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Povodně 2013
Tímto obrázkem a mnoha dalšími
kresbami ocenily děti mateřské školy
práci ratenických hasičů při nejhorších
povodních v novodobé historii obce.

Cyklostezka z Ratenic do Peček byla
slavnostně otevřena 2. října 2013. Jak
vše proběhlo?
…strany 2 – 3

Staročeské Vánoce

Vánoční přání a poděkování
Tak už je tu zas,
zima, sníh a mráz,
Ježíšek dárky připravuje,
bílý sníh kolem poletuje…….

Proběhly již tradiční Staročeské
Vánoce. Co se na nich vše událo?
…strany 8 – 9

Takhle bychom si mohli klidně zaveršovat,
všem se nám jistě vybaví vzpomínky
z dětství a obrázky pana Lady se
zasněženou vesnickou krajinou. Vánoce
jsou sice pro mnohé z nás důvodem
k radosti, zejména pro naše nejmenší, ale
především si je připomínáme jako svátky
narození Krista.

bohatý kulturní program, který připravilo
mnoho dobrovolníků z našich řad.

Štědrý večer je pro nás všechny důvodem
k setkání celé rodiny u slavnostně
prostřeného stolu a k obdarování jeden
druhého. Nejen smaženým kaprem je živ
člověk, ale i lidská duše potřebuje
pohlazení a zastavení ve shonu všedních
dnů. Vánoce jsou pro nastolení takovéhoto
klidu tím nejlepším důvodem. Člověk se
musí také na chvíli zastavit, zapomenout
na své každodenní starosti a se svými
blízkými si užít svátečních chvil.

Děkuji všem organizátorům, účinkujícím a
všem, kteří se podíleli na uspořádání této
akce a přispěli tak ke zdárnému průběhu
celého adventního podvečera.

Poděkování
Prvního prosince jsme se sešli u rozsvícení
vánočního stromu před obecním úřadem.
Již tradiční společná adventní akce měla

Internetové muzeum

Bez nadšení, práce a dlouhodobých
příprav by celá akce tak dobře nedopadla.
Vždyť úspěch a oblíbenost našich
Staročeských vánoc už dávno překročily
hranice Ratenic.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám krásné a šťastné Vánoce, našim
nejmenším
spoustu
radosti
pod
stromečkem, žádnou rybí kost v krku nebo
podobnou vánoční komplikaci a v novém
roce 2014 pevné zdraví, které všichni
potřebujeme ze všeho nejvíce a
samozřejmě také mnoho štěstí, úspěchů a
spokojenosti v životě.

Díky úsilí mladých historiků
Ratenické včely a za pomoci mnohých
občanů – pamětníků bylo 17. 11. 2013
„otevřeno“ jedno z největších
obecních virtuálních muzeí na světě
…strany 9 – 10 a 18

Ratenice ve Francii?

Ladislav Kratochvíl, starosta
…strana 19
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Slavnostní otevření
cyklostezky Ratenice – Pečky
Dne 2. října 2013 v deset hodin dopoledne jsme se sešli u
nového mostu přes Výrovku mezi Ratenicemi a Pečkami.
Důvod byl jasný. Byla dokončena stavba nové cyklostezky
a tohoto dne proběhlo její slavnostní otevření, kterého se
zúčastnili kromě široké veřejnosti také někteří starostové
z okolních obcí včetně starosty Peček pana Milana
Urbana, ředitele ROP Střední Čechy pana JUDr. Ing.
Tomáše Novotného, Ph.D. a paní Ing. Martiny Semelkové.
Dále byli přítomni pan František Neudörfl, ředitel firmy
TELSIG s.r.o., která stavbu provedla, pan Ing. Jindřich
Hof jako technický dozor investora a mnozí další.
Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za
pomoci dětí z naší mateřské školy.
Slavnost dále pokračovala v hospodě, kde

Realizace
Stavba byla realizována v měsících
březen – srpen 2013 a zakončena
kolaudací dne 6.9.2013. Celkové náklady
na stavbu dosáhly 5,771 mil Kč, dotace
z ROP Střední Čechy činila 4,208 mil Kč
a finanční spoluúčast obce Ratenice a
města Pečky byla 1,563 mil Kč.
Realizací tohoto projektu se podařilo
uskutečnit
dlouholetou
myšlenku
vybudování této spojnice pro pěší a
cyklisty mezi Ratenicemi a Pečkami po
více jak dvacetiletém úsilí.

Poděkování
se po slavnostním přípitku rozkrájel
cyklostezkový dort a snědlo připravené
pohoštění.

Děkuji firmě TELSIG s.r.o. Velký Osek
za realizaci a zdárné dokončení stavby i
přes velké potíže, které vznikly špatným
počasím a následně i díky povodni, která
velkou část stavby zaplavila, dále děkuji
Ing. Jindřichu Hofovi, který prováděl
technický dozor investora.

Děkuji všem dalším spolupracovníkům za
pomoc a za příkladnou spolupráci při
řešení problémů se stavbou spojených.
Děkuji
samozřejmě
také
MAS
Podlipansko, hlavně Kateřině Hejdukové,
za dobrou spolupráci a čas obětovaný naší
cyklostezce.
Velký dík patří také panu Milanu
Urbanovi, starostovi Peček a městu Pečky
za finanční spoluúčast, bez které by
stavba byla těžko realizovatelná.
Přeji si, aby nová cyklostezka sloužila ke
spokojenosti nám všem a ulehčila nám
cestování. Je to veřejně prospěšná stavba,
která má sloužit všem, a proto bychom si
ji měli vážit a starat se o ni, aby nám co
nejdéle vydržela.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Stříhání pásky
Otevření cyklostezky se zúčastnili jako
hosté za ROP STŘEDNÍ ČECHY pan
ředitel JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D.
a Ing. Martina Semelková.
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Ztracený kámen
Tak, jak se postupně celá stavba cyklostezky připravovala a uváděla v život,
uvědomoval jsem si, že jestli se to celé podaří, bude to uskutečnění velkého snu a
myšlenky bývalého starosty pana Jaroslava Goliáše. Ten od začátku svého
starostování v naší obci o cyklostezku usiloval a začal připravovat projekt. Bohužel
se mu tento záměr nepovedlo uskutečnit, přepadla ho vážná nemoc. Na tomto
projektu už dále nemohl pracovat a zákeřné nemoci nakonec podlehl.

Duchovní vklad
Bylo mi jasné, že tento jeho duchovní vklad
se musí na dokončení stavby nějakým
způsobem projevit. Dlouho jsem o tom
přemýšlel
a
myšlenka
pojmenovat
cyklostezku jeho jménem byla logickým
vyústěním a projevem úcty k jeho osobě.
Zastupitelstvo obce návrh pojmenovat
cyklostezku Jaroslava Goliáše jednohlasně
schválilo. Zbývalo jen vymyslet, jakým
způsobem jeho jméno na cyklostezce
zvěčnit. Původně jsme chtěli tam umístit
jakousi ceduli s tímto nápisem. Ale…

Objev kamene

Na co se
můžeme těšit:
úterý 24. prosince 2013 od 16 hod.
kostel sv. Jakuba V. v Ratenicích
9. ratenické koledování
s možností zažehnutí Betlémského
světla
– pořádá Ratenická včela
sobota 28. - neděle 29. 12. 2013
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
závody AGILITY
– pořádá KK SIMIRE

jako podklad k nápisu se jménem Jaroslava
Goliáše a umístit ho trvale jako pamětní
kámen u cyklostezky místo plánované
cedule. Tak se také stalo.

Při zemních pracích na zakládání nového
mostu bagr náhle vyvalil velký žulový
opracovaný blok, který původně sloužil Na slavnostní otevření jsme pozvali také
jako jeden za základních kamenů starého děti pana Goliáše Jana a Alici, kteří naše
mostu, jenž zde kdysi stál. Tento kámen pozvání rádi přijali. Takováto vzpomínka
dlouho ležel podél stavby a nevěděli jsme , na otce a umístění pamětního kamene s jeho
co s ním. Myšlenka se zrodila v hlavě pana jménem je potěšilo.
Jiřího Papeže, místostarosty obce, který
Ladislav Kratochvíl, starosta
dostal geniální nápad – tento kámen použít
_________________________________________________________________________
Inzerce

leden2014 (datum bude upřesněno)
hostinec U Kratochvílů
Myslivecký ples
– pořádá Myslivecké sdružení
neděle 5. ledna 2014 odpoledne
po domech
„My tři králové jdeme k vám…“
– koledování Tří králů na podporu
opravy křížku u domu
– pořádá Ratenická včela
sobota 11. ledna 2014
Valná hromada SDH Ratenice
– pořádá SDH Ratenice
sobota 11. ledna 2014 od 20 hod.
hostinec U Kratochvílů
4. ples pejskařů
– pořádá KK SIMIRE
Pokračování na další straně

Redakční
sloupek
Vydává: Obec Ratenice
Redakční rada: Luděk Kudláček,
Jiří Podskalský a Jan Sadek
Kontakt na redakční radu:
zpravodaj@ratenice.cz
Grafika a sazba: Luděk Kudláček
Počet výtisků: 220
Tisk: 16. 12. 2013
Uzávěrka tohoto čísla:
29. 11. 2013
Uzávěrka příštího čísla bude:
dle potřeby
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Čím žijeme

Na co se
můžeme těšit:
Pokračování z předchozí strany:

sobota 25. ledna 2013
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
Obranářský den s Ondřejem
Lodinským
– pořádá KK SIMIRE
únor 2014 (datum bude upřesněno)
Obecní úřad Ratenice
akce „Zapomenutá fotka“
– pořádá Ratenická včela
sobota 1. - neděle 2. února 2013
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
Seminář rehabilitační a kondiční
cvičení pro psy s MVDr. Helenou
Potfajovou
– pořádá KK SIMIRE
sobota 15. února 2014
hostinec U Kratochvílů
Hasičský ples – hraje HUSBERY
– pořádá SDH Ratenice
sobota 15. – neděle 16. února 2013
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
Obranářský den s Ondřejem
Lodinským
– pořádá KK SIMIRE
sobota 1. - neděle 2. března 2013
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
Seminář rehabilitační a kondiční
cvičení pro psy s MVDr. Helenou
Potfajovou
– pořádá KK SIMIRE
sobota 8. března 2014 od 20 hodin
hostinec U Kratochvílů
„Maškarní ples“
neděle 9. března 2013
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
Obranářský den s Ondřejem
Lodinským
– pořádá KK SIMIRE
duben 2014
(datum bude upřesněno)
sběr železného šrotu
– pořádá SDH Ratenice
sobota 26.dubna 2014
cvičiště KK SIMIRE Ratenice
závody AGILITY
– pořádá KK SIMIRE
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Po dobrém chodníku
V letošním roce se nám podařilo uskutečnit projekt Po dobrém chodníku, který byl
schválen k financování ze Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF) již v roce
2012. Jednalo se o opravu starého chodníku
podél hlavní průjezdní silnice v úseku od
hasičské zbrojnice až ke vjezdu na hřiště.
Celková délka opraveného chodníku je
286,1 m v původní šířce jako byl ten starý.
Stavbu provedla firma Halko s.r.o. stavební
společnost Nová Ves, v měsících červen červenec. Stavba byla řádně zkolaudována
a předána k užívání. Za kvalitní provedení
stavby firmě Halko s.r.o. děkujeme.
Celková hodnota stavby je 494.808,-Kč.
Dotace ze SZIF činí 327.144,-Kč, podíl
obce činí 167.664,-Kč.
Touto stavbou došlo k propojení již dříve zrekonstruovaných úseků chodníků v horní a
spodní části obce. Nyní lze celou obec odshora dolů projít po opraveném chodníku.
Doufáme, že se nám i nadále bude dařit opravovat další staré části a vybudovat nový
chodník od samoobsluhy až na konec obce směr Vrbová Lhota. Toto je v dlouhodobém
plánu obce.
Ladislav Kratochvíl a Jiří Papež
_________________________________________________________________________

