Dětský karneval, dětský
den
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Myslivecké sdruţení

Milí spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o současném dění v naší obci. Od ledna
probíhá druhá etapa výstavby kanalizace, která by měla být dokončena
podle harmonogramu prací do konce července. V souvislosti s touto
stavbou je v místech, kde probíhají práce, omezen průjezd i průchod
ulicemi. Děkujeme vám za pochopení a respektování omezení
v souvislosti se staveništěm.
Na jaře byly podány ţádosti na Středočeský kraj o dotace. Ţádali jsme
na Fond ţivotního prostředí a zemědělství o peníze na dostavbu
kanalizace a na Fond rozvoje obcí a měst jsme posílali projekt na
vybudování nové komunikace U zrcadla. Zda budeme úspěšní, se
dozvíme v červnu po projednání na Středočeském kraji.
Dále jsme ţádali o dotaci z grantu TPCA pro Kolínsko 2015 na 3
informační panely pro měření rychlosti vozidel. Náš projekt nebyl
bohuţel vybrán, jeden zpomalovací radar jsme pořídili z prostředků
obce a je umístěn na silnici před nájezdem na cyklostezku. Podle
finančních moţností budeme s instalací radarů pokračovat.
Z prostředků obce bylo financováno i rozšíření veřejného osvětlení
směrem na Cerhenice.
Obecní úřad stále jedná s odborem dopravy o moţnosti vybudování
přechodu pro chodce k autobusové zastávce. V jednání je i odkoupení
budovy MŠ od Římskokatolické církve. Po jejím nabytí do vlastnictví
chce obec budovu MŠ rekonstruovat.
Toť v krátkosti informace o dění na obci a úřadě.
Za obecní úřad přeji dětem hezké vysvědčení, krásné prázdniny a vám
dospělým zaslouţený odpočinek na plánovaných dovolených.
Načerpejte sluníčko a energii v nastávajících letních měsících.
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Návštěva Stillfriedu
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Co nového u SDH?

Martina Podskalská
starostka
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TŘIĎME ODPAD V NAŠÍ OBCI

VÍTE, ŢE … se ročně odveze v popelnicích 151 tun komunálního odpadu?
VÍTE, ŢE … se ročně na obecním dvoře vybere 55 tun komunálního odpadu?
VÍTE, ŢE … komunální odpad z obecního dvora stojí obec přes 70.000,- Kč?
VÍTE, ŢE … se na poplatcích od občanů vybere na obecním dvoře pouze 18.000,- Kč?
VÍTE, ŢE … kdyţ poplatky u kontejnerů zdraţíme, začne se v okolí obce hromadit tento odpad?
A to nikdo z nás přece nechce, ale zároveň nechceme z rozpočtu obce doplácet zbytečně za odvoz
komunálního odpadu. Ano zbytečně, vţdyť by stačilo lépe třídit odpad. Podívali jste se někdy, co naši
spoluobčané vyhazují do kontejnerů nebo popelnic?
Mnoţství vyprodukovaného odpadu stále narůstá, i přesto, ţe mnoho látek například z domácností
lze velmi pohodlným způsobem třídit a usnadnit tak jejich další recyklaci.
Skládky kromě toho, ţe poškozují krajinný ráz, ohroţují také lokální ekosystém, např. kontaminací
spodních vod. Spalování odpadů je zase nebezpečným zdrojem toxických látek, jako jsou dioxiny.
V České republice se podle nejnovějších
analýz vyprodukuje přes 5,3 milionů tun
odpadů ročně. Pouze 1,1 milionů tun je
znovu recyklováno. Do spaloven se dostane
zhruba 800 tisíc tun odpadu a zbytek 3,4
milionů tun končí na skládkách. Na
jednoho člověka pak připadá roční produkce
odpadu o hmotnosti 530 kg.
Nechceme přeci, aby naše okolí a příroda
vypadala jako jedno velké smetiště, kdyţ
je v našich silách spoustu surovin
vytřídit!
Je to snadné, stačí jen trocha odhodlání.
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Co tedy všechno můţeme třídit a tím šetřit ţivotní prostředí a naší peněţenku?
PLASTY

SKLO

Ano

Ne

Nové výrobky po recyklaci

Fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboţí, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
Barevné sklo: například lahve od
nápojů, tabulové sklo z oken a ze
dveří.

Mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících
přípravků, obaly od
ţíravin, barev a jiných
nebezpečných látek,
podlahové krytiny či
novodurové trubky.

Izolační tvárnice, stavební a
zahradní prvky (ploty,
zatravňovací dlaţba,
protihlukové zábrany, zahradní
kompostéry, technická či
textilní vlákna, koberce, oděvy
případně nové láhve, vázací
pásky, plastové sáčky, fólie.

Keramika a porcelán,
autosklo, zrcadla,
drátované sklo, zlacená a
pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.

Z vytříděného skla se vyrábí
nejčastěji obalové sklo - lahve
na minerálky, alkohol a pivo a
jiné skleněné výrobky. Sklo se
dále pouţívá tepelné izolace –
skelná vaty a pěnové sklo,
brusné hmoty.
Toaletní papír, noviny,
kancelářský papír a různé
krabice z lepenky, sešity,
papírové brikety nebo papírové
stavební izolace, obaly od
vajíček.
Papír s vysokou kvalitou,
stavební desky, podlahová
krytina i pro stavbu celých
domů.

Sklo čiré:
sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky.
Časopisy, noviny, sešity, krabice,
PAPÍR
papírové obaly, lepenku, knihy,
obálky s fóliovými okénky, papír
s kancelářskými sponkami,
bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!
NÁPOJOVÉ Krabice od dţusů, vína, mléka a
KARTONY mléčných výrobků, před vhozením do
kontejneru řádně sešlápnout.

BIOODPAD Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce,

čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka, hlína
z květináčů.

Celé svazky knih
(vhazovat pouze bez
vazby), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný
papír, dětské pleny.
„Měkké" sáčky,
například od kávy a
různých potravin
v prášku, nápojové
kartony obsahující
zbytky nápojů a potravin.
Zbytky jídel, jedlé oleje,
kosti, maso, kůţe,
uhynulá zvířata,
exkrementy masoţravých
zvířat, biologicky
nerozloţitelné odpady.

