2/2011
125 let hasičského
sboru v Ratenicích
Dne 30. 7. 2011
proběhly oslavy
125. výročí zaloţení
nejužitečnějišího
ratenického
spolku – Sboru
dobrovolných hasičů.
Více strana 09

Kanalizace
Vše o ratenické splaškové
kanalizaci, aktuální grafy a
rozbory.
strana 02

Nedávno se mě někdo zeptal, co mě v poslední době nejvíce potěšilo. Nejvíce
mě potěšilo, ţe jsme jiţ zaseli na hřišti novou trávu a pěkně se nám zelená. Navíc
nám přeje počasí, střídá se déšť se sluncem, je poměrně teplo a to nám pomáhá a
ulehčuje práci. Nemusíme zalévat. Zatím bylo ideální počasí na zakládání
trávníku. Konečně se nám daří dělat něco také pro naše sportovce a těším se, ţe
od příští sezóny budou hrát na vlastním hřišti. Dáme také šanci těm menším, aby
si zaloţili ţákovský tým, kdyţ budou chtít. No není to nádhera? Mě to tedy
potěšilo.
Na druhou stranu Vám musím napsat, co mě nepotěšilo. Nepotěšil mě pohled do
kalendáře, který jasně říká, ţe je tu podzim a ţe máme zimu za dveřmi. Uţ vidím
záplavy listí na ulicích a spoustu práce s jeho odváţením. Bude to těţké stíhat a
s úklidem nám přibudou starosti. Vyměníme sekačky za sněhové frézy a
zametače, přijdou plískanice, sněhové přívaly a zase odklízení sněhu a starosti,
abychom to stíhali a aby byla ves řádně uklizená.

15. října: Vysaď si
svůj strom!
Pozvání pro celé rodiny na
sázení 129 stromů v okolí
Ratenic.
strana 08

Tak to vidím já pohledem starosty. Já osobně zimu moc rád nemám a pro mě by
mohla skončit po Vánocích.
Ale Vám všem, co uţ se na sníh těšíte, máte rádi bílou mrazivou peřinu a sněhové
radovánky, lyţování, sáňkování a jiné zimní radosti přeji, abyste si to pěkně uţili.
Já si počkám na jaro.
Ladislav Kratochvíl, starosta

35 let mateřské
školy v Ratenicích
strana 11
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Rozhovor s Miroslavem Hart-

KANALIZACE
Cílem tohoto Ratenického
zpravodaje je vnést co
nejvíce jasno do všech
„zakoutí a ohybů“ nové
splaškové kanalizace v
Ratenicích.
Pan starosta Kratochvíl proto
položil otázky panu Miroslavu
Hartmanovi, který zastupuje
provozovatele ratenické
kanalizace – Pečecké služby
s.r.o. – a zároveň představuje na
„kanálnickou“ problematiku
největšího odborníka. Jeho
odpovědi najdete na této
dvoustraně. Pomohou nám všem
lépe pochopit problematiku
tvorby ceny či osvětlit
pravidelnost kontrol všech
zařízení kanalizace. Od října
2010 až do května 2011 byly
provedeny všechny důležité
úpravy kanalizace, jejichž cílem
bylo odstranit vady, které
způsobovaly průnik povrchové
vody do kanalizace. Z grafu ve
spodní polovině protější strany
vidíme, že do kanalizace
neproniká žádné znatelné
množství povrchové vody.
Bezprostředně po dešti totiž
nedochází k žádnému nárůstu
vody v kanalizaci.
Nechť je tato dvoustrana
povzbuzením pro ty, kteří dosud
připojeni nejsou. Čím více bude
na kanalizaci připojeno
domácností, tím méně budeme
zatěžovat okolní už tak
zdevastovanou přírodu. A
jakékolív nelegální přepouštění
odpadních vod bude přísně
trestáno. O výsledcích kontrol
budeme čtenáře informovat.
Luděk Kudláček, zastupitel

manem, zodpovědným zástupcem Pečeckých služeb. Firma
Pečecké
služby,
s.r.o.
je
smluvním provozovatelem nové
ratenické kanalizace.
Cena
stočného
je
u
nás
stanovena na 22,-Kč. Z čeho se
tato cena vypočítává a co ji
tvoří?
Cenu stočného tvoří úplné vlastní
náklady a zisk. V našem případě je
zisk 5,54% ceny.
Jak
jsou
získané
finanční
prostředky, které vyberete od
uživatelů kanalizace využívány?
Finanční prostředky získané ve formě
stočného jsou převáţně pouţity na
vyčištění odpadní vody, tak aby
splňovala podmínky dané normou.
Kontrolní odběry jsou prováděny
kaţdý měsíc. Vzorky se odebírají na
přítoku i odtoku z ČOV, viz příloha.
Dále jsou prostředky pouţity převáţně
na čištění a údrţbu čerpacích stanic.
Myslíte si, že se bude nadále
cena stočného zvyšovat a v jaké
míře?
Zdraţování je moţné podle cen
vstupů, převáţně cen energie a
chemických prostředků pouţitých pro
čištění odpadní vody. Nárůst ceny je
však limitován a nesmí překročit
křivku nárůstu, který je předepsán
MŢP na 30 let.
Víme, že do čistírny odpadních
vod v Pečkách jsou sváděny
odpadní vody z Dobřichova a
Velkých Chvalovic. Jak se liší
ceny stočného a proč?
Ceny stočného jsou pro všechny obce
tedy
Pečky,
Velké
Chvalovice,
Ratenice a Dobřichov stejné.
Častým
dotazem
je
také
problém
vnikání
povrchové
dešťové vody do kanalizace ze
silnice,
z okapů,
různými
netěsnostmi poklopů atd. Co

bylo uděláno pro to, aby se
tomuto zamezilo?
V průběhu 4. čtvrtletí 2010 a první
poloviny roku 2011 jsme ve spolupráci
s OÚ
Ratenice
který
provedl
monitoring
špatně
provedených
kontrolních šachet, jsme provedli
úpravu,
tak
aby
nedocházelo
k zatékání balastní dešťové vody. Dále
jsme provedli úpravu a opravy
netěsností čerpacích šachet proti
zatékání spodní vody.
Jak často se kontrolují čerpací
stanice a k jakým poruchám zde
docházelo?
Čerpací stanice se kontrolují jednou za
4 týdny pravidelně. Dále jsou všechny
kontrolovány při kaţdé nahlášené
poruše. Poruchy vzniklé na čerpadlech
vzniklé během jednoho roku provozu
byly: ulomená patka závěsu čerpadla,
vadné oběţné kolo čerpadla, vadný
plovákový spínač čerpadla. Další
častou závadou jsou hadry a vlhčené
ubrousky z netkaných látek nasáté do
čerpadel. Nekázeň na stokové síti je
nejčastější příčinou závad. Tuky
v odpadní vodě, textilie a kaly z jímek
vytvoří koláč hmoty, která znemoţní
správnou
činnost
hladinových,
kontrolních a havarijních plovákových
spínačů tak, ţe dojde k přeplnění
čerpacích jímek. Potom je nutné vše
rozrušit tlakovou vodou, odsát, umýt a
obsah čerpací jímky odvézt k likvidaci.
Jaký vliv má na fungování
kanalizace nelegální (načerno)
přepouštění odpadních vod ze
septiků?
Vypouštění vody ze septiků má
neblahý a můţe mít aţ fatální vliv na
funkci ČOV. Vypuštěním (mrtvé) vody
ze septiku do procesu čištění
v závislosti na teplotě a mnoţství
můţe dojít k naprostému zahubení
bakterií v aktivních kalech a tím
přerušení
procesu
biologického
čištění. Znamenalo by to vyčištění
nádrţí, denitrifikace, aktivace a
dosazování kalů, novému napuštění,
zakoupení
aktivních
kalů
a
vypěstování
jejich
patřičného
mnoţství, tak aby ČOV začala řádně

Ratenické téma
pracovat. Doba nového řádného
rozběhu ČOV se podle roční doby
pohybuje řádově v měsících. Cena
vypouštěné nečištěné odpadní vody
v objemu cca 600 m3 denně činí
130 000 Kč za měsíc.
Může se to promítnout i do ceny
stočného?
Samozřejmě. Projevilo by se v dalším
období.

