, která bude splácena ve 24 splátkách, tj. 10 tis. Kč měsíčně
bez úrokového navýšení. V listopadu jsme podali žádost o evropskou dotaci na pořízení traktorového
nakladače pro nakládání bioodpadu, velkoobjemného odpadu a železného šrotu.
Projektově jsme připravili opravu místních komunikací, úpravu projektové dokumentace kanalizace
v ulici Bezručova z důvodu digitalizace katastru a nový územní plán podle nové platné legislativy,
na který jsme získali dotaci. Velká část budoucích investic bude odvislá od přidělení možných dotací,
o které budeme usilovat obdobně jako v předchozích letech.
Dále informuji, že se nám podařilo odkoupit pro obec od bývalého státního statku Čáslav část
pozemků pod hřištěm, v jeho těsném okolí a pod místní komunikací v ulici Komenského. Na základě
žádostí jsme schválili záměr a následně prodej pozemku v katastrálním území Pašinka a katastrálním
území Sedlov.
Jak jste si jistě všimli, pracují v obcích Sedlov, Těšínky a v odlehlejších částech Ratboře asistenti
prevence kriminality, pánové Jarda Bauer a Mirek Dvořák, kteří zde pravidelně vykonávají obchůzky
a spolupracují úzce s Policií ČR. Setkali jsme se s veskrze kladnými ohlasy na jejich činnost.
Jak tito asistenti ve spolupráci s policií, tak i já, vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou,
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abyste parkovali vozidla mimo chodníky, zejména tam, kde byl chodník budován z dotačních peněz.
Parkováním vozidel na chodnících dochází k jejich poškozování a ke zhoršení možnosti jejich letní
a zimní údržby. Každá nová investice, ať už ji zařizovalo to či ono zastupitelstvo, patří nám všem
a měla by sloužit nejen nám, ale i dalším generacím.
V letošním roce se nám na podruhé podařilo schválit podobu obecního znaku a vlajky. Mají podobu
štítu rozpolceného červeným kůlem na střídavě zeleno-zlatém a zlato-zeleném pozadí. Ve zlatých
polích je umístěn vybroušený červený český granát. Provedení vlajky je podle vexilologických zásad
a vychází ze znaku a je jeho zjednodušení. Znak vychází z historických souvislostí obce. Kůl ve štítu
na středu erbu symbolizuje komín ratbořského cukrovaru, což byl jeden z nejvýznamnějších objektů
v obci. Zlaté a zelené pole štítu je symbolem úrodnosti kraje. A konečně český granát ve zlatém poli
připomíná těžbu těchto drahokamů ve zdejší lokalitě.

Obecní erb

Obecní vlajka

Na závěr si Vás všechny dovoluji pozvat do kostela svatého Václava na již tradiční vánoční koncert
Kutnohorských pozounérů, který se uskuteční dne 24. 12. 2016 od 16:30 hodin.
S přáním spokojeného prožití Vánoc a zdraví a štěstí v roce 2017 Milan Jeneš, starosta

Jubilanti

BLAHOPŘEJEME
našim váženým spoluobčanům, kteří se v roce 2016
dožívají důležitého životního jubilea:

pan Chuchvalec Jaroslav z Ratboře, paní Vaclová Vlasta z Těšínek, paní Prchalová z Ratboře,
paní Konývková Hana z Ratboře, paní Sahulová Zdena z Ratboře, pan Serbousek Václav z Ratboře,
paní Kolejová Květoslava z Ratboře, pan Cepek Václav z Ratboře, pan Svoboda Jindřich z Ratboře,
paní Hrušková Hana z Ratboře, paní Růžičková Helena z Ratboře, paní Mészarošová Jaroslava
z Ratboře, pan Váňa Jan z Ratboře, paní Kopecká Libuše z Těšínek, paní Jalovecká Marie z Ratboře,
paní Nováková Anna z Těšínek, paní Linhartová Alena z Ratboře, paní Nová Helena ze Sedlova,
pan Vála Ladislav z Ratboře, pan Bareš Vladislav z Ratboře, paní Bauerová Marta ze Sedlova,
paní Janatová Eva z Těšínek, paní Barešová Helena z Ratboře, pan Charvát Jaroslav ze Sedlova,
pan Kárník Jaroslav z Ratboře, paní Abíková Marta ze Sedlova, pan Benc Josef z Ratboře,
paní Bencová Miloslava z Ratboře, paní Veselá Eva z Ratboře, paní Svobodová Stanislava z Ratboře,
paní Fínová Květoslava z Ratboře, pan Dolejš Oldřich z Ratboře, pan Macek Milan z Ratboře,
paní Honejsková Jaroslava z Ratboře, paní Kutílková Milada z Ratboře, paní Válová Jaroslava z Ratboře,
pan Vedral Josef z Ratboře, paní Charvátová Hana ze Sedlova, paní Trnková Eva z Těšínek,
paní Kárníková Marie z Ratboře, paní Zdeňková Jaroslava ze Sedlova, paní Kakáčková Mária z Ratboře,
pan Výborný 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
Uzavření OÚ Ratboř a knihovny
UPOZORNĚNÍ
OD 19. 12. 2016 - 01. 01. 2017
BUDE OBECNÍ ÚŘAD RATBOŘ A KNIHOVNA
UZAVŘENA - ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Knihovna

V měsíci červenci byla provedena revize knihovního fondu pracovníky regionu Kutná Hora paní Lenkou
Frankovicovou. Revizí nebyly shledány žádné závady. Vyřazené knihy byly ekologicky zlikvidovány.
Současný stav knih v knihovně je 4482 svazků.

Vánoční posezení pro čtenáře bude letos 12.12. od 14,00 hodin
Tímto děkujeme paní knihovnici Věře Masopustové za dobře odvedenou práci.

Mateřská škola Ratboř - školní rok 2015/2016

V srpnu 2015 začala kompletní výměna stávajícího topení v budově mateřské školy.
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
p. Martina Vařečková – školnice, pracovnice v obchodním provozu

		
Provozní personál: 		

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.

SDH Ratboř
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v roce 2016.
Naše družstvo ve složení Mokráček Pavel, Vendl David, Kruliš Pavel, Cepek Václav nejml., Šálek Luboš,
Kučák Juraj, Hanzl Vojtěch, Horáček Čeněk, Cepek Michael, Semerák David ml., Beneš Jaroslav ml. a Handa
Jakub se v tomto roce zúčastnilo třech soutěží v požárním sportu. 21.5.2016 v Mančicích (Okrsková soutěž),
kde jsme obsadili 3. místo. 25.6.2016 v Kořenicích 2. místo a 11.9.2016 v Lošanech 2. místo.
Po roční pauze jsme 17.9.2016 pro naše členy a příznivce uspořádali poznávací zájezd. Tentokrát jsme
zavítali do Českého Šternberka na hrad a v Kácově jsme navštívili muzeum motocyklů a místní pivovar
Hubertus.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu a přízeň.
Petr Hron, starosta SDH Ratboř
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Zprávičky z Ratbořáčku
Ohlédnutí za celým rokem 2016:
- leden - Maškarní pro děti na téma „ Mrazík“, kde jsme se představili v trochu jiné podobě, než jste
zvyklí, a to že jsme sehráli krátkou ukázku ze známé pohádky.
- březen - MDŽ, zde nechybělo, jako každý rok, překvapení. Naše „ taneční skupina“ předvedla tanec
domorodců s názvem „ zombí zorba“. Všechny ženy obdržely od nás dáreček a pohoštění, k tanci
a poslechu zahrál pan Karel Brtek.
- duben - „čarodějnický slet“, volba miss, missák, opékání buřtů, hry a na závěr nechyběl ohňostroj.
- červen - dětský den „kouzelníci a čarodějové“, na tento den nás inspiroval sám velký kouzelník
Harry Potter, děti poznaly útěk z Azkabanu, vrbu mlátičku, zapovězený les, levitující svíčky, Dobbyho
ponožky aj., nechyběly ani postavy ze slavné knihy a samozřejmě nástupiště 9¾, kde na návštěvníky
čekal vyhlídkový vláček, který je povozil po celé naší obci.
- listopad - halloween na zámku – soutěže se strašidly, s loupežníky si děti zahrály karty a skořápky,
u vodníka pochytaly všechny ryby v kašně, u pirátů pověsily svítící kroužky na jejich háky, u čarodějnic
si vyzkoušely přesnost v hodu ponožkou, u zombíků oblékly kříže, u černé vdovy a vězně hledaly
ztracené klíče od zámku, u věštkyně Calypso poznávaly po hmatu veškerou havěť, u mnicha obcházely
strašidelný strom a u kostlivce se zastavily u svítícího hrobu. Po celou dobu hrála strašidelná hudba,
do tmy hejkal Hejkal a nad tím vším bděla Bílá paní – strážkyně všech strašidel a zámeckého parku.
- prosinec - Mikuláš na zámku a rozsvícení stromečku. Návštěvníci navštívili „Luciferovo
peklo“, hříšníky peklo potrestalo a hodné Lucifer odměnil zlaťákem. Nechyběl Mikuláš s anděly,
který všem požehnal, popřál vše dobré a rozdal dárečky všem dětičkám a za pomocí všech přítomných
slavnostně rozsvítil vánoční stromeček.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomáháte, jak finančně, materiálně i těm kteří nás
podporují, jak fyzicky, tak i psychicky. Není lehké v této uspěchané době sehnat parťáky, kteří by chtěli
občas vypnout a udělat něco pro ostatní, odepřít si několik víkendů s rodinou a jít se navléknout
do nějaké masky, připravit kulisy aj..
Těm všem strašně moc děkujeme… bez Vás by to nešlo!!!
Příští rok se na Vás budeme opět těšit.
Všem přejeme pohodu, zdravíčko, štěstíčko v Novém roce 2017.
Šárka Bencová

Ze Sedlova
Oprava a vysvěcení kapličky v Sedlově

V létě v Sedlově opravil kapličku na návsi pod lípou Ruda Červený a povedlo se náramně... v září ji pak
o posvícení vysvětil kolínský farář P. Ján Halama. Díky...

Původní stav kapličky

Opravená kaplička, vysvěcení
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Fotbalisté

STARŠÍ ŽÁCI SLAVOJ RATBOŘ
PODZIM 2016.
Příprava na novou sezónu pro nás začala třídenním kempem u nás na hřišti ve dnech
18. 8. - 20. 8. 2016. Třetí den jsme zakončili turnajem, který se nám podařilo vyhrát.
Výsledky – základní skupina: Ratboř - Suchdol 6:2, Sendražice - Krakovany 5:2, o třetí místo Suchdol
- Krakovany 1:1 /na penalty 9:8 /, o první místo Ratboř - Sendražice 5:1.
Pořadí: Ratboř, Sendražice, Suchdol, Krakovany
Musím podotknout, že to byly naše první zápasy na celé hřiště.
Dále jsme odehráli dva přátelské zápasy.
Ratboř - Nymburk 1:6, Ratboř - Konárovice 2:3. V těchto zápasech se protočila celá sestava
a vyzkoušel jsem hráče na různých postech. Tyto zápasy nám ukázaly, co je potřeba vylepšit
a na čem musíme zapracovat.
Od 3. září jsme začali pravidelně každý víkend hrát mistrovské zápasy až do 29.10. 2016.
Pouze v jednom zápase jsme prohráli a to venku těsně v Kouřimi a to brankou v posledních dvou
minutách zápasu.
Výsledky mistrovských utkání:
RATBOŘ - Červené Pečky 5:0, Tuchoraz 5:0, Zásmuky 7:1, Radim 10:0, Plaňany 5:0,
Liblice 4:0, Břežany II 15:0, Dolní Chvátliny 5:1.
V tabulce nám patří krásné druhé místo a na jaře máme velkou motivaci zaútočit na první místo
a tím se stát jako nováček soutěže vítězem okresního přeboru starších žáků.
Čelo tabulky je následující:		
1 Kouřim		
9 9 0 0
64:11 27
2 RATBOŘ		
9 8 0 1
56:3
24
3 Č.Pečky		
9 7 0 2
35:16 20
4 Liblice		
9 6 0 3
31:17 17
Tabulku a výsledky najdete na stránkách : kolínský fotbal, starší žáci U15, okresní přebor ,,A
Kádr mužstva Slavoje Ratboř tvoří 20 hráčů ročníku 2002 a mladší.
Trenérem mužstva je Benc Josef ml., asistent trenéra je Doležal Miroslav, vedoucím mužstva je
Dobeš Jan a manažerkou je Doležalová Radka.
Zimní přípravu začínáme od listopadu do února v Kolíně střídavě v tělocvičně na 5. ZŠ a v hale Stapu
na Zálabí.
Rádi uvítáme nové hráče. Přijďte si s námi zatrénovat a zahrát fotbal. Na domácí hřiště se vracíme
v březnu 2017.
Chtěl bych poděkovat všem rodičům, že vozí děti na tréninky a zápasy, dále všem fanouškům, kteří
nám v hojném počtu fandí na každém zápase.
Budeme se těšit zase na jarní sezónu.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v Novém roce.
Benc Josef ml.

TJ

Slavoj

Ratboř

děkuje

všem činovníkům a hráčům za velmi
úspěšnou sportovní prezentaci našeho
klubu a obce. Děkujeme našim příznivcům,
fanouškům a obci Ratboř za podporu,
které si velmi vážíme.
Přejeme Vám krásné, pohodové a radostné
vánoční svátky a budeme se na Vás
těšit na sportovních a kulturních akcích
v nadcházejícím roce.
David Semerák
předseda TJ Slavoj Ratboř

Tabulka pořadí
Pořadí
Družstvo			Záp.
1		FC Velim			13
2		Slavoj Ratboř		13
3		Sokol Cerhenice		12
4		FK Týnec/n L		13
5		Pašinka/Nebovidy		13
6		Štítarský SK		13
7		
Čechie Veltruby, z.s.
13
8		
Meteor Hradištko I.
13
9		
TJ Sokol Nová VesI
13
10		
TJ Sokol Sendražice
12
11		TJ Tři Dvory		13
12		Sokol Volárna		13
13		
Sokol J. Lhota B		
13
14		Veletov/St. Kolín		13

Skóre
59:18
46:18
49:18
40:17
30:33
26:23
27:27
33:31
19:22
16:45
15:30
17:59
19:36
24:43

Body
34
31
26
26
26
20
19
17
15
14
13
11
9
9
6

Skauti
TÁBOR 2016 | 3. 7. – 23. 7. 2016, Rataje nad Sázavou
Kde je nejlepší strávit prázdniny? Na táboře! To pro nás skauty z Ratboře platí dvojnásob.
A tak jsme se opět na první tři týdny v červenci vydali na naše tábořiště v Ratajích, abychom zde
společně tábořili, hráli hry, bavili se a utužili náš vztah k přírodě.
Tábor zahajujeme slavnostním táborovým ohněm a každý další oheň je předělem nového týdne,
až po ten poslední rozlučkový. Táboráky jsou mezi dětmi oblíbené. Vypráví se příběhy a každý oddíl
secvičí své oblíbené písničky, které pak společně zpíváme.
Charakter tábora určitě určuje celotáborová
hra. Letos s názvem Zaklínač inspirovaná
fantasy knihami polského autora Andrezeje
Sapkowského. Děti byly rozděleny do pěti
škol – školy Gryfa, Kočky, Medvěda, Zmije
a Vlka. Každá škola má své přednosti,
které může použít v plnění úkolů. Děti musely
projít složitým výcvikem, který byl ukončen
zkouškou trav. Dále pak změřily své síly v boji
proti netvorům, které sužují okolí. Utkaly se s
upíry nebo tajemnými Nekkery. Přes celý tábor
pak děti hledaly v okolí nápovědy, které jim
měly pomoci na poslední a nejsilnější příšeru
Zahájení celotáborové hry
– Gryfa. Tu se podařilo ulovit škole Medvědů,
čímž otočili celé pořadí ve hře a nakonec vyhráli.
Oblíbeným místem v táboře bylo hřiště se sítí. Ve všech volných chvílích se tam hrála přehazka
nebo volejbal. A v obou sportech jsme se přes tábor výrazně zlepšili. Příští rok musíme hřiště obnovit,
abychom mohli pokračovat.
Tábor je příhodným místem k plnění slibu.
Je to kouzelná chvíle, kdy se slibující zavazují
k plnění slibu a skautských ideálů. Má formu
slavnostního ohně, který je buď oddílový
nebo jen pro pozvané, kteří již mají slib splněný.
Pro všechny je to silný zážitek, při kterém
si připomenou, jaká by měla být naše cesta.
Tři společné týdny na táboře opět utekly velice
rychle. Je to díky nabitému programu a plno
zážitkům. Mezi ně jistě patří i bobřík odvahy.
Trasa byla náročná a historky, které jsme
si vyprávěli cestou, byly natolik strašidelné,
že odvahu jít zpět do tábora sám našlo jen