Kompost.

Co můţete dále odevzdat na sběrném místě: ţelezo, hliník, pneumatiky, elektrospotřebiče, barvy,
chemikálie.
PROSÍME POMOZTE!
Lepším tříděním ušetříme nejen finance naší obce,
ale hlavně zlepšíme ţivotní prostředí kolem nás.
Na konci roku zveřejníme výsledky naší společné snahy.
Zdroje:
Účetní výkazy obce Ratenice,
http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo,
http://www.chranimeprirodu.cz/odpady/,
http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/co-je-bioodpad/,
http://sdruzeniprovinor.cz/zpravy-ze-zastupitelstva/2014-2/vznikne-v-satalicich-obri-skladka-odpadu/

Zastupitelé: Karel Posolda,
Jan Sadek

4

| Obecní úřad

|

www.ratenice.cz

Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
a na dostavbu kanalizace v obci
Zasedání 11. 12. 2014
Zasedání 19. 2. 2015
 ZO
schválilo
přebytkový  ZO schválilo uzavření smlouvy
Ratenice firmu Halko stavební
rozpočet na rok 2015 v
společnost s.r.o. obě na základě
o zřízení věcného břemene na
paragrafovém znění.
jejich nejlepší nabídky.
výstavbu
zařízení
ČEZ
 ZO schválilo podání ţádosti o
vzalo
na
vědomí
distribuční soustava - Ratenice  ZO
dotaci na projekt Dostavba
předloţenou zprávu o rozšíření
JTS
kanalizace v obci a dále na  ZO bylo seznámeno se zprávou
veřejného osvětlení a o
projekt Místní komunikace „U
zpomalovacím radaru směrem
o hospodaření MŠ a schválilo
zrcadla“.
na Pečky.
ponechání
kladného
 ZO schválilo firmu Paringstav
hospodářského výsledku v  ZO schválilo závěrečný účet
s.r.o. Pečky jako TDI +
obce Ratenice za rok 2014 s
rezervním fondu MŠ Ratenice.
bezpečnostní dozor pro akci  ZO je pravidelně informováno
výhradou a přijalo systémové
Kanalizace obce Ratenice - II.
nápravné opatření k odstranění
o pokračování stavby II. etapy
etapa.
chyb
(nebylo
provedeno
kanalizace.
rozpočtové opatření v příjmech
 ZO schválilo Směrnici
o  ZO
schválilo
vykoupení
na pol. 4116 a 4122).
účetnictví č. 1/2014.
pozemku p. č. 501/7 z důvodu
zřízení přístupu k nemovitostem  ZO schvaluje účetní závěrku
Zasedání 22. 1. 2015
obce Ratenice za rok 2014 a
a k obecním pozemkům.
 ZO na základě provedených
účetní závěrku MŠ Ratenice za
inventur schválilo inventarizaci Zasedání 19. 3. 2015
rok
2014
dle
vyhlášky
majetku a závazků obce Ratenice  ZO schválilo podání ţádosti o
č.220/2013 Sb.
k 31. 12. 2014.
dotaci na projekt Rekonstrukce
 ZO přijalo obecně závaznou
 ZO schválilo firmu NYKOS jako
nástavby hasičského vozidla
vyhlášku č. 1/2015 o systému
nového dodavatele pro svoz
Škoda 706 pro SDH v obci
shromaţďování, sběru, třídění a
separovaného odpadu. Firma
Ratenice ze Středočeského
nakládání s odpadem v obci
NYKOS je cenově výhodnější
Fondu podpory dobrovolných
Ratenice.
neţli současný dodavatel TS
hasičů a sloţek IZS pro rok
 ZO přijalo ţádost pana Beka o
Nymburk.
2015.
pronájem obecních pozemků
 ZO schválilo Směrnici č.1/2015 o  ZO schválilo nájemní smlouvu
orné půdy.
zakázkách malého rozsahu.
na pronájem bytu č. 49/4 v
 ZO schválilo připojení obce k
domě č. p. 49 paní O. C. od 1. Zasedání 14. 5. 2015
 ZO bylo informováno o
projektu
Protipovodňových
4. 2015.
pokračování stavby II. etapy
opatření v rámci DSO Pečecký  ZO bylo informováno o
kanalizace, kde začaly práce v
region a souhlasilo s finančním
výstavbě zpomalovacího radaru
ulici od hřiště.
příspěvkem
na
zpracování
směrem na Pečky a rozšíření
technické dokumentace v rámci
 ZO bylo seznámeno se zadáním
veřejného osvětlení.
tohoto projektu.
projektu vybudovaní chodníku
 ZO bylo informováno o jednání
na Vrbovou Lhotu.
 ZO schválilo členy evakuační
s církví ve věci odkoupení
komise pro případ povodně ve
budovy MŠ Ratenice a výměně  ZO bylo seznámeno s rezignací
sloţení Martina Podskalská,
zastupitele p. Michala Burýška.
dotčených pozemků.
Vladimír
Klouda,
Ladislav
Na jeho místo postoupila další
Zasedání 16. 4. 2015
Kratochvíl a Jan Čáslava.
kandidátka v pořadí z jeho
 ZO schválilo na rekonstrukci
strany pí. Eva Šmejkalová.
komunikace „U zrcadla“ firmu
Silmex s.r.o. České Budějovice

sestavil Jiří Podskalský
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Kanalizační přípojky:
Máte-li zájem o vybudování připojení Vaší nemovitosti ke kanalizační
přípojce včetně protokolu o provedené tlakové zkoušce, můţete se
obrátit na zde uvedené kontakty:
p. Josef Chuchvalec

tel.: 606 354 101

p. L. Syřínek

tel.: 603 184 738

Dětský karneval v Ratenicích
V neděli dne 15. 3. od 14:00
hodin uspořádala obec Ratenice
tradiční dětský karneval v
místním
pohostinství
„U
Kratochvílů“. Děti a rodiče
tančili, soutěţili a dováděli za
doprovodu místní kapely „Potkali
se…“, která se také převlékla do
maškarního,
tentokrát
za
punkery. Moderátoři karnevalu
přišli převlečení v pláţovém
oblečení. Za snahu, plnění

disciplín a taneční kreace
získávaly děti menší ceny, v
závěru pak bohatá tombola
zakončila veselé odpoledne.