V případě nejasností, zda je dům
na kanalizaci napojen nebo ne,
dá se to poznat na přípojné
šachtě?
Ano, na přípojné šachtě se pozná,
pokud se do ní jakýmkoliv způsobem
pouští voda, třeba i čistá.
Za dobu provozování kanalizace
v Ratenicích bylo získáno již
dostatek údajů, abychom je
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mohli porovnat s celostátním
průměrem produkce odpadních
vod na jednu osobu. Jak je na
tom obec Ratenice v porovnání
s celostátními údaji?
Ratenice se pohybují lehce pod
průměrem.
Uvaţovaný
průměr
vypouštění odpadních vod je 46 m3 na
osobu a rok.
Otázky kladl L. Kratochvíl, starosta

 Tabulka výsledků laboratorních testů odpadní vody na odtoku z Ratenic do Peček:
Datum analýzy : 7.9.2011
fyzikálně chemické ukazatele
BSK 5 = biologická spotřeba kyslíku
CHSK Cr = chemická spotřeba kyslíku
NL = nerozpuštěné látky
N-NH4 = Dusík amoniakální
P celk.= Fosfor celkový

množství
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

přípustná hodnota
25
110
50
15
3

naměřená hodnota
2,8
24
2
0,12
0,61

Z analýzy vypývá, ţe v ţádné měřené veličině odpadní vody nepřekračují přípustné normy, v mnohých případech
představují pouze zlomek povoleného mnoţství.
 Tabulka výsledků množství odpadních vod na odtoku z Ratenic do Peček se zaznačením dešťových
srážek: Měřené období: poslední půlrok: duben – září 2011

Zpracoval: L. Kudláček
Tabulka jasně dokazuje, ţe po stavebních úpravách provedených v zimě a na jaře letošního roku nedochází k žádným
zaznamenatelným průsakům podzemní vody ani k žádnému vtékání dešťové vody do kanalizace. Pokud by
do kanalizace dešťová voda někde vtékala, mnoţštví odpadních vod by se bezprostředně po dešti zvýšilo. Ani po prudkém
lijáku však ke zvýšení nedochází, déšť do kanalizace neproniká, coţ dokazuje dostatečné utěsnění ratenické kanalizace.
Výkyvy představují víkendy, kdy většina domácnosti navíc většinou pere, uklízí, atp. a také příjezd chalupářů, kteří přes
všední dny logicky ţádný odpad neprodukují.
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Zprávy z obce

Důležitá data pro
Váš kalendář
 sobota 15. října 2011
od 9 hodin
– sraz na návsi
Akce „Podlipansko sází
stromy“ – dosazování lip do
aleje ke hřbitovu a na hřiště a
vysazování ovocných stromů
na polní cestě od Šutráku
k domku a podél náhonu.
Nezapomenout: rýč, palici
(na zatloukání kůlů) a
pracovní rukavice a vzít
s sebou větší děti!


 neděle 30. října 2011
v 15:30 hodin
– na návsi
Drakiáda – „Draci nad
Ratenicemi“
Nezapomenout:brambory
(na opečení), příp. alobal


 sobota 12. listopadu 2011
od 20.00 hodin
– v hospodě

Hřiště

Začala

rekonstrukce

fotbalového
hřiště.
Na
samém
začátku
jsme
vykopali
obě
branky,
protoţe se musí opravit,
obrousit,
navařit
nové
úchyty na sítě a znovu
natřít. Práci na trávníku
jsme zadali firmě Jiří Kapr
Vrbová Lhota. Po prvním
chemickém postřiku bylo
zapotřebí odstranit starý
zaplevelený porost. Proto se
dne 16. a 17. srpna a 4. září několik obětavých dobrovolníků s hráběmi sešlo,
vyhrabali starou strávu a drny. Pak nastala další fáze prací. Několikanásobné
bránování, roztrhání povrchu, rotavátorování, smykování, rovnání povrchu,
příprava na setbu a konečné osetí specielní stravní směsí. Nakonec bylo celé
hřiště uválcováno.
Teď by se nám hodilo trochu vlhčí počasí, aby tráva dobře vzešla a nezaschla. Pro
tento případ jsme na hřiště umístili nádrţ na vodu pro potřebu zalévání trávníku.
Tato nádrţ bude také slouţit hasičům k nácviku poţárního útoku. Ještě zbývá
znovu zabetonovat opravené brány.
Další práce zase budou pokračovat na jaře, kdy se nový trávník bude neustále
sekat, válcovat a zalévat, aby byl připraven na novou fotbalovou sezónu.
Děkuji všem, kteří přišli pomoci s hrabáním, všem, kteří se podíleli n práci kolem
nádrţe, na opravě fotbalových branek a přiloţili ruku k dílu.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Posvícenská zábava
s tradiční tombolou
 čtvrtek 17. listopadu 2011
v 17:00 hodin
– sraz na návsi
Lampionový průvod pro
děti i dospělé – jako vţdy
s překvapením 
Nezapomenout: lampion,
sirky a protipožární opatření
Děkujeme všem, kteří přišli pomoci s hrabáním, všem, kteří se podíleli na práci
kolem nádrže, na opravě fotbalových branek a přiložili ruku k dílu.

Zprávy z obce
Starosta Ladislav
Kratochvíl spolu
s knihovnicí paní
Markétou Černou
vítá nové
ratenické školáky
na slavnosti na
obecním úřadě.

Vítání prvňáčků

Dne 28. srpna jsme pozvali všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče do
zasedací místnosti Obecního úřadu na malé posezení a přivítání do první třídy,
kdy jim začínají školní povinnosti.
Naši noví prvňáčci dostali na památku kníţku a potom si povídali se svými
novými učiteli o škole, co je tam nového čeká, jaké budou mít nové povinnosti a
radosti. Pozvání totiţ přijal také pan Mgr.Vlastimil Procházka, ředitel Základní
školy ve Vrbové Lhotě, paní Mgr. Michaela Petráková, učitelka z této školy a pan
Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel Základní školy v Pečkách.
Na závěr proběhla beseda mezi přítomnými rodiči a pedagogy.
Ladislav Kratochvíl, starosta
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Důležitá data pro
Váš kalendář
 neděle 27. listopadu 2011
v 16:00 hodin
– na návsi před kostelem a na
Obecním úřadě
Rozsvěcování vánočního
stromečku a výstava
papírových betlémů –
prezentace jedinečného
Ratenického včelařského
betlému s moţností
následného zakoupení;
videoprojekce první ratenické
koledy


 sobota 3. prosince 2011
v 18.00 hodin
– v kostele
Adventní koncert
Účinkuje pěvecký sbor
Privatissima z Kolína. Na
programu jsou díla klasiků.
Vstupné dobrovolné.
Nezapomenout: vzít
s sebou větší děti