Vítání občánků
Dne 23. 6. 2013 jsme ve 14 hodin na obecním úřadě přivítali dalších 6 nových občánků
Ratenic. Ti dostali na uvítanou malý dárek. Kulturní program připravily děti z MŠ a
kytarový virtuos Vojtěch Hrabal.
Ladislav Kratochvíl, starosta
_________________________________________________________________________

Setkání s novými školáky
Dne 1. 9. 2013 jsme
se sešli na obecním
úřadě s nastávajícími
prvňáčky,
kteří
rozšířili řady našich
školáků.
Pozvání
přijali
také
pan
ředitel ZŠ v Pečkách
Mgr. Luboš Zajíc,
pan ředitel ZŠ a MŠ
Vrbová Lhota Mgr.
Vlastimil Procházka
a paní učitelka Mgr.
Michaela Petráková
z téže školy. Proběhla
krátká beseda s žáky
a rodiči, kteří se
dozvěděli, co nového je ve škole čeká a co je pro ně připraveno. O kulturní program se
postaraly naše nejmenší děti ze školky a noví školáci také dostali malý dárek.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Ratenický zpravodaj | |

Zasedání 26. 4. 2013
- ZO schválilo závěr. účet za r. 2012.
- ZO schválilo smlouvu o doč. užívání
části ob. poz. č.9/99 pro p. M. Koláře.
- Starosta seznámil ZO s průběhem
stavby cyklostezky a s výsledky kontr.
dne 26. 4. 2013. Byla zjištěna chyba v
projektu mostu konkrétně výplně
zábradlí. Harmonogram je dodržen.
- Mgr. Kudláček byl pověřen sepsáním
žádosti k projektu Fondu T-Mobile
„Mluvme spolu“ o finanční podpoře
modernizace návsi vč. 3D studie.
- Proběhla diskuze o návštěvě Dobšic.
- ZO bylo seznámeno s plněním
rozpočtu za ¼ 2013, kde došlo k
navýšení daňových příjmů.
- Ředitelka seznámila ZO se stavem
hospodaření MŠ a informovala o
platbách záloh na elektřinu.
- ZO prozatím neschválilo vyhlášku
týkající se zákazu podomního prodeje.
Zasedání 12. 6. 2013
- ZO schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene pro uložení kabelu
ČEZ na pozemek č. 489/1, který je v
majetku obce Ratenice.
- ZO schválilo smlouvu o bezplatné
výpůjčce kontejneru na papír od firmy
EKO-KOM.
- Na základě informací o průběhu
povodně a stavu protipovodňových
opatření v obci podaných p. starostou,
ZO navrhlo vytvořit plán protipovodňových úprav a vyčlenit z
rozpočtu fin. částky na tyto úpravy.
- P. starosta seznámil ZO s průběhem
stavby cyklostezky a s vícepracemi
kvůli měkkému podloží. Dále s nutností dodatečných úprav mostu. Byla
podána žádost na ROP o prodloužení
stavby o 1 měsíc kvůli povodním.
- ZO bylo seznámeno s nabídkou firmy
NYKOS na likvidaci odpadu, která
ovšem nebyla výhodnější než od
současného dodavatele TS Nymburk.
- Na základě informace Rat. včely o
grantu na opravu drobných historických staveb ZO schválilo případnou
fin. výpomoc oprav „křížku u domku“.
- Schválený plán provádění zkušebních
vrtů a sledování stavu hladiny vody
pro napájení Louže, nemohl být
dodržen. Hladina vody je vlivem
povodní podstatně výše než
v normálním období.
Zasedání 2. 8. 2013
- ZO projednalo nabídku firmy Grand
Elite o vypracování žádosti na dotaci

Usnesení zastupitelstva obce

pro dostavbu II. etapy kanalizace z
programu Ministerstva zemědělství.
- ZO schválilo dodatek k nájemní
smlouvě s Agro Sokoleč týkající se
aktualizace pozemků a zvýšení
nájemného z pronajatých pozemků.
- ZO se seznámilo s plněním rozpočtu
obce za ½ roku 2013 a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 6.
- P. starosta seznámil ZO se stavem a
průběhem stavby cyklostezky. Proběhlo položení asfaltového koberce,
dlažby na křížení s plynovodem,
oprava a doplnění obrubníků.
- P. starosta seznámil ZO s ukončením
stavebních prací na akci „Po dobrém
chodníku“. Kolaudace proběhla dne 6.
9. 2013.
- P. Kudláček přednesl návrh p.
Heřmana, Ratenice čp. 39 ohledně
poskytnutí vody na hřiště. Nabídka
bude přednesena TJ Ratenice.
- P. starosta a místostarosta seznámili
ZO s protipovodňovými opatřeními v
obci, které bude nutné realizovat. Dále
informovali o již rozpracovaných
opatřeních např. přepadový výtok z
louže, zprůchodnění potrubí podél
silnice na Vrbovou Lhotu, přepadový
odtok z kanálu u čp. 62, odtokové
žlaby přes polní cestu u „šutráku“ atd.
Zasedání 13. 9. 2013
- ZO schválilo podepsání mandátní
smlouvy s firmou Grand Elite s.r.o.
Praha, za účelem podání žádosti o
dotaci na výstavbu II. etapy kanalizace
v obci Ratenice z programu
Ministerstva zemědělství.
- P. starosta seznámil ZO s finanční
stránkou stavby cyklostezky. Stavba
byla ukončena a kolaudace proběhla 6.
9. 2013. Dne 2. 10. 2013 v 10.00 také
proběhlo slavnostní otevření cyklostezky. ZO schválilo pojmenování
cyklostezky po bývalém starostovi J.
Goliášovi, který o ni začal usilovat, na
„Cyklostezku Jaroslava Goliáše“.
- Obec obdržela 2 nabídky na realizaci
obnovy návsi od Ing. Posoldy a p.
Marka z Kostelce nad Labem. Po
diskuzi se ZO se nedohodlo na formě
pokračování tohoto projektu.
- Na základě informací ředitelky MŠ o
nutných opravách ZO schválilo navýšení ročního příspěvku na provoz MŠ
Ratenice o 35.000,- Kč.
Zasedání 11. 10. 2013
- Zastupitelé obdrželi k prostudování
a projednání návrh rozpočtu na rok

|
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2014, který se bude projednávat na
příštím zasedání.
- P. starosta oznámil, že byla podána
žádost o dotaci z Ministerstva
zemědělství na dostavbu kanalizace v
obci z programu č. 129253.
- Myslivecké sdružení Ratenice –
Vrbová Lhota požádalo o poskytnutí
příspěvku na opravu střechy myslivecké chaty, a krmivo v celkové výši
65.000,- Kč v rozpočtu na rok 2014.
- ZO schválilo mandátní smlouvu mezi
firmou Paringstav a Obcí Ratenice na
vyřízení stavebního povolení a zpracování rozpočtu pro výstavbu nové
místní komunikace na pozemku č.
490/2.
- P. Kudláček vyjádřil nespokojenost s
výsadbou stromů a keřů kolem
cyklostezky. Dále odstoupil z funkce
předsedy i člena kontrolního výboru.
Zasedání 4. 11. 2013
- Na základě připomínky p. Kudláčka
byl pozván p. Kapr, který prováděl
výsadbu podél cyklostezky. Ten
objasnil způsob výsadby a použití
druhů dřevin a keřů.
- Byl projednán návrh rozpočtu a
proběhla diskuse nad jeho
jednotlivými položkami.
- ZO schválilo návrh rozpočtu obce na
rok 2014 v paragrafovém znění, kde
závaznými ukazateli rozpočtu budou
paragrafy.
- ZO schválilo na základě žádosti pí. M.
Hrdé prodloužení její nájemní
smlouvy od 1. 12. 2013 do 30. 11.
2014.
- ZO schválilo p. Vladimíra Kloudu
jako předsedu kontrolního výboru.
- Obec Ratenice obdržela dopis se
sdělením o nezařazení žádosti do
seznamu akcí programu Ministerstva
zemědělství.
- P. Kudláček pozval ZO na otevření
Ekomuzea a naučné stezky, spojené s
lampiónovým průvodem ve spolupráci
Ratenická včela a SDH Ratenice,
konaným dne 17. 11. 2013
- P. Sadek informoval o podrobnostech
partnerské smlouvy mezi obcí
Ratenice a Ratenickou včelou ze dne
29. 6. 2011 k projektu cyklostezky
Ratenice – Pečky.
Výběr z usnesení Zastupitelstva obce
Ratenice sestavil
Ing. Jiří Podskalský, zastupitel
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„Kam půjdeme na návštěvu?“
V rámci realizovaného školního projektu výše uvedeného názvu
jsme s dětmi poznávaly místo našeho bydliště, domova, učily se
vše pojmenovat, znát význam některých budov a míst v obci,
vhodně se chovat na „návštěvě“ i při pohybu v obci, dbát na
svou bezpečnost a v neposlední řadě také poznávat u našich
obecních spolků možnosti, jak plnohodnotně strávit volný čas,
nenudit se a tudíž nemít prostor vymýšlet „hlouposti“, což je
v dnešní hektické době důležité.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, které jsme s dětmi
navštívily, za vřelé přijetí a za velice pěkně připravený
výklad o jejich činnosti. Je vidět, že obec díky těmto
„akčním“ lidem stále žije a má co nabídnout.
Alena Čáslavová, ředitelka MŠ

Zápis do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Ratenice vyhlašuje zápis dětí pro šk. rok 2014/2015 na
středu 19. 3. 2014 od 13 do 16 hodin v budově školy. Pro omezenou kapacitu školy
budou přednostně přijaty k docházce do MŠ děti, které se zúčastní zápisu ve výše
stanovený den (pro přijetí není rozhodující, v jakém pořadí se v tento den zápisu
zúčastníte, nemusíte se ani dostavit se svými dětmi).
Přednost dostanou děti rok před
zahájením povinné školní docházky, děti
mající místo trvalého bydliště v obci a
děti starší 3 let. Ostatním zájemcům bude
vyhověno pouze v případě volného místa
v MŠ. Přijímání bude probíhat podle
kritérií, která jsou vyvěšena na
internetových
stránkách
školy:
www.skolka.ratenice.cz.
Co nabízíme:
- stabilní kolektiv pedagogických
pracovníků, klidnou, vstřícnou a
přátelskou atmosféru
_______________________________
Inzerát
„Staré“ organizátorky dětských akcí
v obci hledají „mladé“ nástupkyně či
pomocnice (nástupce či pomocníky).
Rády předáme „žezlo“ i zkušenosti!
Značka: Konání dětských akcí v obci
v ohrožení!
Informace u učitelek v mateřské škole.