Těšíme se
karneval.

na

příští

dětský

Účast dětí i rodičů byla vskutku
velká a všichni v plném sále se
pěkně bavili. Děkujeme rodičům
a dětem i sponzorům, díky nimţ
se karneval mohl uskutečnit,
děkujeme také všem, kteří
pomohli s organizací této akce.
Marika Píšová

Dětský den
V sobotu dne 30. 5. 2015 byl
uspořádán na dětském hřišti
v Ratenicích dětský den. Na
mnoha stanovištích si děti
pohrály, zasoutěţily, tvořily a
něco nového se naučily. Skákaly
v pytlích, házely míčky do
otesánka, střílely ze vzduchovky
i z aerosoftové pistole, skákaly
panáka, zachraňovaly topící se
koťátko a tvořily přívěšky,
korálkový
náramek
nebo
barevnou mozaiku, zkoušely
štěstí v bingu na kolotoči, jezdily
jízdu zdatnosti na kole a běhaly
slalom s fotbalovým míčem,
chodily na chůdách, nechaly se

unést iluzí krásných bublin a
tančily při hudbě skupiny
„Potkali se…“, která dnem
provázela. Na závěr hasiči

připravili pěnové překvapení a
tradiční „sprchování“ hadicí. Je
hezké, ţe se během tohoto dne
prolnuly aktivity místních spolků,

zejména hasičů, Ratenické včely
nebo Sokola, i jednotlivců z řad
rodičů. Všichni dospělí se chopili
s nadšením a fantazií stanovišť, a
tak připravili sobě i dětem hezký
hravý den.
U kaţdého stanoviště děti čekala
malá odměna a na závěr
vynikající puding. Děkujeme
všem účastníkům i štědrým
sponzorům, např. OÚ, místnímu
mysliveckému sdruţení nebo
firmě
Befit
nebo
České
pojišťovně
a
mnoha
jednotlivcům, bez nichţ by ceny
nebyly
tak
bohaté.
Marika Píšová
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Poděkování
Za obecní úřad děkuji manţelům Píšovým a všem organizátorům za
uspořádání maškarního karnevalu pro děti a dětského dne.
Martina Podskalská

Den s mysliveckým
sdruţením
- pořádá Myslivecké sdruţení
Ratenice – Vrbová Lhota
25. července
Hřiště

Pouťkap s večerní
zábavou pod širým nebem
- pořádá SDH Ratenice
6. září
Hřiště

Závod Podlipanské ligy
v poţárním sportu
v Ratenicích
- pořádá Podlipanská liga a
SDH Ratenice
28. října
Hřiště

Drakiáda
- pořádá SDH Ratenice

7. listopadu
Pohostinství U Kratochvílů

Posvícenská zábava
- pořádá SDH Ratenice

17. listopadu

Lampionový průvod
- pořádá SDH Ratenice

29. listopadu
Prostranství před kostelem a
na obecním úřadě

Staročeské Vánoce
- pořádá OÚ a místní spolky

Jak se máme ve školce
Školní rok 2014/15 jsme zahájili
s počtem 25 zapsaných dětí. Nyní
je počet stále 25 dětí, z toho 16
chlapců a 9 dívek.
Pro práci školy a pro výchovně
vzdělávací činnosti s dětmi máme
připraven a zpracován Školní
vzdělávací
program,
Třídní
vzdělávací program, Individuální
programy pro děti s odkladem
školní docházky a Program pro
rozvoj soustředěné pozornosti pro
předškolní děti. Všechny tyto
programy jsme vypracovaly
v souladu se státním Rámcovým
programem
pro
předškolní
vzdělávání, s přihlédnutím k
místním podmínkám školy a dle
materiálů z pedagogicko –
psychologické poradny.
Nabídka kaţdodenních činností
s dětmi
vychází
z výše
uvedených
programů,
z individuálních
zvláštností
jednotlivých dětí, jejich zájmů,
schopností, stávajících podmínek
a situací, atd. Kromě této denní
výchovně
vzdělávací
práce
s dětmi nabízíme moţnost účasti

na plaveckém výcviku, na výuce
anglického jazyka, na návštěvách
divadelních
představení,
na
různých výletech, exkurzích, atd.
Spolupracujeme
s okolními
mateřskými
a
základními
školami.

Při práci s dětmi je kladem důraz
na
„učení“
proţitkem,
samostatnost
dětí,
citovou
výchovu, volnost při výběru
nabízených činností a na prostor
pro přirozené hry a pohyb dětí.
Nabízíme dětem spoustu akcí
mimo MŠ, podílíme se aktivně i
na „ţivotě naší obce“.
Uvádíme zde zkrácenou ukázku
ze
Školního
vzdělávacího
programu na roční období Jaro:

Březen, duben, květen: Integrační blok: Jaro
„Přišlo jaro, slunce hřeje, utíkejme do aleje“
Podtéma – Přišlo jaro do vsi
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Tematické celky:
- Jaro ťuká na vrátka
- Jaro a mláďátka
- Jaro v naší zahradě / stromy, květiny, keře/
- Veselé velikonoce
- Cvičíme si pro zdraví
- Voda v přírodě
- Máme rádi přírodu / ochrana přírodního a ţivotního prostředí /
- A to je ta krásná země
- Dva jsou víc neţ jeden
- Můj domov, moje rodina – maminky mají svátek
Stručná
charakteristika
období:
citové – v tomto období se
budeme
snaţit
vést
děti
k uvědomění si příjemných a
nepříjemných proţitků, proţitky
a pocity vyjádřit, být samostatný,
uvědomovat si svou osobnost,
vyjádřit souhlas i nesouhlas, těšit
se z hezkých a příjemných
záţitků a samy je i připravovat,
prohlubovat
pěkné
vztahy
s rodinou, vést děti ke kladnému
vztahu k přírodě
Vzdělávací záměry a výstupy:
Budeme pracovat ve dvojicích,
skupinkách,
spolupracovat,
pomáhat si, společně tvořit, hrát
si, velcí pomáhají malým, ale i
naopak, nedůvěřuji cizím lidem,
nechodím, tam, kde to neznám,
tradice Velikonoc, pozorovat
změny
v přírodě,
počasí,
srovnávat
s předchozími
obdobími, hodně běhat, skákat a
jinak sportovat – v přírodě,
poznávat lidské tělo /i svoje/,