 sobota 24. prosince 2011
v 16.00 hodin
– v kostele
7. ratenické koledování
– s moţností zaţehnutí
pravého Betlémského světla
Nezapomenout: lampu
nebo svíčku na Betlémské
světlo
Noví rateničtí školáci se svými rodiči a dalšími příbuznými na slavnosti
Vítání prvňáčků konané dne 28. srpna 2011 na Obecním úřadě.
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Zpravodaj
v „novém kabátě“
Vážení čtenáři,
vítejte při čtení tohoto nového
čísla Ratenického zpravodaje.
Asi ho nepoznáváte, protože
přináší spoustu novinek.
Každý zpravodaj by kromě
témat ratenických spolků a
organizací měl přinést i jedno
hlavní téma z obce, které lidi
zajímá a o němž by měli mít
komplexní znalost, a proto mu
bude věnována celá dvoustrana.
V tomto zpravodaji je tímto
tématem kanalizace .
Zpravodaj kromě dalších zpráv
a oznámení přináší i další nové,
veselejší rubriky a sloupky,
které by zpravodaj měly
zatraktivnit, zvýšit jeho
čtenost. Například humorně
laděný Pětiminutový
rozhovor s člověkem, kterého
třeba často v Ratenicích
potkáváme, ale nic moc o něm
vlastně nevíme. Nebo humorný
sloupek „Cyrano se diví“, kde
jsou popisována témata
z pohledu ratenického koně
Cyrana. A nakonec přichází
vylepšená grafika. Doufáme,
že i ta se Vám líbí.
Budeme rádi, když nám napíšete
Váš názor na zpravodaj. Vítáme
Vaše návrhy, náměty,
pozvánky na akce či jiné
zajímavosti a fotografie
k otisknutí.
Vše dobré do začínajícího
podzimu přejí,
Luděk Kudláček a Jan Sadek,
zastupitelé
e-mail: zpravodaj@ratenice.cz

Slavnostní předání
znaku a vlajky
v Poslanecké sněmovně

V minulém Ratenickém zpravodaji 1/2011
jste byli informováni, ţe 11. května 2011
nastal historický okamţik pro obec
Ratenice. Poprvé v dějinách obce byl
Podvýborem pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
schválen znak a vlajka obce Ratenice.
Slavnostní předání z rukou předsedkyně
Poslanecké
sněmovny
Miroslavy
Němcové do rukou starosty Ladislava
Kratochvíla se uskutečnilo 29. června
2011. Po předání proběhla neformální
diskuse s panem Pavlem Štulcem, který
návrh znaku a vlajky zcela nezištně a jako
dar obci Ratenice pomohl vytvořit.

Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová předává popis nového schváleného ratenického znaku
a vlajky do rukou starosty
Ladislava Kratochvíla.

V novém ratenickém znaku a vlajce je použit symbol mušle hřebenatky jako
atribut sv. Jakuba Většího – patrona ratenického kostela. Znak i vlajka mají
zlato-černý podklad, protoţe tyto barvy vycházejí z barev rodového erbu
prvních známých středověkých majitelů obce - pánů a hrabat ze Štylfrýdu a
Ratenic (von Stillfried von Rattonitz). Páni ze Štylfrýdu a Ratenic byli majiteli
obce aţ do roku 1472, poté jiţ nikdy ţádný šlechtický rod v Ratenicích nesídlil.
Současný prezident šlechtické rodiny, hrabě Norbert von Stillfried von
Rattonitz, k novému znaku a vlajce napsal: „Chtěl bych panu starostovi a všem
ratenickým občanům poblahopřát k nádhernému obecnímu znaku, který
barevně – černou a zlatou – odpovídá i historickému rodovému erbu pánů
Štylfrýdů z Ratenic. ... Svatojakubská mušle pokuzauje nejen na patrona
ratenického kostela – sv. Jakuba, ale také na svatojakubskou poutní cestu, která
vede přes celou Evropu do (španělského) Santiaga de Compostella. Tím pádem
se takový znak hlásí i k historickým panevropským dějinám a odkazuje na
křesťanské tradice obce. Obzvláště krásná je jednoduchost nového ratenického
obecního znaku a jeho jasná forma, která je k vidění pouze u těch nejstarších
historických znaků. “ Hrabě Norbert se svou manţelkou Theresií navštívil
Ratenice u příleţitosti 670. výročí od 1. písemné zmínky o obci v říjnu 2010.
Luděk Kudláček, zastupitel
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Diskuse zástupců obce
Ratenice s Pavlem
Štulcem, který jako
dlouholetý člen expertní
komise při sněmovním
Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii
nezištně přispěl při
utváření nového
ratenického znaku a
vlajky.

Zprávy z obce

má být vypracován nový
Plán obnovy obce je
důleţitý pro úspěšné
čerpání dotací.

obyvatelům v obci chybí, co by se mělo
zlepšit,
jak
zkrášlit
veřejná
prostranství, jak opravit a zvelebit
obecní
majetek,
jak
obec
zatraktivnit,
aby
přilákala
k návštěvě i turisty a cykloturisty. Vše
samozřejmě závisí na penězích, bez
nich nelze realizovat téměř nic.
Největší zdroj dotací – Středočeský
kraj s hejtmanem MUDr. Davidem
Rathem v čele - však odmítá posílat
dotace starostům, kteří nejsou členové
ČSSD nebo KSČM. Proto jako obec
musíme spoléhat na jiné, avšak menší
zdroje dotací – Statní zemědělský a
intervenční fond (SZIF), evropské
dotace z Regionálního operačního
programu (ROP), z Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR), aj. Ty naštěstí
fungují bez politického podtextu.

tehdejší starostky Heleny Škopkové.
Nyní končí jeho platnost a je nejen na
zastupitelích, ale i všech obyvatelích
obce, jak by se Ratenice měly rozvíjet
následující období – do roku 2022.
Je třeba nově definovat, co

V průběhu podzimu a zimy se proto
obrátíme na Vás, občany, a dáme
Vám do schránky dotazník. Pokud
víte o nedostatcích obce, které Vás
pálí, co by se mělo na obecním
majetku zlepšit, tak je prosím do
dotazníku vepište a odevzdejte na
Obecním úřadě. Všechny návrhy

Plán obnovy obce
Ratenice

Jednou za 10 let by kaţdá obec měla
vytvořit svůj strategický plán svého
budoucího rozvoje. Obec Ratenice
svůj historicky první plán obnovy
vydala v roce 2001 pod vedením

Na

10 let

Koncert pěveckého
sboru Privatissima v
Ratenicích

V sobotu

3. prosince 2011 v 18

hodin se v ratenickém kostele rozezní
krásná polyfonie hlasů komorního
pěveckého sboru Privatissima
z Kolína. Na programu zazní skladby
jak starých mistrů vokální hudby, tak
jazzové,
které
jsou
specialitou
programů tohoto sboru.
Pěvecký sbor Privatissima vznikl v
roce 2004 původně jako čistě ţenský.
Po krátkém samostatném působení se
přidaly první muţské hlasy a
především odborné vedení v podobě
sbormistra, hudebního profesionála a
neskutečně trpělivého člověka, Jiřího
Šindeláře. Za 7 let existence sbor
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projdou veřejnou diskuzí, budou
vyhodnoceny a dle vyhodnocení
zařazeny ke schválení do nového
Plánu obnovy obce. Předpokládám, ţe
Plán by mohl být definitivně schválen
zastupitelstvem
obce
nejpozději
během jara 2012. Schválený Plán
obnovy je důleţitou součástí pro
udělování dotací, proto bychom měli
jeho zpracování věnovat velkou
pozornost.
Luděk Kudláček, zastupitel

Co Vám v Ratenicích chybí z
infrastruktury? Čím zlepšit vzhled
obce? Všechny Vaše nápady
budete moci vepsat do
DOTAZNÍKU, který Vám
v průběhu podzimu dodáme do Vaší
schránky.

odzpíval
desítky
koncertů, a to dokonce i
v rámci
světoznámého
festivalu Kmochův Kolín.
Pěvecký sbor Privatissima
je seskupení milých,
veselých
a
sympatických lidí, které
pojí láska k hudbě. Tato
láska umocňuje hudební
záţitky, které posluchač na
koncertě zaţívá. Proto
zveme všechny zájemce
o dobrou hudbu na
koncert.

