2/2012
Včelaři Ratenic, Peček a
Dobřichova slaví 100 let!
V roce 1912 byl založen včelařský
spolek, který působil na Pečecku.
Přijďte toto kulaté výročí oslavit –
a to v neděli 30. září 2012

od 9 do 17 hodin v kulturním
domě v Pečkách.

Oživlá historie
V Ratenicích se právě rozbíhá
projekt na volnočasové
aktivity mladých lidí, který
bude mapovat historii Ratenic
strana 08

Více straně 02

I v tomto letním prázdninovém čase se Vám dostal do rukou další
Ratenický zpravodaj. Věřím že čas, který strávíte jeho přečtením,
nebudete považovat za ztracený a dočtete se zde něco užitečného. Čas
letních dovolených je vždy pro mě trochu zvláštní. Celý rok si říkám, už
aby to bylo, člověk může na pár dní vypnout a třeba někam odcestovat,
navštívit oblíbená místa, cizí kraje, nebo jen tak odpočívat. Zkrátka každý
si to užijeme po svém.

15.9.: U louže o louži
Setkání Rateňáků s nápady, jak
smysluplně využívat louži.
Do diskuze je vítán každý
rozumný návrh
strana 13

To ale neznamená, že se o prázdninách u nás nic neděje. Tak například
v současné době vrcholí práce na našem hříšti, vždyť 2. září se zde bude
hrát po jedenáctileté přestávce 1. mistrovské utkání. Nyní také probíhá
výběrové řízení na zhotovitele cyklostezky do Peček. Když půjde vše
hladce, tak v září začínáme se stavbou.
Vážení spoluobčané, těm z Vás, kteří dovolenou teprve plánujete, přeji,
aby se Vám povedla, jak si přejete, a dětem hezký zbytek prázdnin.
Ladislav Kratochvíl
starosta

„Rychlý stříkačky“
Jak se daří nejmenším
hasičatům? Jak se jim dařilo? Co
chystají dál?
strana 16
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Včelaři z Pečecka slaví stovku!
Sběr e-mailů

Na základě odpovědí
v dotazníku vyšla jako jedna
ze základních požadavků
většiny občanů potřeba
efektivní komunikace.
Dříve většina pracovala
přímo v obci, a tak nebyl
problém se dozvědět důležité
informace z úst obecního
strážníka, který zprávy a
oznámení „vybubnoval“.
Po roce 1945 byl „nahrazen“
obecním rozhlasem.
V současnosti však mnozí
hlášení rozhlasu
nezastihnou, protože pracují
v Praze či v jiných městech.
Proto vznikl požadavek na
zasílání zpráv a
informací
vyhlašovaných
rozhlasem pomocí
e-mailů. Proto v nejbližších
měsících navštívíme všechny
domy a všechny Vás, kteří
používáte e-maily,
poprosíme o adresy.
Díky takto vzniklé databázi
budete moci elektronicky
dostávat aktuální informace
o dění v obci. Věříme, že
praktické informace o např.
plánovaných odstávkách
elektřiny, svozu železného
šrotu nebo pozvánky na
sportovní či kulturní akce
zasílané i takto e-mailem
Vám přinesou užitek.

Luděk Kudláček
zastupitel

Před sto lety naši pradědové – včelaři, dali vzniknout organizaci, která přetrvala
s různou hlavičkou již sto let. To si již zaslouží oslavu! Oslava stoletého jubilea
spolku včelařů bude zajímavá pro každého, a proto Vás na ni srdečně zveme.
Kdo se chce dovědět něco o medu a životě včel, odnést si některý včelí
produkt či výrobek z našeho kraje, jistě na oslavu zavítá. Ani děti nepřijdou
zkrátka. Kromě medových sladkostí a zajímavých informací uvidí i úl plný včel.
Pestrý program zaujme vskutku každého. Zvídavci si budou moci prohlédnout
historické medomety, kuřáky, úly a další pomůcky či si zakoupit
včelařskou literaturu nebo včelařský betlém a určitě neopominou příležitost zavítat
na návštěvu přímo do úlu. Milovníci darů
Nezapomeňte:
přírody si jistě vyberou z nepřeberné nabídky
100 let včelaření na Pečecku
včelích produktů obsahujících nejen med.
Navíc si na oslavách mohou najít svého včelaře,
který jim bude dodávat kvalitní med bez
chemie. Včelí produkty však nejsou jen sladké,
ale i zdravé. Proto k dostání budou i různé
formy propolisu v kombinaci s dalšími
přírodními látkami, které pomáhají ke zdraví a
kráse. K obveselení ducha přijde vhod i
stopička medoviny, co myslíte? K oslavám
kulturní dům Pečky
jsme pozvali také místní farmáře a řemeslníky,
takže výběr produktů našeho regionu bude
vskutku pestrý.

neděle
30. 9. 2012
9-17 hodin

Každý návštěvník může dát také hlas do soutěže „Nejlepší med Pečecka“, ale
až po řádném ochutnání všech soutěžních vzorků (a věřte, že med není jen sladký,
ale má mnoho dalších chutí).
Víte, jak to vypadá v úle? Co to je mezistěna, podmet či nástavek? Proč je v úle jen
jedna matka? Už jste viděli včely tančit? Kolikrát musí včelka vylétnout za
nektarem, aby vznikl gram medu? Na tyto a další Vaše otázky rád odpoví svou
přednáškou včelařský odborník. Také je pro Vás připraven film, který Vám
poutavě život včel přiblíží.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu
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Zasedání 3.5.2012
ZO schválilo závěrečný účet obce za
rok 2011.
ZO schválilo uzavření smlouvy o
pronájmu obecního pozemku č.64/15,
64/16 mezi obcí Ratenice a TJ Sokol
Ratenice.
ZO souhlasí s realizací projektu Živá
voda pro hřiště a Obnova a vybavení
fotbalového hřiště Ratenice a souhlasí
s jejich spolufinancováním.
ZO
souhlasí
s přijetím
dotace
z rozpočtu Středočeského kraje a
s uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS.
ZO souhlasí se zřízením věcného
břemene za účelem uložení kabelu NN
do pozemku č. 489/1 pro připojení
parcely č. 480/38.
Na základě změny územního plánu č.
1 schválené dne 26.5.2008, došlo
k rozšíření zastavitelného území obce
a také vzhledem k realizaci veřejně
prospěšné stavby
cyklostezky Ratenice – Pečky.

Výběr usnesení z jednání zastupitelstva obce  03
ZO Ratenice schválilo posunutí hranic
obce a to :
v severní
části
podél
komunikace směr Vrbová
Lhota o 70 m
• v západní
části
podél
komunikace směr Pečky o 170
m
• v jižní části podél komunikace
směr Cerhenice o 120 m.
Tím dojde i k posunutí dopravního
značení označujícího začátek a konec
obce Ratenice.
•

Zasedání 18.6.2012
ZO projednalo dokumentaci k veřejné
zakázce
na
stavbu
cyklostezky
Ratenice – Pečky, jedná se o výzvu k
podání nabídky, návrh smlouvy o dílo,
kvalifikační dokumentaci k veřejné
zakázce a Všeobecné obchodní
podmínky na provedení stavebních
prací.
ZO schválilo návrh připravený firmou
Gordion Praha.