funkce, části, smysly – kaţdý
jsme jiný, zdravá výţiva, vytvářet
si zdravý vztah k přírodě,
ţivotnímu prostředí, zemi –
ekoprogram, přibliţujeme si, co
znamená domov, vlast, rodina,
poznáváme širší okolí bydliště,
připravíme si besídku pro
maminky – úcta k rodičům
(podněty od dětí), zachytíme své
proţitky
slovně,
výtvarně,
pohybem i hudbou, uspořádáme
výstavu, jarní karneval, učíme se
vše pojmenovat a „spočítat“….
Chovám se správně, mluvím
hezky, neubližuji nikomu, koho
mám rád, s kým mi je dobře,
…..?
Vzdělávací nabídka:
Jako prostředek poslouţí vše, co
přináší jaro, vycházky a výlety,
četba, divadla, solná jeskyně,
keramická dílnička, spolupráce
s rodiči,
pohybové
aktivity,
hudební, výtvarné a pracovní
činnosti, besídka k svátku matek,
skládanky pro rozlišení pohlaví a

stavby
lidského
těla,
encyklopedie, oslavy svátků a
narozenin, spontánní hry, tvořivá
dramatika, hry na rozvoj smyslů,
hra se slovy, koncentrační
program,
projekty,
pokusy,
návštěvy okolních měst a vesnic,
spolupráce se ZŠ a MŠ
v sousedních obcích, námětové
hry na téma rodiny, ekoprogram
na
ochranu
ţivotního
a
přírodního prostředí, spolupráce
dětí s rodiči na velikonoční
výstavě, hodování v MŠ a na OÚ,
jarní úklid školní zahrady i obce,
sázení, pokusy, třídění odpadu,
hry, které potřebují logické řešení
a mají více řešení, hry se slovy,
delší vycházky do přírody
s cíleným
pozorováním,
vyuţívání pomůcek rozvíjející
předmatematické
dovednosti,
dentální hygiena, oční screening,
námět.hry – např. Na lékaře, Na
nemocnici, návštěva jarního
parku,
jarní
karneval,
čarodějnický
rej,
výchovný
koncert, atd.
ředitelka A. Čáslavová
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Výsledek zápisu dětí do MŠ
Dne 25. 3. 2015 proběhl v místní mateřské škole zápis dětí k docházce na školní rok 2015/16 s tímto
výsledkem: k zápisu se dostavilo 15 žadatelů, z tohoto počtu 1 z jiné obce a 3 děti, které dosáhnou 3
let teprve v průběhu roku 2016, jedenáct dětí bylo přijato. Kapacita školy je 25 dětí a přijetím 11 dětí
byla naplněna.
Ostatní nepřijatí zájemci budou vedeni jako náhradníci a v případě uvolněného místa v průběhu
školního roku mohou být přijati dodatečně.
za MŠ Ratenice ředitelka A. Čáslavová

Činnost mysliveckého sdruţení
Činnost našeho mysliveckého
sdruţení je většině z Vás čtenářů
Ratenického zpravodaje známa.
Pro shrnutí se jedná o
hospodaření se zvěří v honitbě
kolem
Ratenic,
výsadbu
solitérních dřevin kolem cest,
budování krajinných prvků jako
jsou remízy a jejich následná
údrţba, starost o čistotu našeho
okolí, společenské akce apod.

Málokdo ale ví, ţe myšlenka
nebo impulz ke krajinotvorbě
vzešel uţ v devadesátých letech.
Je tomu tedy uţ více jak 20 let,
co se myslivecké sdruţení
v různých podobách věnuje právě
okolí naší vesnice a je to znát drtivá většina stromů a keřů je tu
právě
jen
díky
přičinění
myslivců.

Tato činnost nejen ţe zkrášlila
okolí Ratenic, coţ je pro
myslivce druhotný produkt této
aktivity, ale hlavně stabilizovala
krajinu pro její obyvatele, kterou
je nejen lovná zvěř. Podpora
biodiverzity ve všech jejích
podobách je patrná. Honitba, o
kterou se staráme, je povaţována
za jednu z nejlépe zazvěřených
honiteb na Kolínsku. V této
činnosti pokračujeme i v letošním
roce, kromě individuální péče o
jiţ realizovanou výsadbu jsme
v březnu
ve
spolupráci
s Obecním úřadem Vrbová Lhota
provedli
výřez
neţádoucích
dřevin a vyčištění daných ploch
pro budoucí výsadbu v lesích
v okolí jezer.
V posledních letech se naše
sdruţení aktivně zapojilo do
pořádání kynologických akcí.
V letošním roce, konkrétně 8. 5.
2015, to byly zkoušky vloh pro
malá plemena a ohaře. Na těchto
zkouškách mladí psi ukazují, co
v nich je. Účast a úroveň výkonů
byla vysoká.

Měsíc červen je pro nás myslivce
zvláštní, říkáme, ţe červen je
měsícem myslivosti, protoţe se
rodí mláďata většiny druhů,
příroda je na vrcholu rozpuku.
Prosíme proto, buďte opatrní při
návštěvách honitby, dávejte
pozor, kam šlápnete a zvláštní
pozornost
věnujte
svým
čtyřnohým kamarádům, někdy to
nemusejí myslet zle, ale většinou
to dopadne špatně (asi víte, kam
mířím).