Sympatičtí zpěváci z kolínského pěveckého
sboru Privatissima. Přijďte si poslechnout
skladby starých mistrů či skladby jazzové, které
jsou specialitou programů tohoto sboru.

Vstupné bude dobrovolné.
Koncert se koná díky
laskavé záštitě ratenického starosty
Ladislava Kratochvíla. Koncert je
vhodný i pro větší děti – tak je
nezapomeňte
vzít
s sebou.
Na

koncertě bude nejen děti
hudební překvapení 
Luděk Kudláček, zastupitel

čekat
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Ze ţivota Ratenic

Podlipansko sází
stromy
– vysaď si svůj strom!

V minulém

čísle

Ratenického

zpravodaje jsme Vás informovali, ţe
projekt na dosázení alejí dostal zelenou.
Nyní pro Vás máme jiţ konkrétní
informace.
Vysázení 129 stromečků začne
15. října srazem všech účastníků v
9 hodin na návsi. Zde si poslechneme
krátké povídání o tom, jak stromeček
dobře zasadit, aby pěkně rostl a naše
práce nepřišla vniveč. Jednotlivé
skupinky
sázečů
pak
dostanou
stromečky, kůly a ochrany proti okusu a
vypraví se na místo sázení. S kaţdou
skupinkou půjde zkušený sázeč, který
bude přesně vědět, kde je to pravé místo
pro zasazení stromečku. Stromečky
budeme sázet ve čtyřech lokalitách
podle přiloţené mapky. Vezměte si
s sebou svačinu (sázení neuvěřitelně
vysiluje:o)) rýč, kladivo k zatloukání
kůlů, motouz případně vozíček či

kolečko k převezení všeho potřebného.
Sázení se mohou zúčastnit i ti, jejichţ
síly na kopání děr nestačí. Třeba tak, ţe
sázečům přinesou koláč k posilnění,
teplý čaj na zahřátí nebo na dálku
pošlou pozitivní myšlenku.
Pokud bychom 15. října všechny
stromečky nezasázeli, sejdeme se ještě
jednou a to 22. října opět v 9 hodin a
započaté dílo dokončíme.
Do projektu jsou zapojeni myslivci z
Mysliveckého sdruţení Ratenice –
Vrbová Lhota,
OÚ Ratenice, SDH
Ratenice, MAS Podlipansko o.p.s. a
Ratenická včela o.s.
Těšíme se na velké i malé sázeče a
sázečky. Pro kaţdého je nachystána
sladká odměna, kterou však hravě
předčí vědomí, ţe zasazením stromečku
jsme přispěli přírodě kolem nás.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu

Ze ţivota Ratenic

Oslava 125. výročí
založení SDH
Ratenice a 4. ročník
Pouťové soutěže

Bezesporu

nejvýznamnější

akcí

letošního léta je 4. ročník Pouťové
soutěţe a oslava 125. výročí zaloţení
našeho sboru. Akce proběhla v sobotu
30. července bohuţel za deštivého
počasí.
Zahájení proběhlo na místní návsi,
kde starosta sboru p. Miloslav
Chlumský a zástupce obce p. Luděk
Kudláček přítomné přivítali a pronesli
pár
slov
o
rozvoji
hasičstva
v Ratenicích, jeho současnosti a
významu. Svou zdravicí popřál
zástupce Okresního sdruţení hasičů
v Kolíně našemu sboru, aby jeho
aktivita neopadala a stále byla
minimálně na takové úrovni jako je
dnes.
Vzhledem k významu tohoto dne bylo
výkonným výborem SDH rozhodnuto
o udělení Pamětního listu a medaile
pěti dlouholetým členům jako výraz
díku za odvedenou práci a rozvoj
našeho sboru. Vybraným současným
členům bylo uděleno Čestné uznání
SDH, které se předává na základě
aktivní činnosti a reprezentace sboru.
Spanilou jízdou se program přesunul

na hřiště. Zde probíhala statická
ukázka hasičské i vojenské techniky a
soutěţe. Téma těch letošních byl
"těţký ţivot hasiče". Vzhledem k
deštivému počasí, odřekla některá
přihlášená druţstva svou účast :-( a
tak o hodně přišla.
Týmy tak absolvovaly 4 připravené
soutěţe
s hasičskou
tematikou:
zásahové vozidlo, hadicový naviják,
raketový hasičák a netradiční poţární
útok.
Během přestávek mezi disciplínami
probíhaly různorodé ukázky: hašení
dvoupodlaţní dřevostavby - JSDH
Ratenice,
vyproštění
osoby
z
havarovaného
vozidla
HZS
Středočeského kraje, územní odbor
Kolín, "hašení" historickou koňskou
stříkačkou - SDH Pečky, aplikace
střední pěny - JSDH Pečky (coţ si
všichni uţili, hlavně děti), jízda
terénem vojenským OT + střelba.
Vzhledem k nepříznivým podmínkám
jsme byli nuceni v průběhu odpoledne
zrušit venkovní taneční zábavu. Sešli
jsme se tak alespoň v přátelském
kruhu pár desítek návštěvníků a členů
SDH a bavili se při poslechu
reprodukované hudby.
Na závěr je potřeba poděkovat členům
sboru i dobrovolníkům z řad přátel
SDH, kteří se v letošním roce podíleli
na přípravách této akce! Organizace
nebyla nikterak jednoduchá. Týdny
dopředu jsme se scházeli na častých
schůzích,
abychom
připravili
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důstojnou oslavu našeho výročí.
Pevně věříme, ţe se nám to podařilo.
Jen to počasí nás potrápilo.
Velké poděkování směřuje i Obecnímu
úřadu Ratenice za vstřícné kroky při
organizaci a finanční podporu.
Důleţité je také poděkovat SDH a
JSDH Pečky, SDH Lysá nad Labem,
HZS Kolín a fanouškům vojenské
techniky z Kostelní Lhoty, kteří přijeli
prezentovat svojí techniku a předvést
ukázky s ní spojených.
Jan Čáslava, jednatel SDH
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Spolky

Požární sport

Druţstvo muţů, které je přihlášeno
do 11. ročníku Podlipanské ligy, se
pravidelně účastní závodů v poţárním
útoku. Na soutěţích se snaţí v co
nejlepším světle reprezentovat jméno
obce. Do prázdnin jsme se stačili
zúčastnit
4
ligových
kol
v Rostoklatech, Přehvozdí, Vrbčanech
a Bulánce. Přes prázdniny se závody
pořádají jen ojediněle a tak je čas na
přípravu. Na konci srpna jsme přijali
pozvání
na
Memoriál
hasičů
do Klipce, kam se rádi kaţdoročně
vracíme. Jeden z nejlepších závodů
Podlipanské ligy probíhá v Tuchorazi.
Jedná se totiţ o ojedinělou noční

,,Rychlý stříkačky” –
Kolektiv mladých
hasičů

Kolektiv

Mladých

hasičů

si

v měsících červenec a srpen udělal
prázdniny, stejně tak jako školáčkové.
I tak jsme se ale „rozrostli“ o další 3
nové členy – takţe nás je uţ 17!
Uznejte sami - Není to úţasné? Sešli
jsme se na Výročí 125.let na hřišti, kde
jsme si připravili pro dospělácké
soutěţící lehkou a hravou rozcvičku.
Pilně jsme si natrénovali poţární útok,
abychom se Vám mohli předvést, tuto

soutěţ. Pro náš tým byl letošní ročník
ještě vydařenější, kdyţ v konkurenci
silných druţstev získal pohár za 3.
místo. Naše fanoušky, kteří nás
podporovali přímo na místě, jsme
tímto výkonem potěšili. Děkujeme za
podporu.
Následující týden jsme vyrazili na
okres Nymburk a zúčastnili se zde 4.
kola Polabské ligy v Úmyslovicích.
Vyzkoušeli jsme si tak, jak to chodí i
na jiné lize, neţ jsme zvyklí. Zapsali
jsme se vskutku dobře, kdyţ nám o
vlásek unikl pohár za 3. místo z 21
druţstev.
Ani v dalších týdnech nebudeme spát
na vavřínech. Máme před sebou
nejméně dva závody – to Poslední
sání v nedalekém Pňově 24. 9. a závěr
ligy v Kostelci nad Černými lesy 8. 10.