Zasedání 8.6.2012

Zasedání 20.7.2012

ZO schválilo příspěvek na akci „Jede
jede mašinka“ pro město Pečky ve výši
5.000,- Kč.

ZO schválilo jmenování Ing. Jiřího
Podskalského a pana Jiřího Papeže
členy hodnotící komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku stavby Cyklostezka
Ratenice – Pečky.

ZO schválilo finanční příspěvek na
nákup
krmiva
pro
Myslivecké
sdružení Ratenice – Vrbová Lhota ve
výši 5.000,- Kč.
ZO schválilo prodloužení nájemní
smlouvy paní Ivě Miholové na byt č. 3
v čp. 49, a to do konce roku 2012.
ZO neschválilo sponzorský dar na
vydání knihy Václava Zieglera o
pověstech Pečecka.

ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO na základě předložených nabídek
vybralo a schválilo jako dodavatele
vybavení pro hasičskou jednotku
firmu Radek Mühl Hasič servis Kolín nabídka v hodnotě 104 974,-Kč.
Sestavil
Ing. Jiří Podskalský, zastupitel

Žádáme občany, aby neparkovali na
chodnících. Chodník pod tíhou auta
praská a níčí se. Náprava škod – tedy
následná rekonstrukce chodníku – stojí
stovky tisíc korun, které by mohly být
investovány vhodněji.
V tomto případě dokonce musela
maminka s kočárkem obejít auto přes
silnici, aby mohla pokračovat dál v cestě
po chodníku. Všem řidičům předem
děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
Luděk Kudláček, zastupitel

04  Mateřská škola
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„Tak už nám to začíná, knížky, penál, svačina. Časně vstávat, brzy
spát,…..“
A opravdu, prázdniny nám utekly jako
voda a i my v mateřské škole otvíráme
dveře pro své žáčky předškoláčky.
Všem „našim“ 25 dětem a hlavně těm
novým se budeme snažit usnadnit a
zpříjemnit odloučení od rodičů a
pobyt ve školce. V tom nám pomáhá
náš zpracovaný Školní vzdělávací
program.
Nabízíme
vám
z něj
kratičkou ukázku:
Září, říjen, listopad: Integrovaný
blok: Podzim
Vstávej, vstávej, ratata, podzim
ťuká na vrata
Podtéma – Jablíčka na jednom
stromě
Tematické celky:
-

Pojď si se mnou hrát
Nikdo není sám
Hlavně žádná boule
Jak se poznáváme

-

Co já všechno dovedu
U nás ve školce
Jak chodíme po silnici
Podzim klepe na dveře ve strakaté
zástěře
Ovoce a zelenina v naší kuchyni
Kam půjdeme na návštěvu
Hrajeme si celý den

Stručná charakteristika období:
adaptační
Vzájemně se seznámit a poznat,
oslovovat se jmény, poznat si své
místo a své věci / značku /, orientovat
se v prostředí školy a třídy, zapojovat
se do společné hry, pohybovat se ve
skupině, respektovat a spoluvytvářet
pravidla vzájemného soužití, vnímat
celek i detaily, učit se zvládnout
jednoduchou
sebeobsluhu
a
hygienické návyky, rozvíjet verbální i
neverbální komunikaci, respektovat
pravidla hry, základy jednoduchého
dialogu, formulovat otázky, reagovat

na slovní pokyny, seznamovat se
s bezpečnostními pravidly ve škole a
pochopit jejich význam, používat
zdvořilostní slůvka, seznamovat se
s pravidly vycházek na vozovce,
seznamovat se s novými hračkami,
učit se po sobě uklízet, seznamovat se
způsobem stolování, zdravou stravou,
dětí by měly zjistit, co již umí / uč.
zjistí, kde děti mají rezervy /,
poznávat okolí školky, všímat si změn
v přírodě, počasí, barvy podzimu,
apod. Je toho hodně, a proto se to
budeme učit a procvičovat celý rok……
Jako prostředek poslouží vše, co
přináší podzim, vycházky, pozorování,
povídání, četba, hry – pohybové,
tvořivé, smyslové, námětové, sociální,
s přírodninami, písničky, básničky,
pohádky, vyprávění, komunikativní
kruh, slavení svátků a narozenin,
návštěvy zajímavých míst v okolí MŠ,
společné tvoření s rodiči v MŠ, apod.

Snažíme se dětem nabízet zajímavé činnosti, (letos to bude z části se změněným kolektivem pracovnic – ředitelka Alena
Čáslavová, učitelka Ivana Jirků, kuchařka Vlasta Mengerová a školnice Petra Baštová) a s pestrou nabídkou nám
můžete pomoci i vy. Pokud máte doma něco zajímavého – zvířata, rostliny, stroje, modely, apod. a chcete
nás s dětmi pozvat na návštěvu, rádi vaše pozvání přijmeme a tak dětem zprostředkujeme nové poznatky.
Děkujeme!
Alena Čáslavová,
ředitelka

Nečekaný objev: v červnu se nenadále
v Ratenicích objevila skupina krásných
indiánů:

 Ratenický zpravodaj

Vítejte v obecní knihovně  05

Historie ratenické knihovny- pokračování
Založení veřejné obecní
knihovny

rozpočtu pro knihovnu zařazena
částka 400 Kč a půjčilo se 515 knih.

Založení veřejné obecní knihovny pro
občany Ratenic projednalo a schválilo
obecní zastupitelstvo 2. června 1920 a
na zakoupení knih věnovalo částku
300 Kč.

Obecní knihovně darovali své knihy
Sbor
dobrovolných
hasičů
a
Tělocvičná jednota Sokol.

František Hatlák od samého začátku
zřízení
knihovny
organizačně
zabezpečoval. Vybral a nakoupil knihy
a již v roce 1920 je z knihovny osobně
půjčoval. V roce 1921 byla do obecního

Knihy obecní knihovny byly uloženy
v dřevěné skříni zakoupené roku 1923
a umístěné ve 2. třídě obecné školy,
kde je dnes zasedací místnost OÚ.
V této místnosti knihovník jednou
týdně knihy vypůjčoval.
Příště pokračování o knihovně v době
okupace……

Novinky v knihovně
Pro malé čtenáře:
•
•

Slabikář včelky Máji – Veselé příběhy včelky Máji a jejich kamarádů na
louce u lesa
Nádherné příběhy Čtyřlístku – Bobík, Fifinka, Myšpulín, Pinďa na vás
čekají v naší knihovně.