Dne 21. 6. 2015 proběhne Den
s mysliveckým sdruţením. Tímto
bych chtěl srdečně pozvat nejen
všechny děti, ale i jejich rodiče,
kteří mají zájem se pobavit a
něco se dozvědět o přírodě kolem
nás.
Miloslav Chlumský, ml.
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Tři králové a rateničtí ptáčci děkují!
Rádi bychom poděkovali všem
Ratenickým, kteří na začátku
letošního roku srdečně přijali tři
krále! V letošním roce se nám
podařilo
z
členů
spolku
Ratenická včela vytvořit dvě
„královské“ skupinky (ve sloţení
Petra Čáslavová, Michal Louč a
Ludmila Voláková a Martina
Macháčková a Ivana a Štepánka
Jirků), abychom neopomenuli
ţádný z ratenických domovů.
Pokud jste tři krále přesto
nepotkali,
nesmutněte,
v
obnovené
tradici
budeme
pokračovat i v roce 2016!

Poznáte ratenické tři krále?
Nebo spíše královny?
Veškeré příspěvky, které jsme od
Vás v rámci koledování obdrţeli,
budou vyuţity ve prospěch
ratenické přírody a krajiny a
zejména pak na výrobu ptačích
budek, které bychom rádi
rozvěsili v Ratenicích a jejich
bezprostředním okolí.

Abychom se lépe seznámili s
populací ratenických ptáčků,
zorganizovali
jsme
dne
16. května
ornitologickou
vycházku, kterou vedl Luboš
Vaněk ze Záchranné stanice pro
zraněné ţivočichy v Pátku.
Během dvouhodinové ranní
procházky jsme se mimo jiné
dozvěděli smutnou zprávu, ţe v
současnosti ptačí populace a její
rozmanitost v Polabí prudce
klesá. Hlavním důvodem je
nešetrné
zemědělství,
malá
pestrost vysazovaných plodin a
ubývání přirozených porostů, v
nichţ mohou ptáci nalézat úkryty.
Pan Vaněk také upozornil na
nebezpečí, které pro českou
krajinu
představuje
šíření
nepůvodních
rostlinných
a
zvířecích druhů (k nim bohuţel
patří i nutrie, která se usídlila v
naší louţi). Apeloval také na
všechny majitelé psů, aby je v
jarních
měsících
kvůli
bezpečnému vyvádění mláďat
nepouštěli navolno mimo cesty.
Během ornitologického výkladu
jsme pak pozorovali a slyšeli
mnoho ptačích druhů, mezi nimi
slavíky, sýkory, kosy, stehlíky,
zvonky,
rákosníky,
dravce
motáky pochopy, toho času na
lovu malých zajíčků. Na závěr
procházky jsme společně do
volné přírody vypustili vyléčenou
poštolku a uzdraveného zástupce
pro Ratenice prý nejtypičtějšího –
kalouse
ušatého.
Jako
nejvhodnější nám do ratenické
krajiny nakonec pan Vaněk
doporučil ptačí budky-sýkorníky.
Na jejich podzimní výrobu a
vyvěšení jste srdečně zváni
(přesný termín ještě upřesníme).

Zpět do volné přírody byl při
ornitologické
vycházce
vypuštěn uzdravený kalous
ušatý.
Záchranná stanice pro zraněné
ţivočichy v Pátku se věnuje s
velkým
lidským
nasazením
skutečně zásluţné činnosti. Více
informací lze dohledat na jejich
internetové
stránce:
www.zachranazivocichu.cz. Ti z
Vás, kdo by její činnost chtěli
podpořit, mohou zaslat dar na
účet
číslo:
20183487798359/0800
variabilní
symbol
111
nebo
zaslat
dárcovskou SMS ve tvaru DMS
ZVIREVNOUZI POLABI na
číslo 87777 (pozn. red.: platí pro
všechny operátory, cena DMS je
30 Kč, záchranná stanice obdrţí
28,50 Kč).
Nakonec ještě jedna dobrá zpráva
– k dalšímu oţivení krajiny
kolem Ratenic brzy přibude
Houpačka
nad
Klenotem,
kterou jsme pořídili v rámci
projektu Houpačky pro krajinu
sdruţení naOKRAJI
a kterou
v
pověsíme na vzrostlý akát
nedaleko kříţku. Najde-li se
někdo, kdo by ještě předtím
pomohl s patřičnou technikou s
odstraněním starých pařezů pod
akátem, budeme mu moc vděční.
Krásné a rozhoupané léto všem!
Za spolek Ratenická včela
Petra Čáslavová
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Návštěva Stillfriedu
Rakouskou
obec
Stillfried
s Ratenicemi spojuje historie
šlechtického rodu pánů ze
Štylfrýdu a Ratenic, který
s oběma sídly v minulosti spojil
své osudy. Ve Stillfriedu rod
vznikl a po prohře krále Přemysla
Otakara II. v bitvě na Moravském
poli v roce 1278 nalezl na dvě
století
útočiště
právě
v Ratenicích. Je to vlastně jen
drobná historická epizoda, přesto
členy Ratenické včely přivedla na
myšlenku poznat lépe obec
Stillfried a její obyvatele. První
kontakt se podařilo navázat vloni,
kdy nás navštívili zástupci
okrašlovacího
spolku
„Lebenswertes Stillfried-Grub“ a
muzejního
spolku
„Museumsverein
Stillfried“.
Setkání se vydařilo a o letošním
předposledním
dubnovém
víkendu se do obce Stillfried na
oplátku vydala naše sedmičlenná

výprava.
Z Břeclavi nás doprovodili
Alfred Knasmillner a Ernst
Hodan z okrašlovacího spolku,
kteří nám ještě po cestě ukázali
místo bitvy na Moravském poli.
Tam to všechno začalo :-). Ve
stillfriedském
hostinci
nás
posléze
přivítal
předseda
osadního výboru Ernst Hahn se
členy místních spolků. Po obědě
jsme navštívili místní mateřskou
školu, coţ ocenila především
ratenická paní ředitelka Alena
Čáslavová,
a
pokračovali
prohlídkou
muzea