snahu a naše nadšení porazilo deštivé
počasí . Chuť učit se, poznávat a
získávat nám ale zůstala! Takţe NAŠE
první podzimní schůzka se bude konat
v neděli 18. 9. 2011, kde se domluvíme
na naší další činnosti, která se bude
pomalu
a
jistě
přesouvat
s nadcházejícími chladnými a kratšími
dny do Obecní knihovny. Vzhledem
k rekonstrukci hřiště nemůţeme na
podzimní závody trénovat, takţe dáme
hlavy
dohromady
a
určitě
naplánujeme a uskutečníme nějaké
akce nejen pro „hasičátka“, ale také
pro veřejnost. První z nich bude
Drakiáda – ta proběhne během
měsíce října – termín bude včas

Pokud máte zájem přidat se
k druţstvu muţů nebo i ţen, kterým by
nová krev pomohla pokračovat
v úspěšné reprezentaci sboru na
soutěţích po boku našich muţů,
neváhejte se ozvat.
O všech akcích ratenických hasičů se
budete moci dozvědět z informační
vývěsky či webových stránek našeho
sboru (www.sdh-ratenice.net). Jste
srdečně zváni.
Jan Čáslava, jednatel SDH

vyvěšen na nástěnkách a plakátových
plochách v obci i na webových
stránkách SDH. Při této akci určitě
ohodnotíme originalitu, dobu udrţení
draka ve vzduchu, ale také vlastní
kreativitu! Takţe se můţete pomalu,
ale jistě pečlivě připravovat. Další
akcí pro veřejnost bude Lampionový
průvod, který se uskuteční 17.
listopadu. Čas bude upřesněn také
na plakátcích, nástěnkách a webových
stránkách. Loňský, O. ročník, nás
velice překvapil vysokou účastí. Proto
věříme, ţe v letošním roce se nás sejde
ještě více!
Alice Moláková, vedoucí druţstva MH

Mateřská škola / Hledání ztraceného času

a pí Marií Horkou, která jako
tehdejší předsedkyně MNV
Ratenice, měla velkou zásluhu
na rekonstrukci MŠ a jejím
otevření. Atmosféra setkání byla
neformální a velice přátelská.

35 let ratenické
mateřské školy

U
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příleţitosti 35. výročí od

zahájení provozu Mateřské
školy Ratenice (15.9. 1976) se
Děkujeme proto všem, kteří
v sobotu 17.9. 2011 sešlo více jak
pomohli s organizací této
70 příznivců MŠ, bývalých i
vydařené akce.
současných zaměstnanců a
Školní fotografie budou ještě
„ţáčků“
školy
na
„Dni
vystaveny do konce října na
otevřených dveří“ ve školce a
Fotografie
z
oslav
35.
výročí
zahájení
provozu
Obecním úřadě v Ratenicích.
následně
v místním
Mateřské
školy
v
Ratenicích.
pohostinství na výstavě školních
fotografií, kronik a promítání
Všichni si rádi popovídali s bývalou
fotografií ze současného dění MŠ, kde
ředitelkou
MŠ
Květoslavou Alena Čáslavová, ředitelka MŠ
bylo pro hosty zajištěno i chutné
Procházkovou, která školu vedla 18 let Ratenice
občerstvení.

!

Mateřská škola Ratenice přijme pro svou školní jídelnu kvalifikovanou kuchařku s nástupem
moţným od 1.10. 2011. Praxe ve školním stravování vítaná.
Bliţší informace u ředitelky školy, na tel. 321 785 159, mob. 607 690 557 nebo e-mail:
ms.ratenice@seznam.cz.

Sběr historických
fotografií pokračuje!
Přihlaste se, prosím, pokud vlastníte
pohlednice
či
soukromé
historické fotografie z Ratenic,
které kromě Vás a Vaší rodiny nikdo
nikdy neviděl. Nebo máte po své
mamince, babičce, dědečkovi, …
domovský list, vysvědčení, či jiný
zajímavý dokument, nebo dokonce
kousek dávného kroje. Stačí se
přihlásit na Obecním úřadě. My se
s Vámi
spojíme
a
domluvíme
podmínky výpůjčky. Nyní jsme
schopni si fotografie a dokumenty

elektronicky
okopírovat
okamžitě a do hodiny Vám je
vrátit neporušené zpět. Nemusíte
tak mít strach, ţe se ztratí.
Zapůjčením historických fotografií a
dokumentů pomůžete zachovat pro
budoucí generace dávný půvabný
vzhled Ratenic, zapomenuté práce či
zvyky, vzhled tehdejších obyvatel
Ratenic.
Děkujeme Vám za
ochotu! Pokud znáte někoho, kdo
tyto ratenické fotografie a jiné
dokumenty má a o této výzvě neví,
dejte nám vědět jeho jméno a
bydliště. My se s ním následně
spojíme a o zápůjčku poprosíme.

!

Obdiv
nad
krásou
mnohých
historických fotografií byl cítit před
rokem na výstavě u příleţitosti 670.
výročí první písemné zmínky o obci
Ratenice. Po skončení výstavy jsme
však
nepřestali
shánět
dosud
neobjevené historické fotografie. Za
poslední rok po výstavě se podařilo
shromáţdit dalších 24 unikátních
snímků, které zobrazují ţivot našich
ratenických předků. Zde jsou dvě
ukázky. Za zapůjčení těchto fotografií
majitelům ještě jednou mnohokrát
děkujeme!
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
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Farní okénko

Slovo na uvítanou
První dojmy

V polovině

letošního června, kdy

bylo definitivně rozhodnuto o změně
mého působiště, dohodl jsem se s P.
Dr. Součkem na prvním setkání,
abych
získal
alespoň
základní
poznatky o farnosti, jejíţ správu mám
převzít. Přijel jsem poněkud dříve, a
tak jsem se – sám nevím z jakého
důvodu – rozhodl ještě zajet se
podívat do Ratenic. Kostel jsem našel
snadno a měl jsem dobrý pocit z toho,
ţe je v dobrém stavu, a ţe snad i uvnitř
bude stav podobný. To jsem viděl
zanedlouho, kdyţ jsem přijel první
červencovou neděli, abych u sv.
Jakuba v Ratenicích slouţil svoji první
mši svatou. Ta byla samozřejmě
poznamenána náhlým a i nečekaným
odchodem na věčnost pana děkana
Valenty.
Společně na opravy
Asi po měsíci se mi dostal do ruky
Ratenický zpravodaj, kde byly i
příspěvky, věnované kostelu sv.
Jakuba. Připomnělo mi to podobnou
situaci ve Vidicích u Kutné Hory. Po
mém nástupu do Sudějova a Košic
byla právě zahájena oprava tamního
kostela, který spadal do košické
farnosti. A právě zájem obyvatel a
zvláště představitelů obce Vidice o
stav kostela a také o jeho zachování
budoucím
generacím
jsem
si
připomněl při čtení článku o opravě
ratenického kostela a o úsilí zachránit
nástropní malbu. A tak si myslím, ţe
bude snadnější se potýkat se všemi
obtíţemi se zajišťováním opravy,
budeme-li o naplnění tohoto cíle
usilovat společně.
Pár slov o sobě
Dovolte, abych také připojil několik
řádek o sobě. Pro ty, kteří jsou
pravidelnými účastníky bohosluţeb
jsem sice připravil základní informaci,