Důležitá data pro
Váš kalendář
 sobota 1. září 2012
v areálu hřiště v Ratenicích
6. kolo Podlipanské ligy
– pořádá SDH Ratenice
– viz pozvání str. 14
 sobota 15. září 2012
u louže nebo na OÚ (za deště)
setkání „U louže o louži“
– pořádá Ratenická včela
– viz pozvání str. 13
 sobota 29. září 2012
obec Pňov
akce „Poslední sání“
– zve SDH Ratenice
 říjen 2012
břehy Výrovky
„Stromy pro Výrovku“ –
sázení 42 stromů
– pořádá MAS Podlipansko,
Ratenická včela a Nadace VIA
– viz pozvání str.06
 neděle 28. říjen 2012
Obecní úřad Ratenice
Vzpomínkové setkání na
holocaust
– pořádá Ratenická včela
– viz pozvání str.07
 neděle 4. listopad 2012
Drakiáda
– pořádá SDH Ratenice
 sobota 10. listopad 2012
hostinec U Kratochvílů
Posvícenská zábava
– pořádá SDH Ratenice

Navštivte naší knihovnu v její otevírací době

ve středu a pátek od 15:00 - 17:00 hodin.
Moc se na vás těším!
Vaše knihovnice Markéta Černá

 sobota 17. listopad 2012
Lampionový průvod
– pořádá SDH Ratenice
 neděle 2. prosinec 2012
Obecní úřad Ratenice
Staročeské Vánoce
– pořádá Obec Ratenice a
spolky

06  Aktuality z Podlipanska

I

movitých památek (sochy, varhany
apod.). Příkladem mohou být již
zrealizované
projekty
–
např.
opravená
kaplička
na
návsi
v Břežanech I nebo střecha kostela sv.
Václava v Nové Vsi Žadatelé: obce,
svazky obcí, neziskové organizace a
církve
přes prázdniny Podlipansko žije.

Vyhlásili jsme příjem žádostí na
projekty, intenzivně se připravujeme
na naši prezentaci na Zemi živitelce,
úspěšně jsme prošli hodnocením naší
celoroční
práce,
finišujeme
s projektem Středočeská ovocná
stezka. Jsme pyšní, že spoluprací
vznikla
nová
Lhotecká
cyklostezka,
pracuje
se
na
cyklostezkách dalších. Intenzivně
pracujeme na přípravě příštího
plánovacího období 2014+, ptáme
se lidí i podnikatelů v regionu, jak má
náš region vypadat v dalších letech.

2) Zlepšení
dopravní
infrastruktury
(celkem
k rozdělení 1,8 mil. Kč)
Sem
kromě
stavebních
úprav
chodníků a dalších komunikací patří i
úpravy veřejných prostranství. Jako
příklady lze uvést nový chodník
v Ratenicích, cestu do základní školy
v Kostelci nad Černými lesy i nově
ukončený projekt v Plaňanech se
zajímavým názvem „Přes Plaňany
pěšky, bezpečně a podle šipek“.

www.ratenice.cz 
Postřižinské pivo (držitel certifikátu
„Polabí – regionální produkt“. Jako
koordinátoři
značky
Polabí
–
regionální
produkt
budeme
propagovat i ostatní výrobce jako je
Maso Třebovle, keramika Matěje
Hnátka z Klášterní Skalice nebo třeba
Hrabalovy kočky z ateliéru Kuba
v Kersku. Plánujeme propagovat i
jednotlivé atraktivity regionu jako je
Radimský zámek nebo Libodřická
vila.

Žadatelé: obce, svazky obcí
Příjem projektů: nejpozději 12. září
2012 v 16h.
Těšíme se na vaše projekty, záměry co
nejdříve konzultujte.
Stromy pro
Výrovku

Z valné hromady MAS Podlipansko v
červnu 2012
Podrobněji
V pondělí 13. srpna 2012 vyhlásila
MAS Podlipansko již 8. kolo příjmu
žádostí pro projekty na téma:
1) Venkov
a
kulturní
dědictví (celkem k rozdělení
1,5 mil. Kč)
Sem náleží rekonstrukce nemovitých
památek (př. kostely, významné
budovy) i restaurování a opravy

Občanů Ratenic se
přímo týká projekt,
který
společně
připravovala MAS
Podlipansko
s Ratenickou včelou
a obcemi Ratenice a
Kostelní
Lhota.
V Ratenicích dobrovolníci vysadí
celkem 42 stromů z toho 9
neovocných, v Kostelní Lhotě 82
stromů, z toho 24 neovocných. Projekt
byl podpořen částkou 51 tis. Kč z
Nadace VIA. Těšíme se, že se i
pomůžete v průběhu října 2012
s výsadbou. Srdečně zveme!
Země živitelka
Dovoluji si vás pozvat na stánek
Středočeských
místních
akčních
skupin, který bude prezentovat od
30.8. do 4.9. 2012 to nejlepší
z regionu.
K ochutnání
bude

Prezentace
veletrhu.

MAS

Podlipanska

na

Plány pro léta 2014 - 2020
Již dnes je třeba se zamýšlet, jak si
představujeme rozvoj našeho regionu
v příštím období. Dostal se mi do
rukou pěkně zpracovaný návrh
rozvojového
dokumentu
obce
Ratenice, který popisuje návrhy
zlepšení života v obci i způsoby, jak
jich dosáhnout. My nyní připravujeme
podobný
dokument
pro
celé
Podlipansko. Naším cílem je na
základě kvalitní strategie získat
peníze pro jednotlivé projekty
v dalších letech. Čeká nás kupa
práce a boj s úředníky, který snad
(pevně v to věřím) v roce 2014 i za
pomoci občanů z Ratenic vyhrajeme.
Ing. Markéta Pošíková,
ředitelka MAS Podlipansko o.p.s.
www.podlipansko.cz
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Vzpomínkové setkání na holocaust bude
28.října

Přijďte mezi nás

V

zpomínky
ratenických
pamětníků
Tento projekt je realizován za
pomáhají
oživit již zapomenutou
finanční podpory Evropské unie.
historii, která by kvůli své krutosti neměla
Za obsah sdělení odpovídá
být nikdy zapomenuta. Vzpomínkovým
výlučně autor. Sdělení
setkáním si chceme tentokrát připomenout
nereprezentuje názory Evropské
nevinné oběti 2. světové války židovského
komise a Evropská komise
původu. V Ratenicích to byla rodina
neodpovídá za použití informací,
Lustigova. Trvalou vzpomínkou a vrcholem
jež jsou jeho obsahem.
programu bude uložení vzpomínkových
kamenů – tzv. KAMENŮ ZMIZELÝCH
do chodníku. Do Ratenic by měl přicestovat i sám autor těchto kamenů –
Gunter Demnig. Pro pamětníky a další zájemce bude připraven bohatý
program, jehož detaily naleznete v průběhu října ve vývěsce sdružení
Ratenická včela na návsi. Akce se bude konat za laskavé podpory Obecního úřadu
a finanční podpory Evropské unie v rámci programu „Mládež v akci“.
Všechny srdečně zveme!
Luděk Kudláček a David Černý,
za Ratenickou včelu a její tým „mladých historiků“
Naše 3 ratenické kameny by měly mít tyto texty:

V DOMĚ Č.P. 9
ŽIL
OTA LUSTIG
NAR. 1879
ZAVRAŽDĚN
12.6.1942
V TRAWNIKI

V DOMĚ Č.P. 9
ŽILA
BERTA
LUSTIGOVÁ
NAR. 1861
ZAVRAŽDĚNA
22.10.1942
V TREBLINCE

V DOMĚ Č.P. 9
ŽIL
JOSEF LUSTIG
NAR. 1887
DEPORTOVÁN
1945
DO TEREZÍNA
PŘEŽIL

Jste na mateřské dovolené?
Nebo jste v důchodu ? Nebo
chodíte do práce, ale máte
někdy volnou chvíli? Tak
hledáme právě Vás! Snažíme
se hledat další členy
„redakční rady“, která se
stará obsah i vzhled
našeho zpravodaje.
Děkujeme každému, kdo
by nám chtěl pouze jednou
za čtyři měsíce pomoci
s přípravou některých
článků, korekturou, atp.
Pro bližší informace nám
napište na:
zpravodaj@ratenice.cz nebo
zanechte vzkaz na Obecním
úřadě. Čím více nás bude,
tím lépe se bude zpravodaj
dařit.
Děkujeme všem za
jakoukoliv ochotu
pomoci!

Luděk Kudláček a Jan Sadek,
zastupitelé

Anketa:
Povedlo se „uvítací tabulí“ zkrášlit vzhled obce? Jak se Vám tabule líbí?
p. Dimitrová: Cedule se mi líbí, je dobře, že vítají v obci.
p. Palsová: Jsou zbytečné, zbytečně vyhozené peníze.
p. Králik: Cedule jsou pěkné, určitě lepší než plechové, jaké mají například v Radimi.
P. Mengrová: Mně se uvítací cedule líbí, ze všech stran je důstojný vjezd do obce.
p. Baštová Petra: Cedule jsou pěkné, jen by měly být umístěné před prvním domem ve vsi.
p. Kloudová Štefánie: Mně se cedule líbí, jen by mohly být více natočené k silnici.
Anketu provedla Ivana Jirků
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Oživlá historie Ratenic

Sdružení

Ratenická včela získalo

podporu EU pro svůj projekt Oživlá
historie – Living history, a to v rámci
dotačního programu Mládež v akci,
který slouží financování veřejně
prospěšných
volnočasových
aktivit mladých lidí.

Cílem projektu, který se uskuteční od
srpna 2012 do prosince 2013, je
zpracování a následná atraktivní
prezentace
historie
Ratenic
a místní komunity. Aktuálně se na
celé věci podílí šest organizátorů a
okolo deseti dobrovolníků. Zapojit se
ovšem může jakýkoliv další
zájemce ve věku 13 až 30 let.
Projekt navazuje na dřívější aktivity
Ratenické včely, zejména na sběr
dokladů mapujících historii obce. V
rámci Oživlé historie budou sami
Rateňáci vyprávět o událostech, které
považují za důležité a byli jejich
očitými svědky. Jejich vyprávění o
každodenním životě v Ratenicích,
zpracované metodou tzv. orální
historie, přinese ve své autenticitě
ojedinělé
svědectví.
Pečlivé
zaznamenání a zpracování všech
příběhů je právě v menších obcích,
jejichž minulost stojí mimo zájem

Takto si mohli naši předkové před 100
lety představovat budoucí technický
pokrok v Ratenicích. Jaký pokrok
skutečně nastal, to odborně zmapují
rateničtí mládežníci v projektu „Oživlá
historie“.

historiků věnujících se tradičně pouze
„velkým“ dějinám“, zvláště důležité.
Díky vyprávění pamětníků si
totiž můžeme uvědomit, že každé
místo, tedy i naše obec, má svou
unikátní
lokální
historii
a
tradice. Shromažďovány však budou
i další doklady o historii Ratenic.

Tento projekt je realizován za
finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá
výlučně autor. Sdělení
nereprezentuje názory Evropské
komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací,
jež jsou jeho obsahem.

připomínka
tří
ratenických
občanů, kteří za druhé světové války
zahynuli
v nacistických
koncentračních táborech. Na
tragický osud rodiny Lustigovy budou
upozorňovat speciální pamětní
kameny vsazené do chodníku. Jejich
instalací se Ratenice zapojí do
celoevropského
projektu
Kameny
zmizelých
(tzv.
Stolpersteine). Obec rovněž bude
zapsána v celosvětové databázi těchto
kamenů.

Získané materiály budou dále využity
v několika dílčích výstupech. Nová
webová stránka
ratenického
ekomuzea bude rozšířena o nové
digitalizované historické materiály
(fotografie,
kroniky,
pohlednice,
dokumenty,
stavební
plány)
i
vzpomínky pamětníků z řad obyvatel
obce. Využity zde budou i vzpomínky
místního
písmáka
Františka
Miškovského a lidového historika
Karla Pokorného. Informace o obci při
tom
budou
zpřístupněny
jak
samotným Rateňákům, tak i širší
veřejnosti. Myšleno ovšem bude i na
ty, kdo internet běžně nepoužívají.
Nejzajímavější poznatky se objeví
v nově vydané brožuře o historii
obce. To ale není vše. Jedním z cílů
projektu je také vybudování naučné
stezky, která návštěvníkům Ratenic
na vybraných místech nabídne
tematicky uspořádané informace o
obci a jejím okolí.

Projekt Oživlá historie, jak doufáme,
napomůže zaznamenání, uchování a
sdílení informací o minulosti Ratenic,
jejich
tradicích
a
zajímavých
osobnostech. Už nyní se ukazuje, že
„obyčejná“
a zdánlivě
ničím
nevýznamná obec se při bližším
zkoumání stává místem s pestrou
historií
a
bohatým
kulturním
dědictvím.

Další věc, na kterou jsou v rámci
projektu vyhrazeny prostředky, je

Michal Louč, za tým ratenických
„mladých historiků“

 Ratenický zpravodaj
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Pamatujete si na Blahoslava Formana?