Obec
STILLFRIED
na
rakouské straně nedaleko
slovenských Malacek
provozovaného
muzejním
spolkem. To rozhodně nemá
nouzi o exponáty, neboť Stillfried
je, podobně jako Ratenice,
významnou
archeologickou
lokalitou. Například pěstování
vína je v něm doloţeno uţ před
3000 lety a jak nám prozradila
kurátorka muzea, Dr. Walpurga
Antl, muzeum si dnes připravuje
vlastní nápoj podle původní
římské receptury. Stillfried leţí
v úrodném vinařském kraji, takţe
nemohla
chybět
prohlídka
místních vinařských sklípků.
Nejprve jsme navštívili tradičně
pojatý sklípek pana Heinricha se
stopadesátiletým
dřevěným
vinařským lisem, poté si pro
srovnání
prohlédli
moderní
výrobu biovín a rodinnou vinárnu
(tzv. heuriger) rodiny Staringerů,

kde nám místní štamgasti před
půlnocí zajódlovali ukázkový
„Ku-Ku Jodel“.
I nedělní program byl velmi
nabitý. Začali jsme ranní
návštěvou hasičské zbrojnice,
kterou nás provedli velitel
místních
hasičů
Wolfgang
Obetzhauser a jeho zástupce
Alexander Müllner. Zaujalo nás
mimo jiné to, ţe i ve Stillfriedu
jsou hasiči velmi činorodí, věnují
se také pořádání společenských
akcí, čímţ získávají část financí
na svůj drahý provoz. Dále jsme
se dozvěděli, ţe zde na zásahy
vyjíţdějí i ţeny. Z hasičské
zbrojnice
jsme
si
odjeli
prohlédnout působivou kapli sv.
Rochuse, nacházející se uprostřed
vinic mezi Stillfriedem a jeho
střediskovou
obcí
Angern.
V Angern nás přijal starosta
Robert Meissel, který nás navíc
provedl svým úřadem, školou,
školkou a knihovnou. Náš pobyt
se uţ ale chýlil ke konci.
Prohlédli jsme si ještě kostel sv.
Jiří ve Stillfriedu (v jeho blízkosti
jsou pohřbeni mnozí členové
rodu Stillfried-Rattonitz) a poté
následoval závěrečný společný
oběd v budově bývalého nádraţí,
které
místní
svépomocně
proměnili v malou lokální trţnici.
Celá návštěva se nesla v
neuvěřitelně pozitivním duchu a
my jsme si z ní odvezli nejen
spoustu dárků, ale i milých
vzpomínek.
Více fotografií z naší cesty
naleznete na webu Ratenické
včely a facebookovém profilu
„Oţivlá historie Ratenic“.
Za spolek Ratenická včela
Michal Louč
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Cyrano se diví

Spolek zkrášlil spolu s obecním úřadem ulici v obci Stillfried
malou vinicí.
Nenapadne někoho, kam na veřejné prostranství by se taková malá
vinice hodila i u nás v Ratenicích? Pište nám Vaše tipy na mail:
ratenicka.vcela@gmail.com.
Děkujeme Ratenická včela

Objevy z jarního uklízení
Letošní velký jarní úklid krajiny
kolem Ratenic v dubnu se dotkl i
míst dosud opomíjených. Deset
odhodlaných sběračů se rozdělilo
na dvě skupiny a tak mohly být
vyčištěny dvě lokality. První
skupina zamířila k Výrovce a
Šutráku, druhá podél silnice na
Vrbovou Lhotu. Celkem se
nashromáţdilo na 15 pytlů
různorodého odpadu. Chtělo by
se říct, ţe je to úspěch, ale nebyl
by spíš úspěch, kdyby se posbíral
jeden jediný pytel s odpadem?
Pokračujme však v naší snaze o
malebnou krajinu i během celého

roku: jsme-li na procházce,
přinesme z ní něco, co do přírody
nepatří.
Vţdyť
dvoulitrová
PETka má jen 50 g. A navíc:
propagujme náš sběrný dvůr.
Bezplatně zde můţeme odloţit
nebezpečný odpad, ţelezný šrot,
hliník,
elektrospotřebiče,
pneumatiky a bioodpad a za
drobný peníz další nepotřebné
matérie.
Děkujeme obecnímu úřadu za
aktivní spoluúčast s organizací a
všem sběračům velmi děkujeme!
Za spolek Ratenická včela
Pavel Rek

Tři pilné sběračky na cestě do
Vrbové Lhoty

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:

Otrhané jaro
Hele lidi,
my uţ to s Ďulou sledujeme uţ
pár let, doufáme, ţe to
pochopíme, ale marně, tak se
musíme zeptat – co to kaţdé
jaro vyvádíte? Jakmile začne
něco kvést, hned se na to
vrháte, trháte, lámete, nosíte
domů do vázy, a kdyţ to
zvadne, dojdete si na čerstvý.
My koně se taky s nadšením
vrháme na zelený, to víte celou
zimu na seně...
Ani nám
hromádka
trávy
dlouho
nevydrţí a uţ vyhlíţíme další –
ale pro nás je to krmení, ne
chvilková dekorace.
Jarní květena je zdrojem
potravy pro včely a nejen pro
ně, tak se prosím nevrhejte na
pampelišky a nevařte je s
cukrem, vţdyť uţ není válka a
náhraţek netřeba.... a včelky
umí med opravdový. I my rádi
sledujeme, jak to po zimě
všechno krásně raší a kvete, i
kdyţ u nás láska k jaru
prochází
ţaludkem,
nepopírám…
Tak se také pokochejte, ale
neplundrujte, ať se můţete
vracet kochat i příště.
Nebo zase něco nechápu?
Vás kůň Cyráno
(Romana Svobodová)
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Konec roku 2014 a první pololetka v roce 2015 u Sboru dobrovolných
hasičů Ratenice
Co se dělo u hasičů za poslední půlrok? Bylo toho mnoho. Následující řádky Vám ve stručnosti shrnou naši
činnost.