-

-

výhodu menšího kolektivu pro
individuální přístup k dětem
výchovně - vzdělávací práci dle
Školního vzdělávacího programu:
„Hrajeme si celý rok aneb jaro, léto,
podzim, zima na světě je přece prima“
plavecký výcvik
seznamování s anglickým jazykem
hravou formou
přípravu předškolních dětí na vstup do
1. třídy ZŠ dle programu: „Cvičení
soustředěné pozornosti pro předškolní
děti“

-

-

výlety, návštěvy divadelních
představení, exkurze, školní slavnosti,
besídky, apod.
kontakty na odborné poradny –
logopedie, apod., dle zájmu
konzultace ohledně výchovy a
vzdělávání předškolních dětí
zapůjčení odborné literatury a
časopisů

Těšíme se na Vás a Vaše děti
Za MŠ Ratenice
Alena Čáslavová, ředitelka

Vážení občané,
ráda bych využila příležitosti a v této předvánoční době bych chtěla poděkovat všem,
kteří nějakým způsobem v uplynulém roce pomáhali školce v jejím fungování.
Přivítali jsme každou pomoc, ať materiální tak finanční, popř. i „ pracovní“.
Děkuji starostovi obce Ratenice jakožto zřizovateli i zastupitelům obce za finanční
podporu provozu školy a vstřícné jednání, rodičům za materiální pomoc v podobě
hygienických a výtvarných potřeb, ovoce a zeleniny pro školní jídelnu, apod.
Děkuji také všem sponzorům, kteří věnovali škole v roce 2013 finanční nebo věcné
dary, velice si jejich přispění vážíme. Finančních prostředků na zrealizování potřebné
rekonstrukce budovy školy a obnovení zastaralého interiéru nemáme tolik, kolik
bychom potřebovali, proto jsme vděčni za každý příspěvek.
Všem, kteří byť i maličkostí dětem zpříjemnili školní rok, mikulášskou a vánoční
nadílku, srdečně děkujeme.
Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku
přeje spoluobčanům Ratenic
ředitelka A. Čáslavová a zaměstnanci MŠ Ratenice

Ratenický zpravodaj | |

Poděkování
- to první patří rodičům
za nádherné kostýmy
pro děti do Živého
Betlému na letošní
Staročeské Vánoce,
a to druhé dětem,
které dokázaly
zpomalit předvánoční
shon a snad i potěšit
obyvatele obce.
Alena Čáslavová,
ředitelka MŠ Ratenice
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Stalo se
v Ratenicích
před
…100 lety (1913)
V kostele zprovozněny nové
varhany od kutnohorské firmy
„Ant. Melzer“. Staré varhany byly
darovány do kaple v Cerhenicích.

A zase stání aut na chodnících!
Téměř v každém zpravodaji neustále dokola např. pro matku jedoucí s kočárkem, která
a dokola vás upozorňuji na to, že stáním aut se takovému autu musí vyhnout do silnice,
na chodnících se porušuje vyhláška o protože po chodníku nemůže pokračovat.
silničním provozu, a nejen to. Stáním aut na Opět vás, kterých se to týká, důrazně žádám
chodnících se tyto chodníky poškozují! o nápravu a ohleduplnost k ostatním, hlavně
Chodníky máme téměř všude nové a rádi chodcům, pro které jsou chodníky určeny.
bychom je zachovali co nejdéle i pro naše
budoucí generace. Stojící auto na něm Ladislav Kratochvíl, starosta
představuje nepřekonatelnou překážku
_________________________________________________________________________

Zimní údržba komunikací
V nadcházejícím zimním období nás čeká Žádám vás, uklízejte se svá auta domů na
odklízení sněhu a zimní údržba chodníků a dvorky. To samé je při stojícím autu na
místních komunikací. Žádám všechny chodníku. Když zde pojede pracovník
řidiče, aby umožnili průjezd techniky, která s kartáčem na zametání sněhu nebo se
bude údržbu provádět. Máme smluvně sněhovou frézou, nemůže chodník uklidit,
zajištěnou údržbu s Agro Sokoleč, které protože zde neprojede. Uvědomte si
bude ulice v případě potřeby projíždět vážnost problému a buďte ohleduplní
traktorem s radlicí. Stojící auta na k druhým.
komunikaci to znemožňují, nelze zde
projet, hrozí i poškození vozidel. Řidič Také bych chtěl poděkovat všem
traktoru s radlicí do takovéto ulice dokonce obyvatelům Ratenic, kteří dobrovolně,
odmítá vjet, protože je mu vašimi stojícími vlastními silami uklízejí sníh před vlastním
auty průjezd znemožněn a sníh není kam domem a jeho okolím. Ulehčuje nám to
shrnout. V tomto případě zůstane ulice nebo naši práci. Děkuji.
její část neuklizená. A nemůžeme se tomu
divit.
Ladislav Kratochvíl, starosta
_________________________________________________________________________
Inzerát

Za obcí zbudován nový hřbitov – až
do roku 1924 se na něm ale
nepohřbívá. Zajímavostí je, že
z důvodu nedostatku bytů byla roku
1920 přechodně obydlena i
márnice na tomto novém hřbitově.
Do čp. 98 byla dočasně umístěna
třetí třída ratenické školy.
Obecní zastupitelstvo na popud
učitele Františka Hatláka schválilo
28. července 1913 zřízení školní
lidové knihovny pro odrostlejší
mládež.

…75 lety (1938)
Byl zbourán poslední dům s
doškovou střechou, stál na místě
dnešního čp. 48
viz www ekomuzeum.ratenice.cz/promeny

Palivové dřevo
Prodej palivového dřeva za příznivé ceny a
pro občany Ratenic s 5% slevou. Jedná se
pouze o tvrdé dřevo o rozměrech 33 a 50 cm
(sypané PMS), 1m dlouhé štěpiny (skládané
PMR). Dřevo lze objednat i v 1m dlouhých
kuláčích. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Krásné prožití svátků vánočních a v celém
novém roce přejeme mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Palivové dřevo Klouda Ratenice

…50 lety (1963)
Již druhým rokem naprostý
nedostatek masa, sádla a tuků –
nelze je téměř koupit po celém
okrese
Zpracoval: Luděk Kudláček
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3. ročník dobročinného vánočního bazárku „Udělej radost druhým“
V letošním roce jsme se těšily obzvláště štědrým darům z vaší
strany, ke kterým jsme připojily milé drobnosti z minulého
roku a vyrazily dělat radost sobě i druhým na Staročeské
Vánoce. Letos jste „nakoupili“ za 4.070,- Kč, což je o téměř
tisíc dvě stě korun více než vloni. Všem srdečně děkujeme a
získané peníze využijeme v příštím roce na uskutečnění akcí
pro děti v obci – dětský karneval a dětský den.
Věci, které nám zůstaly, uložíme a příští rok na dalším
ročníku vánočního bazárku se s vámi se všemi budeme těšit
zase na viděnou!
P.S. Děkujeme našim mladým pomocníkům.
Alena Čáslavová a Vlasta Mengerová
______________________________________________________________________________________________

Adventní očekávání
Letošním 1. prosincem jsme vstoupili
nejen do nového měsíce, posledního
v roce, ale vstoupili jsme i do nového
církevního roku. První neděle adventní
zahajuje přípravu na nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce.

Příprava na návštěvu
Advent znamená příchod. Je obvyklé, že
se velmi pečlivě připravujeme na příchod
vzácné návštěvy, přemýšlíme, jak vše
nejlépe upravit, vyzdobit. Prostě, aby
návštěva byla spokojena. Také my se
během adventní doby připravujeme na
vzácnou návštěvu. Po staletí očekávaný a
mnoha proroky ohlašovaný Mesiáš
konečně přichází. Od jeho prvního
příchodu sice uplynulo více než dva tisíce
let, ale právě pro jeho vzácnost si ten
příchod
připomínáme
každoročně.
Vzácnost tak významné návštěvy netkví
v přepychovém oblečení, mimořádném
spřežení vzácných koní ve zlatém kočáře,
kterým návštěvu přivážejí, ani výstavném
paláci, kde je návštěva přijímána.
Vzácnost tkví v daru, který tato návštěva
přináší. Tím darem je L á s k a .

Na svět přichází
Bůh v podobě chudého betlémského
dítěte, nemá nic, ale přece přichází
rozdávat. Prvními, kdo přišli Ježíše
přivítat do chléva, byli pastýři. Přinesli
své dary, ale zároveň byli obdarováni
pohledem na Ježíše, který jim, podle
sdělení andělů, přináší spásu. Podobně
mudrci, kteří přinesli vzácné dary, byli
odměněni naplněním cíle své cesty –
viděli nového krále.
Ježíš ještě před započetím veřejného
působení obdarovává snoubence v Káni
Galilejské, když při svatbě promění vodu
ve víno. A během tříletého působení
hlasatele lásky, výzvy k pokání a
ohlašování spásy daruje mnohým zdraví,
tělesné i duševní. A své poslání dovršuje
na Kalvárii, kde se obětuje za spásu všech
lidí.

Příprava srdce
Láska je záležitostí srdce. K tomu má
směřovat i naše příprava na příchod Ježíše
v betlémské chlévě. Připravit svá srdce na
tak vzácnou návštěvu, uvítat ji darem

svého srdce zbaveného zloby, závisti,
nenávisti, prostě všeho, čím bychom
mohli svůj dar znehodnotit. A s očištěným
srdcem prožít i svatvečer Narození Páně,
jak se tento svátek nazývá. Prožít ho
s radostí, že můžeme být s těmi, které
máme rádi a kteří mají rádi nás.
Obdarovávat své blízké nejen dárky, ale
především projevy lásky, které spočívají
v obdarování dobrým slovem, pohlazením
a také časem, který svým blízkým
věnujeme. Do Vánoc je ještě pár dní, a
tak se je snažme naplnit dobrou přípravou
na jejich prožití a na obdarování svých
blízkých tím nejlepším, co můžeme dát –
projevy lásky.
Přeji vám, moji milí v Ratenicích, abyste
prožili Vánoce v radosti a pokoji, po
dobré adventní přípravě. Ať vám všem
betlémské Dítě nadělí mnoho vzájemné
lásky, pochopení a ochoty si pomáhat, a
ať kouzlo Vánoc neskončí uklizením
vánočního stromku.
Váš farář P. Josef Nerad, za Římskokatolickou farnost

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úpravy návsi a louže
Děkuji všem, kteří se v září 2012
zúčastnili rozpravy „U louže o louži“ a
všem dospělým a dětem, kteří se zapojili
do ankety a dávali tipy na úpravy a
zkrášlení návsi. Ač bylo v rozpočtu na rok
2013 vyčleněno přibližně 27 tisíc korun
na pořízení základních architektonických
studií a byli osloveni i příslušní odborníci,
zastupitelstvo se rozhodlo v září 2013, že
peníze převeden na jiné účely – provozní
náklady mateřské školy z důvodů
navýšení záloh na elektřinu. Bohužel jsem

nyní v listopadu nedokázal přesvědčit
zastupitele zařadit obdobné finanční
prostředky ani do rozpočtu na rok 2014.
Byl jsem sám. U louže je třeba zjistit
možnosti vodního zdroje. Proto byly
vedením obce již udělány dvě sondy
poblíž louže, které jsou monitorovány.
Povodně vše překazily, proto bude ve
sledování pokračováno v roce 2014.
Půjde-li vše podle plánu, budeme mít do
poloviny roku zajištěn stálý přítok vody
do louže.

Nechme proto alespoň v sobě zrát
myšlenky, inspirujme se po obcích
v Česku i v zahraničí, kde se zkrášlení
návsi a biotopu obdobného naší louži
povedlo. Budeme rádi za každou
inspirativní fotografii, kterou nám z těchto
obcí
pošlete
na
náš
e-mail
ratenicka.vcela@gmail.com.
Udělali
bychom z nich pak malou výstavu. Po
komunálních volbách 2014 zkusím znovu
oslovit nové zastupitelstvo.
Luděk Kudláček, zastupitel
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Nepodepisujte nic jakémukoliv podomnímu prodejci
Mnohé obce přijali a přijímají vyhlášky, které zakazují na území obce podomní prodej. Zejména starší občané a senioři
mohou být lehkou „obětí“ nekalých praktik a podlehnou „lákavé“ nabídce. Většinou se jedná o prodejce „elektřiny“,
telefonních mobilních služeb či nabízí různé spotřební zboží jako hrnce, deky či domácí elektrospotřebiče. Ne všichni jsou
poctiví, bohužel podvodníků je většina.
rodinou, jestli je věc či nabídka skutečně
tak „výhodná“.