Milí čtenáři Ratenického
zpravodaje,
rádi bychom Vás požádali o
pomoc při sběru materiálů a
svědectví
týkajících
se
osobnosti
Blahoslava
Formana. Blahoslav Forman
(1917–1960),
starší
bratr
režiséra Miloše Formana,
působil ve 40. letech několik let
jako učitel v ratenické škole (na
fotografii zleva učitel Blahoslav
Forman, paní učitelka Chladová
a pan řídící Jaroslav Božovský). Během svého ratenického pobytu bydlel
u Hlaváčových na statku č. p. 8. V létě 1940 na tomto ratenickém statku trávil s
Blahoslavem prázdniny i osmiletý Miloš Forman.
Zajímají nás Vaše vzpomínky na pana učitele Formana, případně jeho
bratra Miloše, a dobové fotografie, na kterých by mohl být zachycen
Blahoslav. Díky paní Martině Macháčkové a jejímu vzácnému nálezu na bývalém
statku Hlaváčových máme již k dispozici unikátní dobové fotografie, pohlednice a
dopisy, ze kterých vyplývá, že Blahoslav Forman choval na prožitých pět let v
Ratenicích ty nejhezčí vzpomínky. S Vaší pomocí bychom rádi podrobně
doplnili celý ratenický formanovský příběh a poté o něm zpravili jak
Miloše Formana, tak nejbližší příbuzné Blahoslava Formana. Právě pro rodinu
Formanovu totiž budou naše unikátní objevy a vyprávění znamenat cenný
příspěvek do rodinné historie.
Jakoukoli informaci, která by napomohla našemu pátrání, rádi uvítáme na
e-mailu: pet.cas@seznam.cz nebo ratenicka.vcela@gmail.com, případně ji
zanechte vzkaz v domě čp.11 nebo na Obecním úřadě v Ratenicích.
Petra Čáslavová,
za tým „mladých historiků“ Ratenické včely

Stalo se v
Ratenicích
… před 500 lety (1512):
Mikuláš Cerhenský z Dražic
zakládá rybník Klenot
Blata mezi Dobřichovem,
Cerhenicemi, Ratenicemi a
Pečkami byla Mikulášem
Cerhenickým z Dražic v roce
1512 přeměněna na rybník
Klenot. Mikuláš byl zetěm
Elišky ze Střížkova a na
Cerhenicích a za potřebné
pozemky pro rybník dal
Elišce dobřichovickou krčmu.
Na Dobřichovickém potoce,
který teče od Cerhýnek až
k ratenskému mostu, kde se
vlévá do Výrovky, zřídil
hlavní náhon s osmi stavidly.
Hlavní stavidlo rybníku
Klenot se nacházel u Ratenic,
kde také byla postavena
rybářská bašta, renesanční
dům barokně upravený, dnes
zvaný „Domek“. Rybník
Klenot byl skutečně rozsáhlý.
Měl přibližně 3,2 km na
délku, 1,3 km na šířku a jeho
plocha byla přibližně 416 ha.
… před 250 lety (1762) :
první zmínka o existenci
zádušní školy v Ratenicích

Fotografie z prázdnin v Ratenicích v čp. 8 umístěná Milošem Formanem přímo na
jeho oficiální webové stránce: www.milosforman.com. Poznávacím znamením pro
Rateňáky je věž kostela vzadu vlevo.

První zmínka o zádušní škole
je z roku 1762. Roku 1792
však již stojí škola
postavená obcí. Toho
roku se do školy také
přistěhoval učitel, u něhož
známe jeho jméno – Ignác
Kasal z Německého Brodu
V letech 1793–94 si postavil
vlastní dům – č.p. 58. Učil
na škole až do roku 1807.
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Zábavně poučný seriál:

Cyrano se diví
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Adolf Liebscher na
Kolínsku a v Ratenicích –
výstava pokračuje do
prosince 2012

Úspěšný program pro Noc kostelů má svůj dozvuk. Celý program se odvíjel od

Jsem obyčejný kůň. Bydlím tady
v Ratenicích a rád poznávám vše
nové. Jen jsou stále věci, které ani
s mou velkou hlavou nikdy
nepochopím. Jednou ze záhad
jsou:

NEMOCNÁ AUTA
Mustangové, moji divocí příbuzní
v Americe, se občas zatoulají na
dohled k ropným polím. Ale mně k
tomu stačí procházka naší ulicí.
Překvapily mne takové tmavé
skvrny na cestě, i když vůbec
nepršelo. Čichnul jsem k nim …
Fujtajbl … voda to vážně nebyla !
A zvláštní věc pokaždé se objeví
tam, kde předtím stálo celou noc
auto. No, nejsem odborník , ale
když z nás koní teče něco, co
nemá, volají k nám veterináře.
Jenže, i když to vypadá, že se vy
lidi bez aut neobejdete, tohle vám
asi vůbec nevadí. Jste vůbec
zvláštní tvorové. Neustále si ničíte
to co potřebujete k životu. V zimě
je to vzduch a celoročně voda, do
které prosakuje olej z aut, a kdoví
co ještě dalšího vypouštíte... Tedy,
já vám povím, když za námi
zůstane loužička, příroda si s tím
poradí. Ale co má chuděra dělat s
tímhle? Hele lidi, mějte rozum a
navštivte nejbližší autoservis. Kdo
to má pít? Vždyť je to přece i vaše
voda!
Nebo zase něco nechápu?

stého jubilea vytvoření nástropní fresky „Nanebevzetí Panny Marie“ významným
malířem Adlofem Liebscherem. Díky podpoře sponzora MAS Podlipansko
o.p.s. mohly vzniknout panely, které přibližují život a dílo malíře Adolfa
Liebschera na Kolínsku. Tato malá výstava je v našem
kostele sv. Jakuba přístupná až do prosince 2012.
Výstavu můžete navštívit vždy po bohoslužbě, tj.
každou neděli od 10. 30 hodin. Kdo má zájem dovědět
se něco víc o kulturním prostředí našeho kraje, jistě výstavu
neopomene navštívit. Bonusem k výstavě jsou pak dílka
malých i velkých na téma „jak bych nástropní fresku udělal
já“.
Děkujeme všem, kteří se na celém projektu podíleli a návštěvníkům výstavy
přejeme příjemný zážitek.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu, o. s.

 Ratenický zpravodaj
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Jeden rok – a co bude dál!?

V neděli

1. července, když jsem

v Pečkách
přistupoval
k oltáři,
uvědomil jsem si, že právě před rokem
jsem začínal své působení v pečecké
farnosti. Tak jsem jen tuto skutečnost
připomněl, ne jako nějaké hodnocení
či dokonce ocenění, ale spíše
opakování
prosby
o
pomoc
v naplňování
poslání
kněze
modlitbou, případně radou ze strany
věřících.
Přesto, ale až odpoledne, jsem tak
trochu uplynulý rok bilancoval.
Vzpomněl jsem na trochu nečekaný
odchod na věčnost pana faráře
Valenty. Pohřeb a v následujícím
týdnu stěhování ze Sudějova do Peček
a pak několik dnů na nemocničním
lůžku. Teprve po návratu z nemocnice
jsem mohl začít.
V první řadě jsem se snažil poznávat
všechna místa, spadající do farnosti a
hlavně lidi. Nejen ty, se kterými jsem
se mohl pravidelně setkávat na
bohoslužbách, ale i další, ať již měli
potřebu něco ode mne žádat, nebo se
jen zvědavě podívat, jak ten nový farář
vypadá. Důležité bylo také věnovat se
praktickým záležitostem. Poznat stav
kostelů a také záměry, které před
mým příchodem ve věci oprav a
údržby byly. Zjistil jsem, že byly spíš
podněty než záměry, ty že asi padnou
na mne. Nebránil jsem se tomu na
předchozím působišti, nebránil jsem
se tomu ani zde. Zvláště, když se
objevili lidé, kteří s podněty přišli.
Začali jsme tedy řešit – a protože jde o
Ratenický
zpravodaj,
tak
tedy
informace na prvním místě – stav a
opravu varhan v kostele sv. Jakuba.
Po několika krátkých a věcných
jednáních, a díky již připraveným
podkladům, bylo možno rozhodnout,