Loučení s trambusem
Dne 17. 12. jsme se definitivně
rozloučili s naším "erťákem".
Obec Ratenice zakoupila tento
vůz typ CAS25 Škoda 706 RTHP
29. 1. 1997 od JZD Sokoleč.
Cisterna se ihned stala základem
jednotky, aby napomáhala při
odvracení zvláštních událostí.
"Novou" cisternu jsme se
rozhodli pořídit po neschválené
dotaci v roce 2013 na původní
cisternu, která by potřebovala
generální opravu. Bylo tedy
rozhodnuto, ţe finančně méně

náročné bude zakoupit vůz v
lepším technickém stavu a z části
svépomocí a z části dotačních
peněz, o které jsme zaţádali
v dubnu letošního roku, se
pokusíme
vůz
zrenovovat.
Cisternu jsme přivezli v srpnu
2014 z obce Mokrá - Horákov u
Brna. Nyní uţ jen čekáme na
výsledek dotačního titulu Fond
podpory dobrovolných hasičů a
sloţek IZS pro rok 2015.

námi uhasil. Věříme, ţe kolegům
na Moravě, kam odcestoval, bude
odvádět stejně dobrou sluţbu
jako
nám.

Zamáčkli jsme slzu a trambusu
zamávali. Přeci jen nás nikdy
nikde nenechal a pár poţárů s

Valná hromada
Nastal
čas
rekapitulace
uplynulého roku a proto se
členové SDH Ratenice a hosté
sešli 20. prosince na myslivecké
chatě ke zhodnocení činnosti
našeho spolku. Pozvání přijali
zástupci obce, OSH Kolín,
Ratenické
včely,
Sokolu
Ratenice, Mysliveckého sdruţení

Ratenice - Vrbová Lhota, SDH
Klučov, SDH Cerhenice, SDH
Dobřichov, SDH Kostelní Lhota
a přátelé našeho spolku. Celkem
se zúčastnilo 28 členů a 20 hostů.
Nutno říci, ţe se jedná o rekordní
počet. Děkujeme všem za přízeň
a vytvoření pohodové atmosféry.

Hasičský ples
Sbor
dobrovolných
hasičů
Ratenice
uspořádal
tradiční
hasičský bál, který proběhl
21. února v pohostinství "U
Kratochvílů". K poslechu i tanci
parádně vyhrávala kapela ESO. I
letos jsme připravili bohatou
tombolu. Celkem ukrývala 319
cen. Z toho 5 hlavních - hodnotný
kosmetický balíček, palivové
dřevo, dálniční známka, kávovar
a notebook. Tentokráte se o tyto

nejzajímavější ceny soutěţilo v
hodu kostkou. O překvapení
večera se postarala taneční
skupina Honey Bunnies. Svým
kankánovým
vystoupením
zpestřili přítomným záţitek z
plesu.
Věříme, ţe si všichni tento večer
uţili a účel plesu byl splněn - tj.
sejít se, zatančit si, pobavit se...
Jiţ nyní se těšíme opět za rok.

Touto cestou děkujeme všem
sponzorům tomboly.

Ratenický zpravodaj
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Sběr ţelezného šrotu
Dne 26. dubna uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Ratenice
sběr ţelezného šrotu. Celkem se
podařilo nasbírat jeden a půl

korby ţelezného odpadu.
kaţdý kousek děkujeme.

Za

Čarodějnice
Na 30. dubna svolala Edeltrúda
Úchvatná sraz všech čarodějů a
čarodějek. Během dne došlo k
očarování počasí, které se z
deštivé předpovědi změnilo na
slunečné odpoledne. Aby se
ověřily čarodějnické schopnosti
všech účastníků setkání, bylo
připraveno několik disciplín. Po
jejich
úspěšném
zdolání
následovalo pohoštění ţabím
stehnem a lektvarem. Letos byla
vypsána
i
soutěţ
o

Nejoriginálnější létající koště Origometla 2015. Našla se i
jedna čarodějnice, která nesplnila
připravené úlohy a tak na ni
čekalo pekelné loţe...

Kolem druhé hodiny se hřiště
začalo zaplňovat dětmi, které si
přišly zaskotačit při plnění
různorodých disciplín, za které
dostávaly odměny. Po splnění
všech úkolů přišel bonus v
podobě "pudliku" (pudinku).
Celé
odpoledne
hudebně
doprovázela kapela ratenických
sousedů.
Na závěr jsme si připravili menší
překvapení. Zkusili jsme pomocí
"pěnotvořiče" vlastní výroby
udělat kopec pěny. Coţ se
povedlo. Dítka ihned do voňavé

bublající pěny naskákala a
dováděla. Následovala sprcha a
hurá se ohřát a převléct domů.

Dětský den 2015
V sobotu 30. května proběhl v
Ratenicích den dětí. Letošní rok
se všichni pořadatelé soustředili
na meteorologickou předpověď,
protoţe aţ do poslední chvíle
nebylo jasné, jak bude. Menší
přeprška přišla během příprav,
avšak při samotném odpoledni se
uţ nebe umoudřilo.

Dle úsměvu na tváři všech dětí
lze soudit, ţe se akce zdařila.
Těšíme se opět za rok. Ahoooj ...
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„Rychlý stříkačky“ - kolektiv mladých hasičů
Zimní halová soutěţ Bečváry
V neděli 22. března jsme se
vydali na Zimní halovou soutěţ,
kterou pořádal SDH Červený
Hrádek v sokolovně v Bečvárech.
Soutěţ byla netradiční, jelikoţ se
plnily tři hry – ve stylu „Pevnost
Boyard“. Druţstva byla po dvou

aţ třech členech a náš sbor
reprezentovala dvě druţstva
mladších a jedno druţstvo
starších. Sbírání indicií aby se
zjistilo, kdo je zakladatelem
poţáru, či plnění pikantních i
rozumových úkolů dalo dětem
místy pořádnou fušku, a na závěr
se těšili drobným odměnám.

vydali prozkoumat vycházkou
blízké okolí v sázavských lesích.

Soustředění Stříbrná Skalice
Po roce jsme opět vyrazili
s dětmi na tradiční soustředění do
Stříbrné Skalice s kamarády
z SDH Tuchoraz. To proběhlo
druhý dubnový víkend. Účast dětí
byla netradičně nízká – pouze pět
kousků, ale to veliteli zájezdu
jistě příliš nevadilo. V pátek po
příjezdu se děti ubytovali a po
večeři si zahrály seznamovací hry
– s kamarády z Tuchoraze se
znají, ale není na škodu si
připomenout všechna jména,
zvláště kdyţ někteří jeli poprvé.
V soboru během dopoledne se

Počasí přálo a po obědě se mohli
všichni aktivně věnovat přípravě
na jarní část kola hry Plamen –
štafetám. Výsledky nebyly vůbec
špatné. Po setmění si vedoucí
Pavel připravil pro všechny děti
bojovou hru – výstup na kopec ve
dvojicích či trojicích. Všichni
tuto hru s větším či menším
strachem zvládli. V neděli během
dopoledne se děti věnovali
trénování útoku na sucho. Po
obědě došlo na balení a pěší výlet
na Marjánku. Na podzim se
těšíme na další soustředění!

orientačním běhu v Osečku.
Cisterna slouţila jako zdroj vody
pro mytí závodníků.

15. 4. - poţár travního porostu a
stromků v lesíku u hřbitova na
jiném místě (vyţádal si výjezd 3
jednotek)

Jednotka
16. března – Pečecká desítka
Dne 14. března asistovala
jednotka při zajištění běţeckého
závodu Pečecká desítka. Jednalo
se o odklánění vozidel mimo
naplánovanou trať, aby nedošlo
ke kolizi více jak 1100 závodníků
s motoristy.

28. března - Závod orientačního
běhu Oseček
V sobotu 28. 3. asistovala
jednotka
při
1.
kole
Východočeského
poháru
v

12., 13., 14. a 15. dubna –
Podezřelé ohně
Čtyři dny po sobě zaznamenávala
jednotka opakované poţáry dvou
stejných míst.
12. 4. - poţár travního porostu a
stromků v lesíku u hřbitova
(vyţádal si výjezd jednotky,
prvotní zásah prováděli obyvatelé
sousedících objektů)
13. 4. - poţár travního porostu v
lesíku u "Šutráku" (oheň se
nestačil rozšířit, proto stačilo jej
jednoduše zadusit a ohniska zalít
vodou)
14. 4. - poţár travního porostu v
lesíku u "Šutráku" na jiném místě
(vyţádal si výjezd 3 jednotek)

Jiţ při druhém zahoření bylo
jasné, ţe se nejedná o náhodu.
Škoda na majetku ani zdraví
naštěstí nebyla ţádná, avšak
stačilo málo a oheň se mohl
rozšířit na přilehlé objekty.
Vzhledem k četnosti těchto
událostí byla celá situace předána
Policii ČR k šetření.

Ratenický zpravodaj
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Poţární sport
I letos nás na závodech
v poţárním
útoku
budou
reprezentovat druţstva mladších
ţáků a muţů. Zatímco mladší
ţáci uţ první závody objeli, tým
muţů zatím trénuje. Do našich
řad totiţ vstoupili 2 noví běţci a
tak je potřeba vše sladit. 13.
června se v Bulánce ukáţe, zda se
to podařilo.

start. První útok pozastavilo delší
zapojování "béček" do stroje. Čas
26.04 s. nebyl nikterak špatným.
Po prvním kole to byl 2. nejlepší.
Druhý pokus byl o něco lepší.
Menší chybičky se nasčítaly.
Časomíra se zastavila na hodnotě
24.97 s. Ve druhém kole se
zlepšila i další 3 druţstva. Dnes
celkově
5.
místo
z
15
přihlášených.

Podlipanská liga - Horní Kruty
A je to tu! 15. ročník Podlipanské
ligy vypukl! Hostiteli prvního
kola byly Horní Kruty. Náš sbor
vyrazilo reprezentovat druţstvo
mladších
ţáků.

Dalším pilováním na trénincích
se dostaneme i na čas kolem
20 s., který není nedosaţitelný.
Důkaz přišel o týden později. Ale
po pořádku.
Podlipanská liga - Kšely

Přes
zimu
proběhlo
pár
základních úprav na přenosné
motorové stříkačce, aby měly
naše "Rychlý stříkačky" větší
šanci na úspěch. Mnohokráte se
ukázalo, ţe výkony váznou právě
zde. Po zimní pauze jsme se pilně
připravovali, aby bylo vše
správně naladěno na první ostré
útoky.
V sobotu 2. května se mladší ţáci
poprvé v sezóně postavili na

Kdyţ jsme v sobotu ráno
vyráţeli, nevypadalo to s počasím
vůbec dobře. Po příjezdu do Kšel
dokonce nastala pořádná průtrţ
mračen. Naštěstí se vše srovnalo
a my se ještě v průběhu dne
pěkně opálili.
Naši mladší ţáci dnes startovali
jako první. Ihned jak se ohřála
mašina a nachystalo všechno
nářadí, se vyrazilo na pokus. Vše
klapalo, jak mělo. Uţ uţ to mohla
být dvacka, avšak prostřiky na
obou
proudech
zastavily
časomíru na hodnotě 23.73 s. To
rozhodně nebyl špatný úvodní
čas.

Před druhým pokusem jsme se
rozhodli proudařům zkusit dát
nové proudnice, se kterými ještě
ani netrénovali. O pár chvil
později se ukázalo, ţe to byl krok
kupředu. Vše skvěle klapalo koš, béčka i rozdělovač perfekt.
Mašina tlačí jak zběsilá. Voda je
na proudnicích a ejhle. Terče jsou
dole v cukuletu. Pravý proud
dokonce v čase 19.75 s. Výsledný
čas 2. pokusu 20.27s. A týmový
rekord je na světě!
Teď uţ nastalo jen pozorování i
výkonů ostatních, které se vţdy
pohybují v řádu desetin okolo
sebe. Nikdo však dnes čas 20.27
nepokořil a proto si naše
"Rychlý stříkačky" došly při
nástupu pro pohár za 1. místo.
Jen tak dál!

Další kola Podlipanské ligy:
28. 6. - Horní Měcholupy,
23. 8. – Rostoklaty, 29. 8. –
Třebovle, 6. 9. 2015 – Ratenice,
19. 9. - Kostelec n. Č. l.

Závěrem
Přejeme všem občanům slunečné a pohodové léto a těšíme se na setkání na našich akcích. Tou nejbliţší je
pouťová zábava, kterou pro vás a vaše děti jiţ nyní připravujeme!

Za SDH Ratenice Alice Moláková a Jan Čáslava
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