Vyhláška zatím schválena nebyla
Na zastupitelstvu obce 26. dubna 2013
jsem navrhl přijmout vyhlášku, která by i
v naší obci zakazovala podomní prodej.
Prozatím se mi nepodařilo ostatní
zastupitele přesvědčit o tom, že by
vyhláška týkající se zákazu podomního
prodeje byla dobrá i pro naši obec. Kdyby
byla schválena, mohla by každá
domácnost např. dostat samolepku o
zákazu podomního prodeje na svou
schránku, jako se to praktikuje v Českých
Budějovicích. Nebo by byly rozdány po
domácnostech
dopisy
starosty
s oznámením o zákazu podomního
prodeje. Dopis by každý občan mohl
ukázat zvonícímu obchodníkovi a ten by
nemohl již více otravovat. Pokud by i
přesto byl dotěrný, měl by občan právo
zavolat na podomního „obchodníka“
policii.

Dlužnici za telefon – zejména
mladí lidé.

Jak se bránit nyní?
Bez vyhlášky se občan brání hůř. Pokud
už někomu z „nekalých“ prodejců
omylem otevřete, radím Vám, abyste
nikdy nikomu nic nepodepisovali ihned u
dveří. I kdyby Vás prodejce přesvědčoval,
že „už podepsali všichni“. Mezi dveřmi si
málokdo dovede přečíst celou smlouvu.
Když bude prodejce s podepsáním
naléhat, řekněte mu, ať Vám papír dá, že
si ho do zítřka přečtete a rozhodnete se.
Na tom trvejte! Poté doma v klidu si vše
bez nátlaku přečtěte a poraďte se se svou

Zajímavost ze světa telekomunikací na
závěr: Neberte a nepodepisujte převzetí
mobilní SIMkarty, která je údajně (skoro)
zdarma. Je to jen fígl „naháněčů“
mobilních operátorů, kteří obcházejí
domácnosti či stojí na ulicích. Při podpisu
a převzetí zároveň vzniká „smluvní
vztah“ a musí se platit. A i kdybyste
SIMkartu okamžitě vyhodili a nevyčerpali
z ní ani korunu, operátor po Vás bude
chtít peníze. Věděli jste, že téměř 90 %
všech dluhů vůči operátorům vzniklo ze
„SIMkaret zdarma“, a to od lidí, kteří na
tuto SIMkartu neprotelefonovali ani
korunu?

Luděk Kudláček, zastupitel
___________________________________________________________________________________________________________

Sbíráme hliník – jak ho ale rozlišit od stříbrného plastu?
však objevil, že do nádoby na hliník byly
vyhozeny i stříbrné plasty. Byly stříbrné
jako pravý hliník, ale byly to plasty.

ale ne s hliníkem. Vzpomeňte si, jak jste
(jako malé děti) dělali z hliníkového obalu
od taveného sýru kuličku. Jak jste ji
„uplácali“, tak zůstala vytvarovaná. To je
základní charakteristika hliníku = drží
tvar. Proto, prosím, do nádoby s hliníkem
NIKDY nevhazujte stříbrné obaly od
másla, stříbrné obaly bonbónů, od
různých čajů – to je většinou všechno
plast.

Jak poznat pravý hliník od stříbrného
plastu? Návod je jednoduchý: Pokud si
nejste jistí, zda je stříbrná věc hliník, tak ji
Od května 2013 je na „sběrném dvoře“ zmuchlejte. Pokud zůstane zmuchlaná, je
nádoba na hliník. Měl jsem radost, že to hliník. Pokud nebude držet tvar, bude
nádoba je již po půl roce plná. Děkujeme se jakkoliv „hýbat“ nebo dokonce vracet
všem, kteří i takto pomocí recyklace šetří do původního tvaru, je to plast. A tento
naši přírodu. Při „asistenci“ na dvoře jsem stříbrný plast patří do nádoby s plastem, Luděk Kudláček, zastupitel
___________________________________________________________________________________________________________

Soutěž o nejlepší internetovou stránku obce
Chtěli bychom do soutěže přihlásit web Ekomuzea Ratenice – www.ekomuzeum.ratenice.cz. Cílem
soutěže „Zlatý erb“ je podpořit modernizaci a „internetizaci“ místní a regionální veřejné správy,
a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Dle propozic
soutěže web našeho obecního virtuálního muzea k modernizaci a rozvoji kvality života také
přispívá – spadá do kategorie o „nejlepší elektronickou službu“.

Ratenice se mají čím chlubit
„Ekomuzeum Ratenice“ je jedním z největších obecních internetových muzeí
v Evropě. Navíc bylo vytvořeno za
spolupráce mladých obyvatel obce a

seniorů – pamětníků.
Díky této
spolupráci mladí historici v rámci svého
projektu „Oživlá historie“, podpořeného
programem
EU
Mládež
v akci,

shromáždili stovky historických fotografií
z obce, dokumentů a jiných archiválií.
„Vše bylo pečlivě naskenováno a
‚uloženo‛ do jednotlivých ‚místností‛
ekomuzea. Naše muzeum patří k největším
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obecním virtuálním muzeím v Evropě. Již
nyní je v něm uloženo více jak 800 kusů
archiválií. Srovnávat se tak můžeme i
s internetovými muzei velkých státních
muzeí a galerií,“ sdělil Michal Louč, člen
týmu
mladých
historiků.
Oproti
kamenným muzeím tvoří exponáty
ekomuzea i nahrávky pamětníků.

Úspěch není důležitý
Nevíme, jestli v soutěži uspějeme, ale to
není vůbec důležité. Tím nejdůležitějším
je totiž dát příklad jiným obcím, aby i
tamní obyvatelé začali zpracovávat
minulost své komunity. Je třeba, aby i oni
shromažďovali fotografie, dokud ještě
existují, zajímali se o seniory a
spolupracovali s nimi, dokud ještě žijí.
Jedině tak lze zachovat jedinečné
svědectví o uplynulém životě v dané obci.

Hodnoty takového svědectví si dosud
žijící lidé bohužel uvědomí až ve chvíli,
kdy ti nejstarší nenávratně odejdou. To už
je pozdě. Díky účasti v soutěži se o
Ekomuzeu Ratenice dozví mnoho dalších
lidí a třeba někoho z nich inspirujeme.
Držme jim palce.
Luděk Kudláček, zastupitel

Virtuální muzeum
„Ekomuzeum Ratenice“ má za cíl nejen
zachovat co nejvíce z historie Ratenic pro
budoucí generace a posilovat vztahy mezi
mladou generaci a seniory, ale také
inspirovat jiná města a obce k zachování
jedinečného svědectví jejich komunit.
Muzeum funguje díky redakčnímu
systému, který vymyslel a naprogramoval
Jan Čáslava. Stejně tak dokázal udělat
spoustu dalších „výmyslů“ – jako např.
proměny starých a nových fotografií, aj.
Honzo, moc Ti za vše děkujeme!
Inzerce
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Činnost ratenických hasičů Ratenice od jara až do podzimu
Vážení čtenáři Ratenického zpravodaje, v následujících shrnujících článcích se můžete dozvědět o rozsáhlé činnosti našeho spolku od
dubna 2013, kdy vyšlo poslední číslo zpravodaje.

Čarodějnice
Již tradiční akce, která se v obci zakotvila
byly Čarodějnice. Ty se konaly 30. dubna
na místním fotbalovém hřišti. Čarodějové
a čarodějky se slétli do Ratenic už na 4.
ročník. Tentokrát jsme vyhlásili soutěž o
nejoriginálnější
čarodějný
nos
–
ORIGOFRŇÁK.
Na
čaroděje
a
čarodějnice čekaly opět zábavné hry –
jako Rychloběžka (let na koštěti),
Rychloletka (přehazování koštěte přes
tabuli),
Pamatováček
(čarodějčiny
pomocné věci), ochutnávka čarodějného
lektvaru. Po splnění všech úkolů každý
dostal žabí stehýnko a bezedný lektvar na
zapití. Zapálili jsme zatím největší fatru,
co jsme za čtyři roky konání akce zvládli
s pomocí p. Heřmana nashromáždit.
Dokonce se letos našla i jedna
dobrovolnice k upálení – sice papírová,
ale i ta se počítá.

Dětský den
Den dětí proběhl v Ratenicích v neděli 9.
6. 2013. 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. Počasí bylo
ideální - slunečné a teplé. Všichni
zúčastnění si akci užili, zasoutěžili,
zasmáli se.

přihlásilo 5 družstev: Nekopnem si,
Skorokoppaná, AllStars, Pivsoni a
Ha!Syčáci. Za tropických teplot a na
vyprahlém hřišti spolu všichni soupeřili.
Nejvíce bodů ve vzájemných duelech
nasbírali Pivsoni.
Po menší přestávce začala druhá část
programu - venkovní taneční zábava. Jako
první začala diváky bavit místní kapela
Bonton Band. Jako druhá nastoupila všem
známá kapela Faust Band. Oproti
minulým ročníkům nám konečně přálo
počasí, a tak se poslední tanečníci
rozcházeli až za rozednívání. Přípravám
na tuto akci jsme opět věnovali mnoho sil.
Hřiště plné bavících se lidí je však
motorem k pořádání dalších a dalších
ročníků. Těšíme se opět za rok.

Podlipanská liga - Ratenice
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice
uspořádal 7. září 2013 10. kolo
Podlipanské ligy a zároveň 2. ročník
Memoriálu Jaroslava Holoubka. Přípravy
na tuto akci probíhaly s dostatečným
předstihem, protože vytvořit zázemí pro
tolik lidí a zajistit, aby vše probíhalo
organizovaně, není jednoduchý úkol.
Několik problémů se vyskytlo na poslední
chvíli, ale vše se podařilo vyřešit včas.
Slunečného soutěžního dne se zúčastnilo
11 družstev mužů, 6 družstev žen, 11
družstev starších žáků, 4 družstva
mladších žáků a 1 přípravka. Náš sbor
reprezentovalo družstvo mladších žáků,
žen a mužů. Během dne se bylo na co
dívat. Putovní pohár Memoriálu Jaroslava
Holoubka si za součet časů 39,76s
odvezlo družstvo mužů z Horních
Měcholup.

Pouťkap s večerní zábavou pod
širým nebem
Stalo se tradicí, že náš sbor pořádá
poslední sobotu v červenci pouťové
odpoledne s večerní zábavou. V minulých
letech byl soutěžní program určen pro
hasičská družstva. Vhledem k tomu, že je
čas dovolených, jezdilo družstev opravdu
pomálu. Rozhodli jsme se tak po letošek
udělat změnu a uspořádat turnaj v malé
kopané, tzv. Pouťkap pro širokou
veřejnost. Celkem se do 1. ročníku

Drakiáda
V pondělí 28. října se sešli malí i velcí na
místním fotbalovém hřišti při další
avizované a tradiční akci – a to při
organizovaně neorganizované Drakiádě.
Účast byla nad očekávání vysoká, typy
draků rozličné. Vítr jsme si jako

pořadatelé moc přáli, ale překvapil nás,
když měl sílu malého orkánu . Nespočet
draků právě kvůli silnému větru skončil
v korunách stromů .
Ani tak
návštěvníky neodradilo zůstat do konce,
kdy se opět pekly brambory v popelu.

Posvícenská zábava
Posvícení pro letošní rok připadlo na
neděli 10. listopadu. K této příležitosti
jsme v sobotu 9. listopadu uspořádali v
pohostinství
"U
Kratochvílů"
posvícenskou zábavu s tradiční tombolou.
Kdo přišel, bavil se při poslechu a tanci
hrající kapely Bonton Band, která měla na
celovečerní
zábavě
v
Ratenicích
premiéru. Děkujeme jim tímto za
perfektně podané hudební výkony.
Ten, kdo si zakoupil tombolenky, mohl
vyhrát tradiční posvícenské pochutiny:
50kg selátko, gyros prasátko, posvícenský
dort, kachnu, nabitý dárkový koš,
klobásky, párečky, tlačenky, sekané,
zákusky a další drobnosti.
Přípravy, které zabraly několik týdnů, se
vyplatily, protože hojná návštěva pro nás
byla to pravou odměnou.