že se do opravy varhan pustíme. Jen
chybělo vypsání grantu na tento druh
památky, a proto zatím čekáme, a jak
se zdá s nadějí, na další kolo. Ve hře
je i restaurování nástropního obrazu
Nanebevzetí Panny Marie.
Vedle Ratenic se s varhanami ozvali
také v Chotouni a ve Skramníkách.
Připomnělo mi to dost náročnou
opravu barokních varhan v Uhlířských
Janovicích,
realizovanou
ovšem
v trochu jiných cenových relacích a
v jiné délce opravy. Jsou i další
podněty a záměry v celé farnosti, snad
nejpodstatnější je blížící se stoleté
výročí farního kostela sv. Václava
v Pečkách.
Nechci ale zatěžovat opravami a
údržbou na všech objektech celé
farnosti. To může být součástí
přehledu ke konci kalendářního roku.
Jde o Ratenický zpravodaj, proto spíše
k ratenickému
kostelu.
V této
souvislosti bych raději připomněl, jak
jsou důležití lidé a jejich přístup
k věcem veřejným. Jak je důležité a
podstatné, když lidé, kteří vidí dobře
kolem sebe, umějí přijít s podnětným
návrhem a také – což je neméně
důležité – umějí se podílet na
realizování záměru, který z jejich
podnětu přišel. Platí to dvojnásob u
objektů farnosti. Byť je kostel součástí
obce, pro někoho může být zbytečný
nebo mu jeho existence nic neříká. A
může dokonce navrhovat jiné objekty
k opravám, které podle jeho názoru
zaslouží více pozornosti. Přesto se ale
nacházejí lidé, kterým osud obce a
památných objektů není lhostejný, a
kteří mají i ponětí o tom, jak lze ty
„důležitější“ objekty zachránit bez
toho, že by se ty „méně potřebné“
nechaly spadnout. Máme-li nacházet
smysl života nejen ve věcech

Pan farář Josef Nerad při akci
Noc kostelů 1.6.2012 v Ratenicích.
krátkodobých, ale spíše ve věcech
s dlouhodobým trváním, docházíme
k přesvědčení, že náš podíl na
uchování dědictví
otců je nejen
morální povinností, ale i možností
našeho podílu na prospěšnosti pro
věci veřejné, věci prospěšné. A také
naplnění našeho životního poslání.
Získali jsme z Božích rukou zemi,
kterou máme spravovat. To znamená
zlepšovat, zdokonalovat, ale ne ničit.
A v tomto pohledu se dívejme i na to,
co zůstalo po našich předcích, i naši
povinnost zachovat co lze i pro
budoucnost.
S díkem a s trochou zamyšlení na
ratenické myslí
P. Josef, farář
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Promítáme i my!

S

polu s Ratenickou včelou jsme
v Ratenicích od začátku tohoto roku
uspořádali několik veřejných projekcí
a všechny se setkali se zájmem
občanů. Velký úspěch měl zejména
březnový cestovatelský večer na
obecním úřadě, na kterém nám Katka
Voláková promítla fotografie z
velikonoční návštěvy Guatemaly
a naservírovala nám k tomu (nejen)
středoamerické pochutiny. Historicky
první cestovatelský večer se však
uskutečnil v sídle Ratenické včely
v únoru, kdy s námi své čerstvé dojmy
z cest po Srí Lance sdíleli Luděk
Kudláček a Pavel Rek.

www.ratenice.cz 
v drobnohledu našeho zájmu. Bio také
vyjadřuje charakter polního kina; totiž
udržitelné, bez nutnosti čerpání
přírodních zdrojů. Top proto, že
nabízí obzor rozšiřující témata, která
jsou na samém vrcholu aktuálnosti a
dosahují za horizonty běžného
přemýšlení. Biotop se vztahuje ke
konkrétnímu druhu organismu. Je
místem výskytu. Náš BioTop jsou
Ratenice, organismus pak ratenická

organizací Člověk v tísni. Díky
zapojení se do projektu „Promítej i
ty!“ jsme měli možnost zhlédnout
film představený v minulosti na
festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět. Počátečním hlasováním
byl k projekci vybrán dokument
s názvem „Zločinci podle zákona“
pojednávající o ruském mafiánském
podsvětí. Jednalo se o téma poněkud
znepokojivé, avšak o to více zajímavé
a zamyslíme-li se nad v současné době
rozkrývanými korupčními kauzami
českých politiků a jejich napojením na
mafiánské „kmotry“, tak i velmi
aktuální.
Přidejte se

Letní kino
S postupným oteplením jsme začali
využívat ratenické „letní kino“ na
hřišti
(pro
nezasvěcené:
jako
promítací plátno nám slouží na bílo
natřená zeď kabin). První letošní
projekce v letním kině se uskutečnila
na Čarodějnice.

komunita. Polní kino BioTop je tu
pro každého, kdo se občas snaží
překročit svůj stín, nahlédnout pod
povrch či se snaží uchopit nehmotné.

Projekce
filmů
se
v Ratenicích
úspěšně zabydluje, a tak jsme dali
našemu polnímu klinu název BioTop.
Bio, protože biograf a také proto, že
filmy s ekologickou tématikou jsou

V sobotu 14. července něco po půl
desáté jsme se opět sešli v letním kině.
Tentokrát proto, abychom si pustili
vybraný
dokument
zapůjčený

Promítej i ty!

Chcete-li byt informováni o dalších
plánovaných projekcích, registrujte
se k odběru aktualit na e-mailu
ratenicka.vcela@gmail.com. A pokud
vás napadá film, který bychom si
neměli nechat ujít, či jste snad
navštívili (a nafotili) zajímavé
končiny, o kterých byste nám rádi
poreferovali
během
dalšího
cestovatelského večera, ozvěte se nám.
Těšíme se na vás a vaše tipy!
Lucka Voláková a Pavel Rek,
za kolektiv promítačů

„Kosu ovládnouti“
Za sobotního ranního rozbřesku dne 18.8.2012 se na
ratenické hřiště scházely postavy mající společný
cíl: zdokonalit se v umění kosu ovládnouti. Zkušení
předali dobré rady, začátečníci naslouchali a zkoušeli jak
ten kosící inštrument nejlépe ovládat. Stébla se
kladla k nohám a brousky zvonily o kosy. Děti hned věděly

co s nasekanou travou. Kopky, ve kterých se
schovávaly, byly něco jiného než šmelc ze
sekačky. Po učení a zkoušení byl na trávě
rozprostřen ubrus a každý mohl posílit své
tělo dobrotami, které nabízela snídaně v
trávě. Naprostou jedničkou bylo škvarkové
sádlo! Společná zábava, příjemná atmosféra a
dobrá krmě byly přítomné celému rannímu
babócání. Nyní se ve vzduchu vznáší otázka:
"Bude kosa užívanějším nástrojem v
rukou Rateňáků, než tomu bylo
doposud?"

 Ratenický zpravodaj
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U louže o louži

R

ádi bychom navázali na anketu,
která proběhla ke zpracovávanému „
Plánu rozvoje obce“. V ní se každý
obyvatel Ratenic mohl vyjádřit
k tomu, co Ratenicím chybí, aby byly
vískou příjemnou pro život. Následně
děti a rodiče přemýšleli nad
ratenickou návsí. Dalším důležitým
tématem, které dodává Ratenicím
punc, je louže. Betonový bazén
s rozpraskanými
stěnami,
zarostlý rákosím s proměnlivou
vodní hladinou, bez trvalého
přítoku. Tak dnes vypadá louže.
„Něco by se s tím mělo udělat“ říkaj
mnozí. A my se ptáme: „Co s ní?“

Zveme všechny, kteří se k osudu louže
chtějí vyjádřit, aby přišli na setkání U
louže o louži. Uskuteční se
v sobotu 15. 9. 2012 v 17 hodin.
Uvítáme pamětníky, kteří zažili, jak
se v louži plavili koně, nebo bruslilo,
uvítáme ty, kteří stavěli JZD a ví, kde
a proč se přerušily drenáže ústící do
louže, uvítáme ty, kteří stavěli
dešťovou kanalizaci a ví, proč
dešťová
voda
už
není
zachytávána
louží,
uvítáme
každého, kdo má o louži informace,
které by dokázaly pomoct nalézt
odpověď na otázku „co s ní?“ Uvítáme
každého, kdo má nápad jak louži dále
smysluplně využívat, aby se stala
opět ozdobou obce a ne jen
nechtěným trpěným levobočkem.
Vaše náměty, informace a postřehy se

setkání „U louže o louži“

sobota
15. 9. 2012
v 17 hod.,
v případě deště se sejdeme
na Obecním úřadě
pokusíme
zpracovat
v dalším
přemýšlení, jak louži využívat.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu

Vycházka v nových stromořadích s arboristy

Na

podzim 2011 vznikla kolem
Ratenic malebná stromořadí
díky mnohým Rateňákům. Na
konci jara 2012 jsme projekt Podlipansko sází stromy ukončili
seminářem, na němž nám páni arboristé ze Sdružení pro
zahradní a krajinářskou tvorbu předali cenné rady a informace,
které jsou využitelné nejen v péči o nové stromy, ale také na zahradě.
I přes počáteční nepřízeň počasí jsme prošli nově zasazené
stromořadí, zkontrolovali úvazy a opěrné kůly. Zdá se, že se
stromům u nás líbí a za nějaký čas odmění naši práci chutnými
plody. Děkujeme všem, kteří s projektem měli co dočinění a
pomohli jeho zdárnému dokončení.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu

Druhá čtvrtletka
SDH Ratenice

Vážený

čtenáři,

u

v následujících

několika stručných článcích se můžete
dočíst něco málo o činnosti Sboru
dobrovolných
hasičů
Ratenice.
V období jarního úklidu jsme pro
občany uspořádali sběr železného
šrotu. Každý kousek starého železa,

je pro nás přínosem, a proto velice
děkujeme všem za každé kilo této
suroviny.
Den dětí proběhl v Ratenicích v
neděli 3. 6. 2012. Náš sbor byl
společně s několika dobrovolníky z
řad obce a zaměstnanci mateřské
školy jedním z pořadatelů tohoto
odpoledne. Dítka byla za plnění
jednotlivých
úkolů
odměňována
cenou a barevnou značkou. Po splnění

všech disciplín následovala prémie v
podobě zmrzlinového kornoutu. I přes
zamračenou
oblohu
si
všichni
zúčastnění akci užili, zasoutěžili,
zasmáli se.
Jan Čáslava,
jednatel SDH
Ratenice
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Pouťová soutěž

Nejvíce plánovanou akcí léta se stal 5. ročník Pouťové soutěže
s večerní zábavou pod širým nebem. Odpolední program pro
družstva započal ve 13 hodin. V letošním roce bylo přichystáno
celkem 5 disciplín: „Dálková doprava vody“, přetahovaná, „Cesta
z Hospody“ aneb skok v žoku, „Úklid v hasičárně“ a netradiční
požární útok, v němž si závodníci losovali pozice, na kterých poběží.
Za každou soutěž získávaly týmy body. V těsném celkovém součtu
pohárová umístění obsadila družstva 1) Ratenice - muži (11 bodů),
2) Klipec (10 bodů), 3) Ratenice - ženy (9 bodů).
Po ukončení soutěží, poklizení a dopřipravení večerní zábavy, začala v půl osmé vyhrávat místní kapela Bonton Band,
která měla na domácí ratenské půdě premiéru. Výborně rozběhnutý rockový večer ale přerušil déšť. Ten během večera
zesílil na tolik, že druhá polovina programu, musela být zrušena a zbytek večera se odehrával pod plachtami či ve stanu.
Rčení pana Komárka z filmu "Na samotě u lesa" se stalo symbolem sobotního pouťového večera. Touto cestou se tak
omlouváme všem účastníkům. Děkujeme za pochopení a těšíme na další akci na viděnou. Věřme, že za lepšího počasí.

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů

Od posledního vydání zpravodaje zaznamenala jednotka
jednu mimořádnou událost. Jednalo se o požár rodinného
domu dne 22. května ve 21:20.
Po příjezdu na místo události (objekt u železničního
přejezdu na trase Praha - Kolín mezi obcemi Ratenice a
Pečky) bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
rodinného domu v plném rozsahu. Na místě zasahovaly i
jednotky HZS JPO ČD Nymburk, JSDH Pečky, HZS
Středočeského kraje - stanice Kolín.
Zásah ztěžovala blízkost trakčního vedení železnice, které
muselo být uvedeno mimo provoz před zahájením
hasebních prací. Při požáru nebyl nikdo zraněn ani
usmrcen. Objekt nebyl nikým v době požáru využíván.
Pravděpodobnou příčinou požáru bylo úmyslné zapálení.

Požární sport

Tým

mužů absolvoval do dnešního dne 4 závody

Podlipanské ligy. Jednalo se o závody v Rostoklatech (8.
místo), Břežanech II. (5. místo), Vrbčanech (6. místo) a
Třebovli (5. místo). I když se to z umístění zřejmě nezdá,
prozatím je počínání družstva úspěšné. Letošní ročník je
totiž velice vyrovnaný a tak jsou rozdíly v časech
minimální. Na posledním kole v Třebovli zdolali muži
dokonce i týmový rekord. Ten má nyní hodnotu 21,70s.
V případě, že máte zájem doplnit některý z našich kolektivů
a tak se připojit do tohoto netradičního odvětví sportu,
neváhejte se ozvat.
Pokud chcete vidět soupeření hasičů v požárním
útoku i Vy, přijďte se podívat 1. září na 6. kolo
Podlipanské
ligy,
které
proběhne
u
nás
v Ratenicích.
stránku připravil Jan Čáslava, jednatel SDH Ratenice
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Seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Tentokrát….s místostarostou
Jiřím Papežem

Známe se, a přesto o sobě nic
nevíme.
Tento
nový
seriál
Ratenického zpravodaje má za
úkol napomoci lépe poznat lidi,
které vídáváme na ratenických
ulicích. Má za cíl přiblížit
člověka k člověku. Jiří Papež je
ratenickým
rodákem.
Jeho
životním koníčkem a zároveň
zaměstnáním je včelaření. Od
roku 2006 je místostarostou
obce. Nyní ho můžete poznat
více v našem „Pětiminutovém
rozhovoru“:
Pane Papeži, podle jakého motta
se v životě řídíte?
Neřídím se podle žádného motta, stačí
být „pilný jako včeličky“ a chovat se
slušně.
Kdybyste mohl povečeřet s
nějakou významnou osobou,
koho byste si vybral a proč?
Nemám pocit, že bych takovou
příležitost využil.
Co bylo Vaše první zaměstnání?
Elektromechanik na zkušebně
elektrických lokomotiv v ŽOS Kolín.
Kdybyste mohl v Ratenicích
něco změnit, co by to bylo?

Aby systém dotací
fungoval
spravedlivěji a ne
jen pro vyvolené
obce.
Čeho v životě
nejvíc litujete?
Snažím se dělat
všechno tak, abych
nelitoval.
Co považujete za
svůj největší
úspěch?
Svoji rodinu, děti, vnoučata.
Čeho byste chtěl dosáhnout v
nejbližších 12 měsících?
Ve funkci místostarosty každopádně
zahájení dostavby kanalizace, stavba
cyklostezky a chodníky od hřiště k
hasičské zbrojnici.
Existuje ve Vašem životě věc, o
které málokdo tuší?
Myslím, že ne , jsem ratenický rodák,
všichni vědí, že včelařím, ale ne každý
ví, že posledních 20 let obhospodařuji
180 včelstev.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a
proč?
Cokoliv od masa, protože maso je
maso.

Jaké je Vaše oblíbené místo a
proč?
U švagra na chalupě na Ž ďársku.
Jak by vypadal Váš ideální
víkend?
Jak už jsem říkal: u švagra na chalupě
houbařit, rybařit a pak grilovat.
Kdybych Vám mohla splnit
nějaké přání, jaké by to bylo?
Pouze zdraví a to bych chtěl popřát i
svým spoluobčanům.
Pokud znáte někoho ve svém okolí,
kdo by mohl byt zajímavým hostem
tohoto
našeho
„Pětiminutového
rozhovoru“, napište nám jeho nebo
její
jméno
na
e-mail:
zpravodaj@ratenice.cz.
Díky
za
všechny zajímavé tipy.
Rozhovor vedla Ivana Jirků.
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„Rychlý stříkačky“ – kolektiv mladých hasičů
sportovně, prý že
je
prima,
že
nejsou poslední!
Co
dodat
–
kdybychom hned
na
prvních
závodech
v
sezoně byli první,
neměli bychom se
už dále v čem
zlepšovat.

Co se událo u Rychlých stříkaček?
Dovolte, abych postupně vyjmenovala
novinky a úspěchy u nejmladších
hasičů. Poslední dubnový den jsme
uspořádali již tradiční akci na místním
hřišti, a to Pálení čarodějnic. Spolu
s Edeltrúdou Úchvatnou jsme strávili
dlouhé odpoledne plné her a soutěží.
V letošním roce se nám přihlásily
dobrovolně hned dvě čarodějnice,
které se nechaly upálit a pro mnohé to
byl větší zážitek než „opékačka“
buřtíků. Počasí nám přálo po celou
dobu, na rozdíl od minulého ročníku,
takže doufáme, že malí i velcí si z
čarodějného
odpoledne
odnášeli
spoustu zážitků a dobrou náladu.
Sobotou 19. 5. v Rostoklatech začala
již výše zmiňovaná hasičská sezona.
Ani my jsme nezaháleli a vydali jsme
se ukázat všem, že i Rychlé stříkačky
umí pěkně válet s hasičským náčiním.
Ačkoliv jsme pečlivě trénovali, na
ostatní
družstva
jsme
časově
nedosáhli. Nám to ale nevadilo, neboť
naším heslem je „Hlavně útok
dokončit“. To se nám v případě obou
útoků povedlo, a tak jsme si odváželi
2. místo … od konce. Děti to braly

Dále jsme se za
okres Kolín v
sobotu 26. května
zviditelnili
při
ukázce
požárního
útoku
na
Bambiriádě
v
Českém
Brodě.
Bambiriáda je celorepubliková akce,
kde se předvádí volnočasové aktivity
pro mládež. Našim nejmladším se
podařilo dosáhnout při jednom ze
třech útoků báječného času, troufám
si říci, našeho prozatímního rekordu,
a to 31s. Bohužel se nejednalo o
Ligový závod, tudíž tento čas byl
neoficiální, ale nás velice potěšil. Děti
si odvážely za svou účast dobroty ale i
vitamínky v podobě jablíček a
upomínkovou
plaketu
na
tuto
netradiční akci.
Jelikož se naše požární
stříkačka rozhodla, že
bude stávkovat a chce
mít prázdniny o dva
týdny
dříve,
než
hasičátka,
dalších
závodů jsme se do
prázdnin
již
nezúčastnili. Ale jak to
tak už v životě chodí,
všechno zlé je pro něco
dobré, vydali jsme se na
branný
závod
do
nedalekých
Peček.

Tamější SDH pořádal první ročník
„Pečecké stopy“. Trasa byla dlouhá cca
2 km po okolí Peček a děti měly za
úkol během této strastiplné cesty plnit
úkoly. Jednalo se o úkoly jak s
hasičskou tématikou, tak o úkoly alá
„přežití v přírodě“. Nejdůležitější bylo
běžet co nejrychleji a co nejlépe,
někdy i rychle splnit připravené úkoly.
Kde nám to nešlo, dohnali jsme jinde.
Světe div se, naši si doběhli pro zlatou
medaili! To nikdo z nás nečekal, o to
větší byla radost z perníkové medaile,
dárkového balíčku a diplomu. Celé
krásné dopoledne jsme zakončili v
cukrárně zákusky a zmrzlinou.
Naše družstvo se na prázdniny
rozprchlo do různých koutů republiky,
či světa. Ale všechno jednou končí, i
prázdniny. Hasičská sezona se pomalu
ale jistě přehoupne do druhé poloviny
a my se budeme snažit znovu
zopakovat krásný útokový čas, či
dosáhnout času ještě lepšího.
Držte nám palce a 1. září se těšíme na
Vaši podporu na naší domácí půdě! I
my chceme vyhrávat!
Alice Moláková,
vedoucí družstva mladých hasičů