ale protoţe zpravodaj je pro všechny
občany, a sluší se, aby i jim se dostalo
poznání o novém faráři, uvádím je i
pro ně. Tady jsou: Narodil jsem se sice
v Praze, ale aţ do dvaceti let jsem
s rodiči bydlel v Jankově u Votic,
místě
známém
bitvou
mezi
rakouskými a švédskými vojsky
v březnu 1645. Tam jsem také chodil
do školy. Po devítiletce jsem se vyučil
zámečníkem, protoţe střední školy
byla pro mně uzavřena. Tu jsem mohl
absolvovat aţ po vyučení – byla to
průmyslová škola ve Vlašimi. A právě
v době studií jsem se s rodiči
přestěhoval do sousedství Zásmuk –
do Doubravčan, odkud jsem odešel aţ
na faru v Sudějově v létě 2007.
Od řemesla k teologii
Tomu ale předcházela řada různých
působišť a zaměstnání. V té době bylo
nemyslitelné vyhnout se vojně. Pak
jsem pracoval v kolínské Tesle a pak,
téměř 18 let, u podniku Tranzitní
plynovod na stanici v Kouřimi. Odtud
jiţ vedla cesta k duchovní sluţbě přes
necelé čtyři roky působení na
městském úřadě v Zásmukách ve
funkci tajemníka.
V té době jsem se jiţ připravoval na
duchovní sluţbu. Vlastně pokračoval
v přípravě, protoţe ta uţ začala – i
kdyţ bez pevného záměru – v sedmi
letech, kdy jsem se stal ministrantem.
Teprve po roce 1990 se záměr stával
konkrétnějším. Neţ jsem přijal
jáhenské svěcení – to bylo 16.
prosince 1995 v kostele sv. Vavřince,
jáhna
a mučedníka, ve Vavřinci,
působil jsem po dokončení studií na
teologické fakultě jako pastorační
asistent.
Byly
pak
jako
administrátorovi
in
materialibus
svěřeny nejprve farnosti Horní Kruty
a Malotice. V létě 1998 mi byly
přidány Rataje nad Sázavou a
v prosinci pak farnosti Sudějov a
Košice. Od závěru roku 2000 jsem se
začal připravovat na přijetí kněţského
svěcení, které se uskutečnilo 12. října

2002
v Kolíně
Bartoloměje.
Farní
život
Janovicích

v kostele

sv.

v Uhlířských

A od 1. ledna 2003 jsem byl ustanoven
administrátorem farnosti Uhlířské
Janovice a zároveň ostatních, předtím
spravovaných farností. V roce 2005
byla provedena změna – stávající
farnosti byly spojeny do větších celků,
takţe vznikla z původních osmi
menších farností farnost jedna –
Uhlířské Janovice. O tři roky později
k ní byly připojeny ještě farnosti
Čestín
a
Petrovice.
Jedním
z důleţitých úkolů v nové farnosti bylo
zajištění bydlení, protoţe farní budova
byla léta neobývaná a byla v dosti
špatném stavu. Nakonec – po
posouzení nákladů na celkovou
rekonstrukce v porovnání s novou
stavbou – bylo rozhodnuto, ţe se
vybuduje tzv. komunitní centrum jako
sídlo nejen pro kněze, ale především
pro všechny farníky i ostatní obyvatele
k vyuţití na různé příleţitosti. Starost
o celou stavbu byla náročná aţ
vyčerpávající, a protoţe jsem měl – a
myslím, ţe oprávněné obavy – ze
zajišťování provozu celé budovy, aby
byla opravdu vyuţita a zároveň
z vedení celé farnosti, poţádal jsem,
aby na moje místo byl ustanoven
někdo mladší s tím, ţe já jako
důchodce v klidu doţiji na faře
v Sudějově.
První se naplnilo – přišel mladý kněz,
nechtěl však hned převzít správu
farnosti. K tomu došlo v letošním
roce, ale ţádosti o ponechání
v Sudějově nebylo vyhověno, protoţe
je stále nedostatek kněţí, já – podle
vyjádření pana generálního vikáře –
nejsem zase tak starý, abych ještě
nezvládl jinou, menší farnost a mohu
působit jinde – a naplno. A tak jsem
se ocitl v Pečkách, a tím i v Ratenicích.
P. Josef Nerad, farář pečecké farnosti
(mezititulky redakce)

Farní okénko / T. J. Sokol
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Varhany v Ratenicích v ohrožení

Jistě si vzpomenete, ţe valná část
adventního koncertu v roce 2010
v našem kostele byla ochuzena o
doprovod
varhan.
Jejich
stav
neumoţňoval
zahrát
zamýšlené
skladby. V rámci aktivit Ratenické
včely o.s. jsme se proto spojili
s technickým
administrátorem
arcibiskupství praţského Milošem
Herzogem, abychom se pokusili
neradostný stav nástroje řešit. Prvním
krokem byla diagnostika nástroje,
kterou provedl organolog Arcidiecéze
praţské Štěpán Svoboda. Z jeho
nálezové zprávy vyplývá, ţe varhany
v Ratenicích jsou názornou ukázkou
spojení nepříznivých skutečností a
okolností.
Dlouhodobá
absence
odborné údrţby s „krizovými“ zásahy
k odstranění nejkřiklavějších závad se
podepsaly na celkovém stavu nástroje.
Olověné trubky traktury v hracím
stole jsou na mnoha místech
deformovány,
napojovány
a
proděravěny. Také technický stav
vzdušnic není dobrý, jsou patrné
četné lokální vysprávky, avšak jiţ
nefunkční. Konstrukce tónových
ventilů
je
tvořena
leţatými

výpustnými mníšky, a přestoţe byly
v minulosti dle potřeby opravovány,
okoţení některých je dnes zteřelé a
valná část míšků netěsní. Štoky jsou
zanesené vrstvou prachu, špíny a
zbytků po malování. Vzduch
dodává nevyhovující hlučný elektrický

Minimálně

300 tisíc
korun bude stát oprava
ratenických varhan.
Jinak umlknou navţdy.

ventilátor, který nedokáţe dodat
dostatečné mnoţství vzduchu pod
patřičným tlakem. V nálezové zprávě
je však moţno najít i světlé momenty.
Například pozitivním zjištěním je
uspokojivý stav píšťalového fondu,
který je kompletní a původní.
V nástroji se také nevyskytuje

Varhany v žalostném stavu. Na
fotografii hrací stůl s dvěma manuály
ratenických varhan.
červotoč. Doporučená oprava by se
dle
rozsahu
prací
pohybovala
v rozmezí 300 tis. až 1,2 mil.
korun.
Nyní je na nás,
Rateňácích, zda–li sto let starý
nástroj necháme zmlknout zcela,
či se budeme snažit o jeho opravu
a zachování – nejen pro bohosluţby,
ale i pro kulturní akce. Jaký je váš
názor? Poraďte nám co dál...
Vaše
ohlasy
zašlete
na:
ratenickavcela@gmail.com
nebo
vhoďte vzkaz do schránky v č.p. 11.
Pavel Rek, za Ratenickou včelu

T.J. Sokol Ratenice ještě žije!