Lampiónový průvod
Letošní
lampionový
průvod
byl
v mnohém jiný. Vše začalo spoluprácí
s Ratenickou včelou, o. s. Hlavní vizí
letošního lampiónového průvodu bylo
představit obyvatelům obce novou
naučnou stezku s názvem „Marobudovi v
patách“. Zastavení byla čtyři s otázkami,
které tentokrát připravil tým mladých
historiků Ratenické včely. Otázky se
vztahovaly k obci Ratenice a její historii.
Na závěr čekal na účastníky ohňostroj.
Jan Čáslava – jednatel, vedoucí mužů
SDH Ratenice
Alice Moláková – zástupce starosty SDH,
vedoucí mládeže
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Požární sport
Podlipanská liga
Družstva zapojená do 13. ročníku
Podlipanské ligy se letos sjížděla na
rekordních 12 závodech. Tým mužů se
zúčastnil 9 z nich. Konkurence je rok od

Poslední sání Pňov
Každý rok vyrážíme do Pňova s vidinou
na úspěch a chutí na zabijačkové hody,
které tuto soutěž tradičně doprovázejí.
Ani letos tomu nebylo jinak. Stánek plný
pochutin nás už ráno vítal a po celý den
zásoboval baštami z domácí zabijačky.
Do areálu Dušana Pavlíčka se sjelo
celkem 31 družstev mužů a 11 družstev
žen. Jinovatka, která ráno pokrývala
travnatý povrch závodiště, se díky
teplému slunečnému počasí rychle
rozplynula. Po celý den tak bylo příjemné
podzimní počasí. Tým mužů šel na řadu
jako 8. v pořadí. Hned v prvním pokusu
jsme si nasadili laťku hodně vysoko, když
jsme s časem 20.02s prolomili týmový
rekord. Tak přeci jen to jde! Ve druhém
pokusu jsme se už díky chybičkám
nezlepšili. Celkově bramborové 4. místo.
Škoda 3 desetin na 3. místo.

jednoduchého, dát dohromady 7 lidí, kteří
by pravidelně chodili na tréninky a jezdili
na závody. V roce 2013 se ženy
zúčastnily tří kol Podlipanské ligy. To
může být dobrý začátek pro příští rok.
Držíme palce, ať ženy naváží na úspěchy
mužů i mladších žáků.

Nábor nových členů
Zimní příprava se nám blíží a tak je ten
nejvyšší čas mezi nás přivítat nové tváře.
Do našich řad přijmeme sportovně
založené muže i ženy, kteří mají chuť
závodit, zlepšovat se a vítězit. Nabízíme
kolektiv plný správných lidí, kteří mají
dobré předpoklady pro to stát mezi těmi
nejlepšími.

roku větší. Zkušenosti soutěžících jsou
dnes na velmi vysoké úrovni, a tak je
každá chybička potrestána pomalejším
Jan Čáslava – jednatel, vedoucí mužů
časem a tím i propadem v celkovém
SDH Ratenice
hodnocení. Družstvo mužů se umístilo pro
Alice Moláková – zástupce starosty SDH,
rok 2013 na celkovém 5. místě z 11
vedoucí mládeže
přihlášených. Není to sice špatný
Družstvo
žen
výsledek, ale příští rok se budeme chtít
posunout výše a to i díky změnám Družstvo žen se již nějakou dobu potýká s
personálními komplikacemi. Není to nic
tréninkových metod.
__________________________________________________________________________________________________________:

Povodeň 2013
Výrovka za značkou obce, plné sklepy a studně vody, ulice měnící se v řeky. To vše bylo vyvrcholením přívalových dešťů.
Událost, která se zapsala do historie obce. V neděli 2. 6. 2013 cca v 10 hodin zaregistrovala jednotka první telefonát s
prosbou o pomoc. Během vyhlašování poplachu počet žádostí vzrůstal. Dle nahlášených a shromážděných podrobností
bylo jasné, že se bude jednat o zcela mimořádnou událost.

Den č. 1 (2. 6. 2013):
Voda tekoucí z polí ohrožovala obyvatele
u "Šutráku", zde se podařilo nakladačem
vybudovat kanál a postavit hráz z prken a
pytlů s již mokrým obilím, která
odkláněla tok mimo domy a ulice. Došlo i
k odčerpání sklepů. V horní části obce se
mezi tím ulice "U Křížku" změnila v
koryto řeky, která ústila do hlavní silnice
a hrnula se do zahrad domů. Obyvatelé
svépomocí zatím začali budovat hráze,
kterými chránili své domovy. Bohužel v
této chvíli ještě nebyly k dispozici pytle s
pískem. Jednotka se přesunula k "Louži",
kde velmi rychlý nárůst hladiny hrozil
vylitím. Začalo se tak s bagrováním
přepadového kanálu, který by ústil do
stávající odvodňovací roury (vzdálena cca
50m). Jelikož bylo naše čerpadlo
využíváno k odčerpávání studní, sklepů a
dalších vodních ploch, byla požádána o
pomoc jednotka z obce Vítězov. Ta měla
za úkol udržet hladinu na únosné výšce do
doby vybudování odtokového kanálu.

Zadařilo se a "Louže" tak zůstala ve svém
vymezeném prostoru. Mezi tím se
podařilo od ochotných obyvatelů zajistit
pytle a písek. Začalo se tak s tvorbou
zábran v horní části obce a kolem mostu
cyklostezky.
Jezero, které vydatně zásobovalo horní
část obce, zaplavilo i trafostanici. Po
příjezdu pracovníka ČEZu byla zjištěna
porucha - prasklé pojistky. Muselo tak
dojít k odčerpání vody zevnitř
trafostanice. Pojistky se podařilo vyměnit
a elektřina začala záhy fungovat. Na
doporučení
pracovníka
ČEZu
pokračovalo odčerpávání vody z okolí
trafostanice až do brzkého rána.
Vzhledem k nepříliš optimistickým
zprávám o stavu Výrovky bylo naplněno
dalších několik pytlů pískem z místního
hřiště a rozvezeno po dolní části obce
(směr Pečky). Snaha vytvořit nakladačem
odvodňovací koryto před Ratenicemi se
nakonec ukázala být osudnou. Traktor

uvízl. Bohužel se nepodařilo zajistit stroj,
který by zabořený nakladač vyprostil.

Den č. 2 (3. 6. 2013):
Prognózy o hladině Výrovky se potvrdily,
došlo k zatopení spodní části obce a
hladina stále rostla. S touto situací se
bohužel nedalo nic dělat, a tak byl
hlavním
úkolem
jednotky
zajistit
odklánění vozidel mimo zatopenou oblast.
Zde jsme se setkali s absolutní ignorací
některých řidičů. Značka "slepá ulice"
evidentně někomu nic neříká. Posunuté
zábrany na komunikaci v Pečkách v
zatáčce na Ratenice a 3x protržená páska
přes silnici jsou k nepochopení! Uvíznutí
vozidel v hluboké vodě pak už člověka
ani nepřekvapí. Díky traktoru a ocelovým
lanům se podařilo vysvobodit zapadlý
nakladač. Bohužel po předchozím
celodenním maratónu došlo k závadě na
přenosné stříkačce. Její oprava se
protáhla až do pozdních hodin. Nemohlo
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tak být uskutečněno plánované čerpání.
Muselo se improvizovat zapůjčenými
kalovými čerpadly. Následovalo rozdělení
služeb a monitoring stavu hladiny
Výrovky celou noc.

Den č. 3 (4. 6. 2013):
Do dne č. 3. se vstávalo s velice
pozitivními zprávami. Výrovka ustoupila
a silnice do Peček se stala průjezdnou.
Přenosná stříkačka byla opět v plné
kondici, a tak mohlo začít celodenní
čerpání studní a sklepů. Po splnění všech
úkolů došlo k úklidu materiálu a byla
nabídnuta pomoc obci Kostelní Lhota,
která teprve tuto noc očekávala největší
nápor.

Závěrem
Nikdo si nedokázal představit, že by se
něco podobného mohlo stát. Kdo by si
pomyslel, že bude obec položená na
kopečku potřebovat pytle s pískem. Jako

hasiči jsme odpracovali za tyto 3 dny
mokří a zmrzlí více jak 50 hodin a naspali
méně než 10 hodin. Bohužel jsme se v
následujících dnech doslechli, že jsme
vlastně nic neudělali. To člověka zamrzí.
Jsme obyčejní obyvatelé obce, kteří
dobrovolně jdou a pomáhají, když je to
potřeba v jakýchkoli podmínkách. Někteří
z nás měli problémy s vodou i ve
vlastních domovech, ale řešili je až v
přestávkách mezi střídáním hlídek. Každý
z nás věnoval 2 dny volna z práce.
Potýkali jsme se s mnohými potížemi, ale
nevzdali jsme to. Vše se úspěšně řešilo za
pochodu. Opravdu jsme toho udělali tak
málo?! Obrovské díky patří všem, kteří se
jen nedívali, ale přišli a pomohli, donesli
pytel, čaj, kafe, něco k zakousnutí,
poskytli písek, vlastní techniku, nářadí či
jinak
podpořili
společný
cíl:
minimalizovat škody způsobené záplavou.

Další mimořádné události
8. 7. 2013 - požár odpadu po opalování el.
kabelů
4. 8. 2013 - silný vítr a pád větve na
vozovku
3. 10. 2013 - požár popelnice a stěny
zahradního altánu

Poděkování
Touto cestou děkujeme panu Milanu
Štéglovi! Díky jeho finanční podpoře
přibylo do vybavení jednotky moderní
motorové
kalové
čerpadlo,
které
umožňuje
odčerpávání
vody
ze
zatopených prostor, studní, výkopů či
zásobování cisterny vodou z přírodních
zdrojů.
Jan Čáslava – jednatel, vedoucí mužů
SDH Ratenice
Alice Moláková – zástupce starosty SDH,
vedoucí mládeže

Hasiči a občané, děkujeme
za pomoc!
Děkujeme všem hasičům a všem dalším
dobrovolníkům z řad občanů, kteří se
aktivně zapojili a pomáhali dle svých
možností likvidovat škody způsobené
povodněmi!