jedno vlče a dvě světlušky. Skauti a skautky
Skautský slib
se báli míň, ale i mezi nimi si to někteří
rozmysleli. Nesmíme zapomenout ani na závěrečný závod o nejlepšího táborníka, kterého letos
ovládly světlušky a obsadily nejvyšší příčky. Na prvním místě Myška, druhá Brďan a třetí Syslík.
Tábor se velice vydařil. I počasí nám přálo. Ale letos ještě nekončíme. Čeká nás navíc jeden týden
společně s anglickými skauty.
Barbora Blažková - Burka
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Skauti
Tábor s anglickými skauty 31. 7. až 6. 8. 2016
Poslední červencový den roku 2016 jsme na našem tábořišti v Ratajích nad Sázavou po čtyřech
letech opět mohli přivítat naše bratry a sestry z anglického Newark Scout District, skautského
okresu v severní Anglii sdružujícího řadu skautských středisek. Tentokrát jsme měli tu možnost
hostit celkem třicet jedna dětí a sedm vedoucích ze šesti různých skautských skupin. Děti i vedoucí
byli společně s ratbořskými skauty a skautkami rozděleni do týmů, pro které byl připraven program
zahrnující několik výletů a mnoho her a aktivit v táboře.
Během sedmi nabitých dní jsme se stihli podívat do Prachovských skal, Kolína, kluboven střediska
Modrá želva v Ratboři či Kutné Hory, kde jsme si prohlédli nejen chrám sv. Barbory, ale také prostory
kostela Všech Svatých a Kostnice, která naše anglické hosty obzvláště zaujala. Kromě toho jsme
absolvovali i několik dní v táboře, během kterých byl pro Angličany připraven bohatý program
plný her a dalších aktivit. V průběhu jednoho z táborových dní si tak naši bratři a sestry například
vyzkoušeli pracovat se dřevem, střílet z luku a vzduchovky či se něco dozvědět o České republice
a jejích tradicích. Skauti se také naučili tancovat český národní tanec polku nebo přeříkat některé
české jazykolamy.
Jako hlavní organizátor této výměny hodnotím její průběh jako zdařilý, což potvrdily i kladné ohlasy
našich anglických přátel, kteří byli z proběhlého týdne velmi nadšeni. Zároveň jsme touto návštěvou
otevřeli třetí desetiletí naší spolupráce, protože dvacetileté výročí jsme oslavili již v roce 2014 při
naší minulé návštěvě v anglickém Kelhamu. Věřím tedy, že nás v budoucnu čeká minimálně dalších
dvacet let úspěšné spolupráce, během kterých prožijeme spoustu krásných zážitků a vznikne mnoho
nových přátelství mezi českými a anglickými skauty, stejně jako se to dařilo doposud. Příslibem toho
může být fakt, že jsme již obdrželi pozvání za našimi přáteli v roce 2018.
Pavel Havlíček – Paulie
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Obrazem

Občerstvení po jarním úklidu našich obcí

Oprava uličních vpustí v ulici U Kostela

Jarní bezpečnostní prořez stromů

Oprava silnice na Kbílek

Oprava ulice Bezručova
Školení na obsluhu sekaček a křovinořezů

Zimní údržba

Stavba vánočního stromečku

Roznos letáčků

Přípravy na posvícení - výroba růží, pěčení koláčů...

Poníci na posvícení

Upravená zimní cesta ze Sedlova do Ratboře
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