Od roku 2001 musel oddíl opustit hřiště v Ratenicích v důsledku restitučních nároků. Proto hrál za nemalých
finančních prostředků svá utkání na hřišti ve Vrbové Lhotě. Tím se ztratil z očí všech v Ratenicích. Činnost si
zajišťoval jen z vlastních prostředků, coţ nebylo vůbec lehké. Ještě horší však bylo, ţe nebylo moţné pracovat
s mládeţnickými druţstvy. Na hřišti ve Lhotě nebylo vůbec místo. Tím ustal příliv mladých hráčů do druţstva
dospělých.
V současné době jiţ OU získal pozemky na místním hřišti a provádí úpravu hrací plochy. Ta hodně utrpěla 10letou
nečinností, dokonce byla i přeorána. Jistě by bylo pěkné hrát opět kopanou v Ratenicích. K tomu je však
potřeba řada lidí, kteří se o chod oddílu budou starat. Proto ţádáme občany, bývalé hráče, rodiče dětí, děti a mládeţ
– zapojte se do oddílu.
V. Bašta, za T.J. Sokol
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Co nás těší, co nás trápí

Zábavně poučný seriál:

Cyrano se diví

Třídím, třídíš,
třídíme...
– ale někdo to kazí!

Uţ

v minulém zpravodaji byly

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

informace o tříděném odpadu a
ze zpráv na obecní nástěnce je jasné,
ţe Rateňáci se snaţí. Ono si stačí
spočítat, ţe kdyţ budu důsledně
třídit plasty, papír, sklo, Tetrapacky, najednou bude v popelnici
více místa a její vyváţení uţ nebude
nutné kaţdý týden, ale třeba jen
jednou za čtrnáct dní (mluvím z
vlastní zkušenosti, kdy dvoučlenná
domácnost za čtrnáct dní popelnici
ani nezaplní) a hned platím méně za
svoz.

Jednou ze záhad jsou:

Nekazit práci ostatních

DIVOKÁ AUTA
Onehdy jsem se s pánečkem
procházel po hlavní silnici.
Kolem nás jela auta. Ale jak!
Byla divoká, některá divočejší
než hřebci na Velké pardubické.
Ujižděla tryskem. Pomyslel jsem
si, že asi ti lidé jsou stále na
závodech. Někam spěchají, asi
jim někdo měří čas a je nutné,
aby byli v cíli včas.
S pánečkem jsme jeli kolem malé
holčičky na tříkolce. Zastavila se
na kraji silnice, prohlížela si mě.
A tu najednou – „hvízd“- „kvik“ –
„ hvízd“ – auto projelo kolem
závratnou rychlostí, prosvištělo
kolem holčičky a v mžiku bylo
zase pryč. Byl jsem víc v šoku,
než ta holčička. Pomyslel jsem si,
opět nějaké automobilové
závody, někdo autu asi měří čas,
tak musí jet i přes vesnici těch 80
až 90 kilometrů v hodině.
V Ratenicích je hodně divokých
aut, která se účastní závodů a
kterým někdo měří čas. Nebo
něco zase nechápu? ...
Váš kůň Cyrano

Jen by to chtělo třídění ještě trochu
doladit. Neustále a se ţeleznou
pravidelností
někteří
naši
spoluobčané
tříděný
odpad
míchají. Nenaráţím na to jen já,
kdyţ otevřu kontejner (a zaúpím),
ale slýchám i od ostatních, ţe je to
štve, ţe to takhle někdo odbývá.
Tedy, kdyţ uţ doma odpad roztřídím
a donesu aţ ke kontejneru, myslím,
ţe není problém naházet ho tam,
kam patří. Moţná to zní jako
banalita, ale pokud pracovníci firmy,
která tříděný odpad sváţí, zjistí, ţe
obsah
kontejneru
je
namíchaný, označí jej jako směsný
odpad a celý skončí na skládce a
tím přijde nazmar snaha a
práce těch, kteří třídili správně.
Zblbla nás Evropská unie?
Pak se stává, ţe se marně snaţím
vysvětlovat a vyvracet názory jako:
ţe třídění je zbytečnost, ţe nás zblbla
Evropská Unie, ţe se odpad stejně
sesypává do jednoho auta a odveze
na skládku. Pro vysvětlení - auto
můţe být skutečně jen jedno, ale má
prostor rozdělený přepáţkami podle
druhu odpadu.

Kdyţ nějaký „dobrák“ ukradl
popelnici určenou na Tetra-packy,
bylo domluveno, ţe se mohou
provizorně dávat do kontejneru
určeného pro plasty. Nyní je
popelnice zpět a měly by se do ní
tedy vrátit i Tetra-packy. A papír by
měl být v papíru, plasty v plastech,
sklo ve skle.
Zbytky
jídla
nepatří
do
kontejneru, ale do popelnice
Kontejnery nejsou popelnice, tu
má kaţdý svou vlastní, i kdyţ podle
toho, co v nich nacházím ,to tak
nevypadá. Nejen, ţe je tříděný odpad
různě
pomíchaný,
ale
jako
nechtěný bonus lze vylovit:
porcelán, rozbitá zrcadla (nepatří
do skla), hliníkové kalíšky od svíček,
zbytky jídel, vysypané obsahy
popelníků, dřevěná ramínka, staré
oblečení, plechovky, jednorázové
pleny (použité, jak jinak...) a různé
další předměty, o jejichţ identifikaci
je lépe se nepokoušet. Marná je i
moje snaha pochopit, proč u
prázdných nebo poloprázdných
kontejnerů někdo pohodí velký pytel
plný promíchaných plastů, papíru a
skla............ Je skvělé, ţe třídil, ale co
to dotáhnout do konce?!
Poděkování
Takţe – těm, co třídí důsledně, i
těm, co teprve začínají, patří dík.
Bylo by skvělé, kdyby se zapojili i
ostatní, které to zatím nechávalo
lhostejnými. K jejich vlastní škodě.
Třídění odpadu se vyplácí nejen
peněženkám, ale pomáhá i
životnímu
prostředí,
jehož
součástí jsme my všichni.
A jen tak mimochodem-nedopalkům
od cigaret to také sluší víc v
odpadkovém koši, neţ po zemi všude
tam, kde zrovna dokouříte...
Romana Svobodová,
nedobrovolný třídič odpadů
v kontejnerech u obchodu
(mezititulky redakce)

Pětiminutový rozhovor / Příroda kolem nás
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Nový seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Tentokrát….s hospodským
Lukášem Horkým.

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.
Do ratenické hospody snad zavítal uţ
kaţdý. Za pultem u pivní pípy všechny
hosty obsluhuje Lukáš Horký. Kaţdý
zná jeho milý, svérázný humor. (Např.
členové sdružení Ratenická včela jsou
Lukášem vždy nazýváni „vosáci“).
Jeho veselá letora je doslova
nakaţlivá. Nyní ho můţete poznat více
v našem „Pětiminutovém rozhovoru“:

Prodavač.
Kdybys mohl v Ratenicích něco
změnit, co by to bylo?
Aby v Ratenicích bylo více
usměvavých lidí.

Jaké je Tvé oblíbené jídlo a
proč?

Jaké je Tvé oblíbené místo a
proč?
Krásná silnice a na motorce s partou
kamarádů.
Jak by vypadal Tvůj ideální
víkend?
Být v hospodě, takţe jich mám dost.

Čeho v životě nejvíc lituješ?
Ţe jsem některé věci neřešil jinak.

Zdraví a štěstí nadevše.

Co považuješ za svůj největší
úspěch?

Kdybys mohl povečeřet
s nějakou významnou osobou,
koho by sis vybral a proč?

Své dvě děti a manţelku.

Zdeněk Svěrák.

Čeho bys chtěl dosáhnout v
nejbližších 12 měsících?

Co bylo Tvé první zaměstnání?

Konečně zmoudřet.