„Rychlý stříkačky“ – kolektiv mladých hasičů
Dotace ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS.
Družstvo mladých hasičů dlouhá léta
používalo pro potřeby požárního sportu
zapůjčené vybavení od SDH Kostelec nad
Černými lesy. S postupem času a většího
zápalu dětí bylo však nutností zakoupit
vybavení nové a doplnit ho o další
potřebné náčiní.
Žádost o dotaci ze „Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS“ byla vypracovávána již na podzim
roku 2011. Nebyl to jednoduchý úkol, ale

schvalování,
kladně.

vybrat veškerý materiál, získat cenové
nabídky a vypracování veškerých
náležitostí a dokumentů se podařilo. V
následujícím roce probíhal proces

který

nakonec

skončil

Úspěšně získali dotace ve výši 35 tisíc
korun, se spoluúčastí minimálně 5 tisíc
korun. Na jaře jsme konečně zakoupili
veškerý materiál. Celková cena se
vyšplhala na 43 tisíc. A o co se vlastně
žádalo? Sací koš, 2ks sacích hadic, 3ks
hadic B75, 4ks hadic C52, 2ks proudnic,
7ks přileb, štafetová sada, 10ks buzol,
džberová stříkačka a 7ks dresů.
Pokračování na straně 15
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Pohledy nejen na život

Zábavně poučný seriál

Cyrano se diví

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

splašené motorky…
Když se splašíme my koně, máme k
tomu důvod. Něco nás vyděsí a
instinkt nám velí spasit se útěkem.
Vážně by mě ale zajímalo, co plaší
nebo loví ty mladíky na řvoucích a
smrdících motorkách.
Určitě by si měli zopakovat
autoškolu, nebo zajít na oční. Proč
by jinak nechápali dopravní značku
„Obytná zóna“ na začátku ulice?
Možná to dobře vědí, ale jsou jen
hloupí a spoléhají na to, že když
jsou maskovaní přilbou, všechno
jim projde. A tak se řítí ulicí a
přidají plyn, štěrk lítá do oken.
Vůbec jim nevadí, že ohrožují děti,
kterých tady není právě málo, lidi
se psy na procházce, plaší zvěř a
ani je nenapadne zpomalit, když na
polní cestě někoho potkají. Vypadá
to, že někam moc spěchají, ale oni
jen jezdí sem a tam, no asi je to
baví. Ale co takhle kapka
ohleduplnosti?
Napadlo nás natáhnout přes cestu
hodně velkou gumu do praku, že by
je jejich oblíbenou rychlostí vrátila
tam, odkud přijeli. No, asi to
nepůjde – nikde není k sehnání.
Ale jestli dočetli tento můj sloupek,
ubrat plyn by mohli...
Nebo zase něco nechápu?
Váš kůň Cyrano
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Seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Známe se, a přesto o sobě nic nevíme. Tento seriál Ratenického
zpravodaje má za úkol napomoci lépe poznat lidi, které
vídáváme na ratenických ulicích. Má za cíl přiblížit člověka k
člověku. Dnes Vám představuji Jana Čáslavu. Je dlouhá léta
aktivní nejen u ratenických hasičů a dalších společenských
událostí obce, ale je i programátorem internetového muzea obce
- Ekomuzea Ratenice. Nyní ho můžete poznat více v našem
„Pětiminutovém rozhovoru“:
Pane Čáslavo, podle jakého motta se v
životě řídíte?

Čeho byste chtěl
dosáhnout v nejbližších 12 měsících?

Řídím se podle citátu Michala Viewegha:
„Náš život je špatně organizovaný
poznávací zájezd, ubytování je blbé a jídlo
nestojí za nic - a je na nás, abychom těch
čtrnáct dní nestrávili jen nadáváním, ale v
rámci možností si to maximálně užili.
Protože na jinej zájezd už holt
nepojedem.“

V osobním životě bych rád položil základní
kámen nového bydliště (to si myslím do 12
měsíců však nebude). Ale z toho
uskutečnitelného se to týká především
hasičů, kde máme na letošek opravdu hodně
práce s renovací cisterny, hasičárnou a
požárním sportem.

Kdybyste mohl povečeřet s nějakou
významnou osobou, koho by sis vybral a
proč?
Ať přemýšlím jak přemýšlím, nikdo mě
nenapadá.
Co bylo Vaše první zaměstnání?
Moje první zaměstnání na plný úvazek
bylo ... vlastně ani nevím, jak to nazvat :-).
Někdo říká technik internetu někdo
správce sítě. A dělám to do dnes.
Kdybyste mohl v Ratenicích něco změnit,
co by to bylo?

Existuje ve Vašem životě věc, o které
málokdo tuší?
Nemám žádné tajnosti a myslím, že mě
všichni v mém okolí dobře znají.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a proč?
Párek v rohlíku. A proč? Protože ho
zvládnu "uvařit" sám :-D .
Jaké je Vaše oblíbené místo a proč?
Kdekoli kdykoli s nápisem "HASIČI" na
zádech. Protože tento koníček je moje
"životní poslání".
Jak by vypadal Váš ideální víkend?

Z blahobytného hlediska by jistě všichni
uvítali dodělání kanalizace a vodovod (což
není jednoduchý úkol). Co se týká
obyvatelstva, každý by se měl zamyslet
nad tím, čím topí v kotli, protože večerní
zápachy spálených plastů je opravdová
rakovinotvorná síla.
Čeho v životě nejvíc litujete?
Snažím se něco najít, ale o ničem takovém
nevím.
Co považujete za svůj největší úspěch?
Můj největší úspěch je život. Mám bezva
rodinu, bezva přítelkyni, bezva kamarády a
bezva hasiče.

Protože je v poslední době opravdu málo
času, rád bych vypnul telefon i mysl a
relaxoval. To by mi opravdu postačilo.
Kdybych Vám mohla splnit nějaké přání,
jaké by to bylo?
Ať se člověk snaží, jak chce, zákeřné
choroby zatím moc ovládat neumí. Proto
bych si přál zdraví pro všechny.
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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Soutěže 10. ročníku Podlipanské
ligy
Na úvodní letošní soutěž jsme vyrazili na
1. kolo Podlipanské ligy (PL) 5. května do
Horních Krut. Nečekali jsme žádné velké
zázraky, ačkoliv jsme pilně trénovali. Ale
byli jsme příjemně překvapeni, že jsme se
umístili na 4. místě z celkových 6
družstev Mladších žáků s lepším 2. časem
– 41,41s. Další soutěž znamenala 3. kolo
PL se konalo ve Kšelech 19. května. Na
tyto závody jsme jeli nekompletní, takže
jsme si půjčili na rozdělovač členku
z SDH Kostelec nad Černými lesy. Vše
parádně klaplo a my jsme všem ostatním
družstvům mladých hasičů ukázali, že
v nás budou mít konkurenci. Posunuli
jsme hranici vlastního rekordu na čas
28,97s a s tímto časem jsme si domů
odvezli vůbec první pohár a rovnou za 2.
místo!

Pro 5. kolo PL se hostitelským sborem
stala Bulánka. Opět jsme nejeli
kompletní, opět jsme si půjčili na
rozdělovač členku z SDH Kostelec n/Č. l.,
a opět jsme všem soupeřům ukázali, že
v nás je víc, než by si kdo mohl myslet.
První pokus se nevydařil – spoj se ne a ne
právně spojit. Druhý pokus byl plný
očekávání, když se časomíra zastavila na
čase 25,85s! Nikdo nevěřil vlastním očím,
radost byla veliká! Rychlý stříkačky
posunuli svůj vlastní rekord o 2 sekundy a
tak získali další pohár do sbírky – opět za
2. místo.
Před prázdninami poslední závod, kterého
jsme se zúčastnili byl až v dalekých
Horních Měcholupech v Praze, který se
konal 22. června. Zde se setkaly dvě ligy
– Podlipanská a Pražský pohár.
Konkurence mladých hasičů z Pražského
poháru byla veliká. Prvním a lepším
časem
25,89s
jsme
si
zajistili
bramborovou příčku. I tak jsme na ni
náležitě
hrdí,
protože
v případě
Podlipanské ligy bychom s tímto časem
obsadili 2. místo.Po prázdninové pauze
jsme vyjeli 31. srpna do Třebovle na 9.

kolo. Ačkoliv jsme se opravdu 2 měsíce
nescházeli, s časem 34,82s jsme opět
obsadili bramborovou příčku.
Dlouho očekávané 10. kolo, které se
konalo na domácí půdě. Rychlý stříkačky
chtěly předvést všem návštěvníkům
krásné pokusy i časy, nicméně v obou
pokusech se sešlo pár chybiček, které
stačily na poslední 4. místo.Netradičně
pojal SDH z Dobrého Pole 11. kolo PL, a
to noční soutěží. Děti začaly soutěžit
v podvečer, vyhlášení však probíhalo už
za tmy. Našim se příliš nevedlo, s časy
přes 30s jsme obsadili 6. místo.
Závěrečné 12. kolo proběhlo již tradičně
v Kostelci n/Č. lesy. V tento den se
konalo také zhodnocení celoročních
úspěchů všech sborů a to součtem čtyř
nejlepších časů. Před závodem byl náš
součet časů o 4 sekundy nižší než
přátelského sboru z Tuchoraze. Do
Kostelce jsme vyrazili v plném počtu
aktivních mladých hasičů s odhodláním
udržet si 3. místo v celkovém hodnocení.
První sestava při prvním pokusu ukázala,
že chtějí dosáhnout co nejlepšího času,
ovšem pár chybiček se opět sešlo a tak se
časomíra zastavila na čase 53,02s. Mladí
hasiči z Tuchoraze si počínali mnohem
lépe, a tak nás po prvních pokusech
odsunuli na námi „oblíbenou“ 4. příčku
v celkovém hodnocení. Tuchorazští jásali
a my věděli, že když se nám nepovede
stejný nebo lepší čas, než jejich (25,71s),
bramborová příčka nám zůstane. Druhá
sestava odhodlaně nastoupila k druhému
pokusu a s časem 23,73s jsme si obhájili
jak 3. místo v celkovém hodnocení, tak ve
12. kole, a největší radost nám udělal
další osobní rekord!
Pro příští sezonu jsme si nasadili laťku
dosti vysoko a bude velice těžké si tyto
báječné časy obhájit, nebo ještě lépe je
zlepšit. Držte nám palce a přijeďte nás
podpořit!

Soustředění a Závod požárnické
všestrannosti
10. ročník Podlipanské ligy sice 21. září
skončil, ale nám začal další maratón
příprav – tentokrát na okresní kolo
celorepublikové hry Plamen – Závod
požárnické všestrannosti. Tížil nás čas,
kterého bylo žalostně málo na přípravu,
a tak jsme se vydali na první společné
soustředění. To se konalo ve Stříbrné
Skalici od 5. do 6. října. Účast byla
chvályhodná. Náplní celého soustředění

byla praktická příprava na branný závod –
uzlování, zdravověda, topografie, požární
ochrana. Nácvik střelby ze vzduchovky
jsme natrénovali při posledním tréninku
před závodem. V neděli 13. října jsme
vyjeli do Žiželic plni nervozity jak to
dopadne, protože uzle se nám pletou a
pletou. Četa vyrazila na trať, kterou i se
splněním úkolů proběhla za necelých 40
minut – nejkratší čas ze všech mladších
čet. S trestnými body to bylo horší, ale i
tak jsme obsadili 3. místo!

Pár slov na závěr
Být členem naší hasičské rodiny není jen
tak. Proto bychom chtěli na závěr toho
povídání poděkovat za celoroční aktivitu
všem nadšeným hasičům a přátelům
sboru, kteří věnují obrovskou část svého
volného času realizaci kulturních akcí,
účastní se schůzí, brigád, zásahů, školení,
soutěží, tréninků či jinak vypomáhají
během různých nahodilých situací
mnohdy na úkor svých osobních zájmů.
Děkujeme rovněž i rodičům mladých
hasičů, kteří vždy ochotně pomohou, když
je to zapotřebí
Díky patří i Obecnímu úřadu Ratenice.
Spolupráce
s panem
starostou
a
zastupitelstvem funguje na velice vysoké
úrovni. Naše prosby jsou vždy kladně
vyslyšeny a podpořeny. A v neposlední
řadě děkujeme také VÁM, kteří
navštěvujete naše akce. Jste pro nás
motivací pokračovat.
Krásné prožití Vánočních svátků, bohatou
nadílku, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce přeje celý kolektiv Sboru
dobrovolných hasičů Ratenice.
Více o sboru naleznete
www.sdh-ratenice.net.

na

webu

Jan Čáslava – jednatel, vedoucí mužů
SDH Ratenice
Alice Moláková – zástupce starosty SDH,
vedoucí mládeže
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FC ROZMETADLO - TJ SOKOL RATENICE
Podzimní sezonu jsme zahajovali Chtěli bychom pochválit a zároveň i Vytváří nám skvělé podmínky a finančně
zápasem s Cerhenicemi, kterým jsme velmi poděkovat našemu hlavnímu klub velmi podporuje. Díky obci máme
otvírali jejich nové hřiště. Bylo pro nás zahradníkovi
panu
Ladislavu nové střídačky, které nám vyrobil pan
velice milé zjištění, že přestože Cerhenice Martínkovi, který se o hřiště vzorně a Chalupník. Dále obec zasponzorovala
měli proti nám obrovskou dotaci na pečlivě stará, seká ho a spolu s Lenkou materiál na oplocení hřiště, vybudování
vybudování nového hřiště, to naše se jeví Martínkovou ho několikrát denně nové studny, zajistila zabetonování
jako daleko lepší. Není to jen náš pocit, zalévali, což se pozitivně odráží na jeho sloupků na plot a na síť za branou.
hřiště nám bylo několikrát chváleno i kvalitě. Také práce okolo oplocení hřiště
našimi soupeři. Cerhenice tak mohlo těšit je převážně jeho zásluhou, společně s Zima nám naší fotbalovou aktivitu
jen to, že nás vyklepli 4:2. Přestože několika sportovci. A protože si chválu pozastavila, ale budeme se těšit na jarní
výsledek tomu nenasvědčuje, sehráli jsme opravdu zaslouží, nesmíme zapomenout zahájení, na které vás všechny srdečně
velmi pěknou hru, kterou jsme si všichni ani na jeho vynikající klobásky, které nám zveme. O začátku soutěže vás budeme
užili. Následné zápasy jsme si některé dělá k občerstvení po zápasech. Další včas informovat. Zatím vám všem
vybojovali, jiné prohráli, celkově jsme velký dík patří panu Jiřímu Čáslavovi, přejeme šťastné a veselé vánoční svátky a
skončili osmí z dvanácti mužstev. který zajistil nové posezení pro hráče u do nového roku hodně štěstí, zdraví,
Vzhledem k tomu, že jsme ve věkovém klubovny, abychom si je měli kde pohody a tolerance...
průměru odpovídajícímu spíš staré gardě, vychutnat. A také panu Petru Federlemu,
snažíme se soupeřům nedat žádné který je náš skalní příznivec, pomůže, kde Sportu zdar!
vítězství zadarmo a ze všech sil bojujeme může a stará se o nás v klubovně. Vše by Pavel Bašta, za TJ Sokol Ratenice
o každý bodík v tabulce.
ale nešlo bez záštity vedení naší obce.
___________________________________________________________________________________________________________

Myslivecké sdružení Ratenice Vrbová Lhota v r. 2013
Letošní jaro naše sdružení zahájilo ustoupili od konání podzimních honů. tradiční myslivecký ples v hostinci
výsadbou keřů, které budou sloužit jako Důslednou péčí se budeme snažit o v Ratenicích, na který Vás srdečně zveme.
kryt pro zvěř a také péčí o již osázené pozvednutí stavů drobné zvěře zvláště V příštím roce by MS chtělo uspořádat
lokality. Dne 13. 4. 2013 se uskutečnilo přikrmováním v zimním období. Zároveň besedu s mládeží zaměřenou na ochranu
v katastru naší honitby Field Trial a bychom chtěli touto cestou poděkovat přírody a životního prostředí. Závěrem
Derby ve spolupráci s Pointer-sertter obci Ratenice za poskytnutý příspěvek na bychom chtěli požádat vlastníky psů, aby
klubem. Na základě dobrých zkušeností krmení pro zvěř. Pro zlepšení stavu je zbytečně nenechali pobíhat po honitbě
byla dohodnuta spolupráce i v příštích koroptve polní bylo vypuštěno 50 ks této a nerušili zvěř.
letech. V červnu se uskutečnila schůze drobné zvěře. V říjnu proběhla brigáda na
k Měsíci
myslivosti.
V důsledku sázení ovocných stromků starých odrůd, Jan Černý ml., jednatel za Myslivecké
deštivého počasí a povodní rapidně které přispějí k zlepšení úživnosti honitby. sdružení Ratenice Vrbová Lhota
poklesky stavy drobné zvěře a proto jsme V měsíci lednu 2014 uspořádá MS
___________________________________________________________________________________________________________

Vyjde kniha „Oživlá historie Ratenic“
Mladí historici Ratenické včely nechávají již 1,5 roku „ožívat“ historii Ratenic. Od srpna 2012 až do tohoto prosince
uskutečňuji projekt OŽIVLÁ HISTORIE – LIVING HISTORY, ve kterém se jedná o zpracování a následnou atraktivní
prezentaci historie obce a místní komunity. Cílem projektu bylo zpřístupnit všechny dostupné historické informace lokality
a obzvlášť významná fakta zdůraznit.

Podněty a objevy

Kniha vzpomínání

Díky
cílevědomě
a
soustavně
interpretované historii mladí historici
dokázali, že i z „obyčejné, bezdějinné“ a
nevýznamné obce se může stát obec s
bohatým kulturním dědictvím. Na tomto
dědictví se pak dají znovuobnovit zaniklé
tradice (např. obnova koledování na Tři
krále), objevovat dávno zapomenuté
významné osobnosti (např. 4 hudební
skladatele – bratři Hoffmannovi či kněz a
historik Julius Nádvorník), a stavět tak
nová kulturní budoucnost obce Ratenice a
sounáležitost jejích obyvatel

Kromě internetového ekomuzea a naučné
stezky bude v nejbližší době vydána kniha
„Oživlá historie“. Kniha bude mít kolem
300 stran a jsou v ní použity vzpomínky
místního písmáka Františka Miškovského,
dále dílo „Z mého života“ lidového
historika Karla Pokorného a v třetí,
poslední části, jsou zpracovány výsledky
z vyprávění současných pamětníků.
Mladí historici dlouhé hodiny přepisovali
písemné vzpomínky Miškovského a
Pokorného a také kompletně přepsali
několikahodinové nahrávky s pamětníky.

Celkovou redakci nad knihou pak převzali
Petra Čáslavová a Michal Louč. Tedy
díky ochotě devíti pamětníků vyprávět a
díky ochotě sedmi mladých lidí
naslouchat a pracovat, vzniklo dílo, které
navždy bude patřit do každé (nejen)
ratenické domácnosti. Objevíte neznámou
historii obce, zjistíte neuvěřitelné
souvislosti… Určitě se máte na co těšit!
Přesné datum vydání knihy bude
oznámeno na webu Ratenické včely
www.ratenickavcela.cz a ve vývěsce na
návsi.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
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Akce „Zapomenutá fotka“ bude v únoru 2014 znovu
V únoru 2013 jsme zavzpomínali v zapomenutým fotkám. Protože máme plakátek do obchodu a do nástěnky.
Ratenicích nad starými fotografiemi. Bylo další nové fotografie, o kterých toho Děkujeme předem, pokud přijdete, a
to setkání objevné, inspirativní i poučné. mnoho nevíme, rádi znovu pozveme těšíme se na viděnou.
Virtuální internetové muzeum obce všechny pamětníky na nové setkání, které
„Ekomuzeum Ratenice“ dostalo díky plánujeme na únoru 2014. Přesný termín Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
ratenickým pamětníkům popisky k dávno akce necháme vyhlásit rozhlasem a dáme
___________________________________________________________________________________________________________

Koledování na Tři krále – obnova tradice
Mnozí z nejstarších občanů si vzpomínají
na to, jak chodili na koledu. Např. Karel
Pokorný (ročník 1921) vzpomíná: „Na
Tři krále (6. ledna) chodívali po vsích tři
králové, z nich jeden byl černý. Byli to
odrostlejší chlapci, kteří si navlékli na
šaty bílé košile, na hlavu posadili čepice
z papíru, tzv. koruny a černý král si
pomazal obličej sazemi. Byl jsem za tři
krále jen jednou a to s Josefem Zeleným a
Josefem Poulou v Cerhýnkách. Mnoho
jsme toho nevykoledovali, nebyli jsme ve
vsi ani první a ani poslední, na každého
z nás připadlo něco přes jednu korunu.“
Inzerce

Koledování pro křížek
Minulý měsíc bylo potvrzeno, že
Ratenická včela získala grant 20 tisíc
korun na opravu křížku u Domku. Jak
víte, je to jen polovina z potřebné částky –
celkem má oprava stát 40 tisíc, proto
zkoušíme zajistit jinak. Obec přispěje
částkou 2.000 Kč a někteří občané už
přispěli nákupem magnetky či odznaku
Naučné stezky, někteří třeba přispějí na
Štědrý den při 9. ratenickém koledování.
Protože nám však bude do těch 20 tisíc
stále pár tisícovek chybět, rozhodli jsme

se, že ještě zkusíme v neděli 5. ledna
odpoledne
projít
Ratenicemi
s
Tříkrálovou koledu. Budeme rádi, když
nám drobným penízem přispějete na
opravu křížku i Vy. My Vám jako
poděkování
vysvěcenou
křídou
namalujeme na dveře požehnání a
zazpíváme: „My tři králové jdeme
k vám,….“. Děkujeme za jakoukoliv
podporu.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
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www.ekomuzeum.ratenice.cz / Slavnostní otevření Ekomuzea
Slavnostní otevření obecního virtuálního muzea – „E-muzea“ nazvaného
EKOMUZEUM RATENICE proběhlo 17. listopadu 2013 na obecním úřadě Ratenice.
Přestřižení pásky, následné prezentace a zahájení provozu se ujal tým mladých historiků.
Ekomuzeum vzniklo díky grantu České agentury Mládež „Mládež v akci“.

Přiblížit historii všem
Představení toho, co je schováno za
dveřmi Ekomuzea, se chopila mladá
historička Alice Šmejkalová, která nám
hned na úvod řekla, proč vlastně
Ekomuzeum vzniklo: „Je hlavně pro
mladou generaci, která tráví hodně času
na internetu a chodit po muzeu ji nebaví.
Virtuální muzeum je však cesta, jak
přiblížit historii a vše zajímavé z naší
obce nejen mladým, ale všem kteří
používají internet“. Kde se vlastně
myšlenka, nápad na vytvoření ekomuzea
vzala? To nám krásně přiblížil zakladatel
Ratenické včely Luděk Kudláček:
„Probudil jsem se ve tři hodiny ráno,
hlava plná vířivých myšlenek. Hledal jsem
inspiraci na síti sítí a našel jsem
elektronické muzeum. Řekl jsem si, že
tohle je směr, jakým je dobré se vydat.“
Pak začala téměř tříletá cesta, kdy se
shromažďovaly a skenovaly fotografie a

další archiválie, „zpovídali se“ pamětníci,
atd. Virtuální muzeum by ale nevzniklo
bez vydatné pomoci Honzy Čáslavy
(programátor), Michala Šuly (grafik) a
dalších.

Víno hraběte Stillfrieda

premiérové, a nesmíme zapomenout na
výborný jablečný koláč Ivanky Jirků).
Důležitou součástí tohoto svátečního
večera byla nabídka upomínkových
předmětů s motivem Ratenic a jejich
naučné stezky „Marobudovi v patách“.
Všem, kdo přišli, děkujeme za účast. Vaší
podpory si velmi ceníme. Dává nám elán
a motivaci pouštět se do dalších projektů
s ještě větší pílí a odhodláním.
Víte, že o Ekomuzeum Ratenice se
zajímala i Česká televize? Reportáž
naleznete
na:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/
252645-stredoceske-ratenice-otevrelymuzeum-virtualni-a-nejvetsi-takove-vevrope/

Po prezentaci přišel křest vínem, které
nám
k této
příležitosti
věnoval
praprapraprapravnuk majitele Ratenic –
pan hrabě Norbert Stillfried až
z Mnichova. Velký úspěch sklidila také Za mladé historiky sesmolil Martin Černý
ochutnávka
tradičních
staročeských
pokrmů (k nejlepším patřili sypánky z
kuchyně Petry Čáslavové, které byly její
___________________________________________________________________________________________________________

Naučná stezka „Marobudovi v patách“
Jak se stezka zrodila? A co předcházelo
jejímu vzniku?
Ratenické včele se
podařilo získat finanční podporu od

Evropské unie v rámci programu „Mládež
v akci“ na prezentaci lokální historie. Tak
mohly začít přípravy na zbudování stezky.
V jedenáctce se mnohokrát sešla skupina
mladých historiků, aby navrhla, kam
tabule umístit a vybrala atraktivní témata
tabulí. To byl pěkný oříšek, spíš ořech.
Svůj návrh jsme pak prezentovali na
zastupitelstvu,
které
umístění

odsouhlasilo. Díky! Shodli jsme se tabule
stylizovat do barev Ratenic – zlaté a
černé, tak jak jsou na obecním znaku.
První tabule se nachází na cestě k domku
– archeologické nálezy. Druhá je kousek
od návsi směrem na Pečky – řemesla,
živnosti a služby. Třetí u kostela – historie
obce, kostela a školy. Čtvrtá, zatím
poslední, je u hřbitova – osobnosti
Ratenic. Za pomoci grafika Pavla Šefčíka,
který nám udělal grafické zpracování, se
mohly cedule dát vyrobit a v srpnu jsme
je už měli doma (zatím zabalené a
rozložené). Dne 22. září proběhlo první
zabetonování sloupků cedulí naučné
stezky. Z důvodu nedostatku materiálu a
času se pokračovalo ještě 29. září, kdy byl

Navštivte polní kino BioTop!
Během zimy a jara nemusíte být doma! Přijďte na obecní úřad,
kam se na zimu přestěhovalo polní kino BioTop. Připravujeme
pro Vás zajímavé dokumentární filmy s lidskoprávní tématikou.
Podívejme se na svět tak, jak ho běžná media neukazují.
Aktuální nabídku filmů sledujte na nástěnce na návsi a na našem
webu: www.ratenickavcela.cz

zabetonován poslední sloupek. To byste
nevěřili, jakou práci nám dalo, aby byly
sloupky svisle a rovnoběžně zároveň!
Finální montáž proběhla 13. října – na
sloupky se přimontovaly tabule. Nesmím
opomenout zasazení okrasného rostlinstva
kolem tabulí.
Slavnostní
otevření
proběhlo 17. 11. společně s lampionovým
průvodem. Věříme, že Vám tabule
přinesou zajímavý náhled na Ratenice.
Přejeme příjemné počtení. Pokud byste
měli tip, jaké další zajímavé téma by obec
mohla prezentovat, napište nám na
ratenicka.vcela@gmail.com Děkujeme!
David Černý,
Ratenické včely

za

mladé

historiky
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Ratenický včelařský betlém na výstavě ve Francii
„Spolek pro dědictví, umění a tradice“ z francouzské obce Brenouille (70 km severně od
Paříže) pořádá každoročně výstavu betlémů. Díky spolupráci našich sdružení budou
letos poprvé vystaveny i české papírové betlémy. Vedle již slavných betlémů Mikoláše
Alše, Josefa Lady či Marie Fišerové Kvěchové, bude vystaven i Ratenický včelařský
betlém. Přejeme francouzským návštěvníkům, aby se jim výstava líbila, a těšíme se na
jejich ohlasy.
Pavel Rek, za Ratenickou včelu

Křížek u Domku má šanci!
Současný žalostný stav křížku u Domku mnohé Rateňáky včetně nás nenechává lhostejné. Po dvou
letech snah o získání peněz na opravu se blýsklo na lepší časy. Nadace Občanského fóra našemu
projektu přiřkla grant. To je dobrá zpráva! Grant však pokryje jen část nákladů. Abychom projekt
mohli úspěšně zvládnout potřebujeme zajistit zbývající částku. Bez Vás to nepůjde! Poraďte nám, jak
zbylou část peněz získat! Pojďte do toho s námi a vraťme společně krajině duchovní vertikálu!
Nabízíme Vám drobné suvenýry, jejichž prodejem chceme potřebné finance získat. Naleznete je na webu
www.ratenickavcela.cz v sekci „Dárky pro Vás“. Další možností bude při Koledování na Tři krále. Viz
strana 17 tohoto Zpravodaje. Těm, kdo přispěli při Staročeských Vánocích, děkujeme!
Pavel Rek, za Ratenickou včelu

Poděkování krásným lidem
V průběhu roku se událo mnoho, ano víc obyvatelé ať už pod hlavičkou obecního Děkujeme Vám za podporu!
než jiné roky, s čím se musela naše úřadu,
mysliveckého
sdružení,
dědinka a my všichni vypořádat. Přesto se dobrovolných hasičů či vy, jednotlivci. Přeji nám všem, aby každý den
dělo i mnoho pozitivního. Ratenická včela Děkuji Vám za Ratenickou včelu, že jste nadcházejícího roku přinesl alespoň jednu
byla u toho, když se na jaře sázely se zapojili do naši snahy o Ratenice medovou kapku, která potěší, povzbudí a
stromečky, zahájil se projekt opravy krásnější. Krása obce netkví jen v tom, dodá sil.
varhan, začala se budovat cyklostezka, jak pěkné jsou domy a veřejná
pokládaly se kameny zmizelých, otevřelo prostranství, ale je především vidět na S přáním radostných svátků,
se Ekomuzeum, a vznikl zárodek naučné lidech, kteří obec tvoří. V právě končícím Pavel Rek, za Ratenickou včelu
stezky Marobudovi v patách.
roce jsme se setkávali s mnoha Rateňáky,
Slova „byla u toho“ je na místě. Vždy kteří byli v pravém slova smyslu krásní:
totiž napínali síly především vnímaví obětaví, trpěliví, aktivní, vstřícní.
___________________________________________________________________________________________________________

V našem klubu KK SIMIRE se stále něco děje - nemáme rádi nudu 
Zdravíme ratenické spoluobčany a pejskaře! V roce 2013 jsme
pořádali mnoho závodů v agility a sportovní kynologii, konaly
se zkoušky dle všech řádů v ČR (KJ ČR Brno, IPO, NZŘ a
Obedience klubu) a to na různých stupních obtížnosti. Pořádali
jsme i několik seminářů na kynologická témata. Kurzy
poslušnosti pro začátečníky jsou samozřejmostí. Během roku
naši členové složili spoustu nových zkoušek z výkonu (LA1,
LA2, LA3, ZOP, IPO VO, FPr 3, ZVV1, ZZO a OBZ atd.)
Na podzim dorazila, jako v loňském roce, domluvená návštěva
z mateřské školky Ratenice. Ukázali jsme dětem základní
poslušnost, frisbee a v hale agility. Vysvětlili jsme si, jak se
k pejskům správně chovat. Děti si směly pod naším dozorem
samy vyzkoušet, jaké je to být psovodem, a probíhaly s naším
psem tunely. Nakonec si samy zahrály na pejsky a agility dráhu
si samy proběhly. Věříme, že práce s dětmi ke kynologii patří a
vytváří se tím kladný vztah ke zvířatům a přírodě.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Za pochodu areál stále budujeme, předěláváme a
zdokonalujeme zázemí pro své členy, jejich psy, ale i
pro širokou veřejnost, která nás navštěvuje. Vybudovali
jsme velkou parkovací plochu přímo v areálu cvičiště,
takže se k nám hravě každý dostane i vozem, ve kterém
si doveze psa, klícku i vše potřebné na trénink. V roce
2014 opět chystáme spoustu akcí, na které vás srdečně
zveme a budeme rádi, když si přijdete zazávodit se
svým pejskem, nebo se jen tak podívat.
Některé z připravovaných akcí:
Agility závody - 28.-29.12. 2013 a 26.4.2014
Seminář rehabilitace a kondičního cvičení pro psy s
MVDr. Helenou Potfajovou - 1.-2.2. a 1.-2.3. 2014
Obranářský den s Ondřejem Lodinským - 25.1., 15.16.2., 9.3. 2014
Jako nejžhavější akci pořádáme 4. ples pejskařů 11. 1.
2014 - poprvé v Ratenicích! Hrát bude skvělá místní
kapela Bonton Band. Čas utíká jako voda a máme tu
opět adventní období. Dovolujeme si všem popřát
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku přejeme jen
to nejlepší, hodně sil, pevné zdraví a splnění všech
plánů.
Petra Baštová, za KK SIMIRE Ratenice
www.simire.wbs.cz

__________________________________________________________________________________________________________

Ratenické Medáky či Ratky
Romana má zahradu, o které sní snad všechny slepice na světě. Úplně všechny nejspíš ne, protože některé nevědí, že by
mohly vidět modré nebe a zelenou trávu. Martina má taky zahradu. O ní si zase vypráví divoké byliny a staré odrůdy
zeleniny. Jenže Martině se zachtělo vajíček od Romaniných slepic. Jasně, že Martina může zajít za Romanou a pár vajíček
vyměnit za řepu a svazek divokého koření. Taky by mohla zajít do obchodu s biovajíčky a pár si jich tam koupit. A
v neposlední může Martina kus zahrady oddělit, pořídit si pár slípek a vajíčka si do kuchyně nosit z vlastního kurníku…
Jenže Martina plánuje kromě divokých
rajčat a bylinek taky záhon s celerem a
další s kukuřicí. Nechce se jí zůstávat
dlouho v práci, aby pak mohla nakupovat
v biopotravinách. Taky by jí nejspíš
chyběl čas pro celer. A taky zde jsou
Luděk s Pavlem a jejich med, pan Novák
se svým zednickým umem, pan sběratel
nádherných lesních dekorací do zahrady a
jistě mnozí další.
Martinu by moc zajímalo, kolik lidí
v Ratenicích má co nabídnout ostatním a
kolik z nich by to chtělo udělat. Od
hlídání dětí přes pečení vánočního
cukroví až ke třeba po klempířinu. Však
to tak dřív fungovalo. Když někdo dostal
chuť na jablka, nešel hledat místo
účetního, aby pak vzal vydělané peníze a
zaplatit někomu, kdo jablko vypěstoval,

někomu dalšímu za to, že ho zabalil. I ten,
kdo jablko dopravil autem nebo letadlem,
chce své peníze, stejně jako někdo, kdo
jablka na pult vyskládal a kdo vede o
jablkách účetní evidenci. A pak jsou tu
ještě ti, co vybírají daně a i ti mají zálusk
na podíl. Nepřijde Vám celý ten řetězec
absurdní? Přitom si pak účetní koupí
jablko, které není čerstvé (dovezl ho
kamión z opačné strany Evropy), které
obsahuje jen zlomek výživové hodnoty
(nedostalo šanci dozrát v zahradě) a na
jeho ceně vydělalo mnoho příštipkářů.
A tak teď před Vánoci, ke kterým jablíčka
patří, kdy jsou dlouhé večery a atmosféra
na přemítání, Martinu něco napadlo. Proč
neustále podporovat řetězec příštipkářů a
láteřit na drahotu? Zaútočila na ni
myšlenka, že jedním z prostředků, které

by mohly zasvítit na cestě z absurdity, je
fungující směnný obchod uvnitř rozumně
veliké komunity. Jakou vesnice bezesporu
je. Že kdyby vesnice měla moc vydávat a
bezúročně
rozdávat
univerzální
prostředek výměnného obchodu, mohlo
by to být ku prospěchu oné vsi. A co když
vesnice tu moc má? A tak Martina
opatřila barvy, posbírala ploché oblázky a
začala vyrábět ratenickou měnu. Mezi
přáteli se jednotkám ratenické měny
prozatímně říká Medáky či Ratky.
Máte zájem se zapojit? Ozvěte se!
Mějte krásné Vánoce!
Martina Macháčková z ratenické osmičky
e-mail: martinamachackova@seznam.cz