Adopce stromů a keřů
u křížku

lidem z okolí, kteří přiloţí svou ruku
k dílu.

hledali
patrony,
ochránce,
adoptivního rodiče, kmotříčka,
milovníka
přírody
– prostě
člověka, který je ochoten se základním
způsobem postarat o nové stromy a
keříky, které budou vysazeny u kříţku.
Na tuto výzvu se přihlásila paní Edita
Ţelezná.
I touto cestou jí
mnohokrát děkujeme za ochotu
pečovat o tento kout naší obce.
Děkujeme předem i všem ostatním

Umím stojku na hlavě.

Biftek, a proč ? Protoţe mi chutná.

Lukáši, podle jakého motta se v
životě řídíš?

V minulém zpravodaji 1/2011 jsme

Existuje ve Tvém životě věc, o
které málokdo tuší?

Nechali jsme místo posoudit „dvorním
botanikem“ sdruţení Ratenická včela,
MUDr. Martinem Sádlem, který
navrhl tuto skladbu rostlin: vedle
kříţku z kaţdé strany by byl jeden
jeřáb
oskeruše,
jehoţ
výška
v dospělosti (za 20-30 let) by měla být
kolem 10 – 12 metrů. Nynější javor se
pokusíme přesadit na vhodnější místo
pro tak vzrůstný strom. Javor totiţ
v dospělosti dosahuje aţ 30 metrů, coţ
pro tak malé prostranství u kříţku
nevyhovující. Jeřáb oskeruše je navíc
stromem poměrně vzácným (v

Kdybych Ti mohla splnit nějaké
přání, jaké by to bylo?
27 °C a slunečno celý rok. Ale to je
nesplnitelné.
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.

Maďarsku a Švýcarsku zákonem
chráněným druhem) a v České
republice roste pouze v teplých
oblastech. Má také bohaté vyuţití: z
jedlých plodů oskeruše (jsou to
hruštičky 1,5–3 cm velké), se vyrábí
mošt, marmeláda a zejména pak
pálenka – oskerušovice. Bohuţel
znalce pálenky musíme nyní zklamat plodit začíná aţ za 15-20 let, takţe
případná úroda na pálenku jen tak
nebude . Jako okolní keře budou
prostranství před kříţkem zdobit
červenolisté dřišťály.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
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Z regionu Podlipansko

Co je to MAS
Podlipansko?
MAS – místní akční skupina je
doslovný
překlad
z anglického
originálu Local Action Group (LAG).
Vhodnějším názvem by byl spíše
skupina pro místní akce.
MAS Podlipansko je nezisková
organizace
(obecně
prospěšná
společnost – o.p.s.), která byla
zaloţena v roce 2006. Představuje
skupinu lidí, kteří chtějí pomalu, ale
jistě,
po
jednotlivých
krocích,
projektech, akcích zlepšovat ţivot
v celém regionu. Hlavním důvodem
vzniku bylo hledání společných řešení
problémů v regionu a zlepšování
prostředí pro život v místě, kde se
cítíme doma. Tato činnost je
financována z dotačních prostředků
evropských i národních, ale i z vlastní
doplňkové činnosti MAS.
K 30.6.2011 má MAS Podlipansko 47
členů (obce, neziskové organizace,
podnikatelé, občané).
Území Podlipanska čítá 54 obcí s 42
tisíci obyvateli. Rozkládá se ve
východní části Středočeského kraje

v okresech Kolín, Nymburk a Prahavýchod. Jde o typickou venkovskou
oblast, odedávna bohatě zemědělsky
vyuţívanou, která je „mostem“ mezi
Polabím a Posázavím.

Od roku 2009 realizuje MAS
Podlipansko mimo jiné Strategický
plán Leader s názvem „Cesty k lidem“
financováno
z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj
venkova prostřednictvím Programu
rozvoje venkova ČR, v rámci kterého
funguje jako malá grantová agentura.
MAS jiţ přijala 98 projektových
ţádostí
a
k realizaci
v regionu
doporučila 66 ţádostí téměř za 30 mil.
Kč. Průměrná dotace je 400 tis. Kč na
jeden projekt.
MAS Podlipansko se věnuje i
propagaci regionu a cestovnímu
ruchu, například právě realizovaným
projektem „Podlipansko všemi smysly
– turisté vítáni“, který byl financován
z Regionálního operačního programu

Střední Čechy. Dalším realizovaným
projektem, který má podpořit místní,
je „Venkovská trţnice“. Projekt, který
vytvořil
elektronickou
volně
přístupnou
databázi
místních
řemeslníků.
Vytištěný
katalog
místních
podnikatelů
dostala
k dispozici
kaţdá
domácnost
v regionu.
MAS Podlipansko je koordinátorem
regionální
značny
„POLABÍ
–
regionální produkt“. Značka má
podpořit
místní
producenty
(zemědělce, ţivnostníky a malé nebo
střední firmy), kteří v celém Polabí
včetně Podlipanska produkují místní,
tradiční výrobky, a to v souladu se
zájmy ochrany přírody a udrţitelným
rozvojem. Značka garantuje vysokou
kvalitu produktů a přímou návaznost
na dané území.
V blízké budoucnosti bude MAS
Podlipansko realizovat nové projekty
v oblasti
ţivotního
prostředí
a
sociálních sluţeb, snaţí se také o
podporu a rozvoj dobrovolnictví.
Podrobnosti o MAS Podlipansko
najdete na www.podlipansko.cz

Ing. Markéta Pošíková
ředitelka

Monitorovací výbor (Jan Urban z Kostelce
n.Č.l. a paní H. Štamberská z Krupé
kontrolují projekt realizovaný z LEADERu
"Bezpečně do školy". Projekt byl ukončen v
červnu 2011. Cena opraveného chodníku
byla 476 tis. Kč, dotace 357 tis. Jedná se již
o druhý projekt. První byl realizován v roce
2010, jednalo se opět o chodník v hodnotě
654 tis. Kč s dotací 490 tis. Kč.
V dřívější době v roce 2007 byly
prostřednictvím Podlipanska a DSO Pečecko
v rámci LEADERu instalovány nové hrací
prvky na hřišti a také ve spolupráci s MAS
byl úspěšně podán a komunitně projednán
projekt opravy hřiště v Ratenicích. Ze
stejného programu jsme také přispěli na
opravu střechy kostela v Ratenicích - dotace
byla 50 000 Kč.

Spolky
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Nový Ratenický včelařský betlém těsně před
dokončením!

V průběhu

listopadu 2011 bude jiţ k dispozici Ratenický včelařský betlém. Ke

shlednutí i koupení bude mimo jiné i při tradičním Rozsvěcování vánočního
stromečku, které se bude konat v neděli 27. listopadu od 16 hodin před kostelem
a v obecním úřadu. Cena betlému bude 140,- Kč, coţ představuje hodnotu jednoho
malého stromu. Betlém je vhodným dárkem přátelům a příznivcům Ratenic. Výtěţek
z prodeje půjde na akce Ratenické včely zvelebující vzhled Ratenic a okolí.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu

Poznáváte to prázdné místo za hřištěm?

Jsme rádi, ţe Vám můţeme představit nový vzhled Permakulturního sadu, který
v průběhu tohoto roku vznikl za hřištěm. Díky obětavé práci členů a příznivců Ratenické včely
dostalo toto místo „nový kabát“, který je vskutku reprezentační. Děkujeme tímto i panu
starostovi Kratochvílovi a místostarostovi Papěţovi. Bez úzké spolupráce s nimi bychom
nemohli dosáhnout tohoto výsledku. Hlavní poděkování patří Nadaci ČEZ, která vznik
Permakulturního sadu podpořila finančně v rámci grantu Ratenické včely: „Volnočasové aktivity – Ekomuzeum
Ratenice“. Slavnostní formální předání sadu veřejnosti bude při Rozsvěcování vánočního stromečku dne
27. listopadu od 16 hodin. Jste zváni!
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu

