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Kanalizace se blíží

…strana 2

Svatováclavský výlov

Milí spoluobčané,
obracím se k vám v nejmagičtějším, nejcitlivějším období v roce. V čase, kdy
bilancujeme, rozjímáme, připravujeme se na nejhezčí svátky roku. Přesto
bych se chtěla pár slovy vrátit k událostem letošního podzimu.
Ţivot nás staví před různá rozhodnutí a já jedno z nich učinila, kdyţ mě
Ladislav Kratochvíl oslovil, abych kandidovala v komunálních volbách.
Protoţe situace před volbami byla trochu dramatická, místy nepříjemná, měla
jsem velkou radost, ţe většina z vás nedá na populistické řeči a svými hlasy
ocenila téměř dvanáctiletou práci Ladislava Kratochvíla v roli místostarosty a
starosty, Jiřího Papeţe jako místostarosty a ostatních zastupitelů, spravujících
obec v tomto období. Chtěla bych všem jmenovaným poděkovat za práci a
čas, který obci věnovali.
Společně s novými zastupiteli chci navázat na započaté projekty, především
dokončit kanalizaci v obci. Důvěra, kterou jsem od vás získala, je pro mne
velkým závazkem, budu se snaţit ji nezklamat.
Děkuji všem, kteří mě slovem, radou, úsměvem podporují a pevně věřím, ţe
je jich většina. Naším společným cílem jsou hezčí, přátelštější Ratenice, kde
jsme vyrostli, usadili se a chceme ţít.
Drţme si navzájem palce, at’ se nám naše předsevzetí splní.
Přeji všem hezké vánoční svátky, v novém roce hodně zdraví, radosti,
síly a lásky.
Martina Podskalská
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Dobrá věc se podařila
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Pětiminutový rozhovor
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Kanalizace a středočeské dotace
Jak uţ bylo psáno v minulém
zpravodaji, blíţí se nám dostavba
kanalizace. Byla nám schválena
mimořádná
dotace
ze
Středočeského kraje ve výši 5 mil.
korun. Vzhledem k tomu, ţe
projektovaná cena na kompletní
dostavbu kanalizace je cca 8,5 mil
Kč, je jasné, ţe na celou stavbu tato
dotace stačit nebude.
Museli jsme tedy tuto stavbu
rozdělit na dvě části s tím, ţe při
spoluúčasti obce cca 1 mil korun se
nám podaří postavit téměř celou
kanalizaci s výjimkou zbytku kolem
hasičárny a parčíku nad ní (stoky
A4, A4-0) a konce stoky A6 za
hřbitovem. Bude tedy chybět
dostavět kanalizaci o délce cca
433 m.

V těchto dnech Středočeský kraj
vypsal výzvu na podání ţádosti o
dotace z Fondu ţivotního prostředí,

kde budeme ţádat o podporu na tuto
dostavbu. Předpokládáme, ţe vše
dobře dopadne a konečně bude
odkanalizovaná celá obec.
Na první část dostavby kanalizace
(II.etapa) o délce 1044 m proběhlo
jiţ výběrové řízení na zhotovitele
stavby, je podepsána smlouva o

dílo. Dodavatelem stavby je firma
Halko s.r.o. Nová Ves. Stavba
začne hned po novém roce.
V rámci
současné
výzvy
Středočeského kraje budeme také
ţádat o podporu z Fondu rozvoje
obcí a měst o dotaci ve výši cca 1
mil Kč na rekonstrukci místní
komunikace „U zrcadla“ v dolní
části obce. Věříme, ţe se vše podaří
a zvelebíme další ulici.
Zde vidíte, ţe na rok 2015 máme
v podstatě 3 stavební projekty, které
věříme, ţe se podaří všechny
uskutečnit. Práce a starostí s tím
bude dost.
Ladislav Kratochvíl
a Martina Podskalská

Svoz odpadů v roce 2015
V roce 2015 bude probíhat svoz odpadů v naší obci obdobným způsobem jako
v letošním roce. Ceny za svoz popelnic zůstávají stejné jako letos:
1x za týden - 1.760,- Kč
1x za 14 dní - 1.320,-Kč
1x za měsíc - 770,-Kč, samostatně ţijící důchodce platí 500,-Kč
Svozovým dnem zůstává pondělí.

Poplatky se vybírají na OU od 12.1. – 27.2.2015 vždy
v pondělí a ve středu od 8.00 – 12.00 hod a od 12.30 – 17.00 hod.
Od 1. 3. 2015 nebudou nezaplacené popelnice bez vylepené známky na rok 2015 vyváženy.
Ţádáme vás, abyste si zkontrolovali stav své popelnice, zda-li vám vydrţí další rok, ještě před vylepením nové
známky. V případě potřeby vám zrezivělou nebo zničenou popelnici vyměníme zdarma na OÚ.
Sběrný dvůr bude i nadále otevřen kaţdou sobotu od 10.00 – 11.00 hod.
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Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 26. 9. 2014
- ZO schválilo přijetí dotace od
Středočeského kraje na realizaci
akce Kanalizace obce Ratenice
II. etapa ve výši 5.000.000,-Kč.
- ZO na základě výsledků
výběrového řízení schválilo
firmu Halko s.r.o. Nová Ves
jako zhotovitele stavby II. etapy
Kanalizace obce Ratenice.
- ZO navrhlo odloţení výběru
technického dozoru investora a
bezpečnostního dozoru na další
zasedání z důvodu obdrţení
pouze 2 nabídek.
- ZO bylo seznámeno s ţádostí o
prodlouţení nájemní smlouvy
na byt v domě čp. 49
Zápis z ustavujícího zasedání ZO
- Dne 3. 11. 2014 proběhlo
ustavující zasedání ZO, na
kterém noví zastupitelé obce
sloţili slib.
- ZO zvolilo starostkou obce
Ing. Martinu
Podskalskou
místostarostou
Vladimíra
Kloudu.
- ZO zřídilo finanční a kontrolní
výbor. Předsedkyní finančního

-

výboru
byla
zvolena
Ing. Martina Macháčková a
předsedou kontrolního výboru
Jan Sadek.
ZO schválilo odměny starosty,
místostarosty, předsedů, členů
výborů a zastupitelů obce.

Zasedání 18. 11. 2014
- Ředitelka MŠ seznámila ZO se
závěrečnou zprávou MŠ za rok
2014.
- ZO schválilo návrh rozpočtu na
rok 2015 v paragrafovém znění.
- Výběr technického dozoru
investora pro II. etapu stavby
kanalizace byl přesunut na další
zasedání ZO.
- ZO projednalo a schválilo Plán
inventur za rok 2014 a sloţení
inventárních komisí.
- ZO projednalo ţádosti o
prodlouţení nájemních smluv
v bytech domu č. p. 49
sestavil Ing. Jiří Podskalský
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Na co se můžeme
těšit:
středa 24. prosince od 16 hod
kostel sv. Jakuba

10. ratenické koledování
- pořádá Ratenická včela

leden/únor 2015
zasedací místnost Obecního úřadu

Kino BIOTOP
- pořádá Ratenická včela
(konkrétní termín bude uveden na
nástěnce na návsi)
sobota 24. ledna 2015 od 20 hod
Pohostinství U Kratochvílů

Myslivecký ples
- pořádá Myslivecké sdruţení
sobota 21. února 2015 od 20 hod
Pohostinství U Kratochvílů

Hasičský ples
- pořádá SDH Ratenice
sobota 14. března 2015 od 20 hod
Pohostinství u Kratochvílů

Maškarní ples
- hraje skupina Unikát

neděle 15. března 2015 od 14 hod
Pohostinství u Kratochvílů

Poděkování za
Staročeské Vánoce
Děkuji organizátorům,
účinkujícím, posluchačům a všem,
kteří jakkoliv přispěli
k uskutečnění Staročeských vánoc.
Těším se příští rok na opět skvělou
spolupráci.
Martina Podskalská

Dětský karneval
- pořádá Obecní úřad Ratenice
pátek 20. března 2015
kostel sv. Jakuba

Varhanní koncert
- pořádá Ratenická včela
čtvrtek 30. dubna 2015
hřiště

Pálení čarodějnic
- pořádá SDH Ratenice
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Dobročinný vánoční bazárek
Děkujeme vám všem, kteří jste na
první adventní neděli v rámci konání
Staročeských Vánoc navštívili náš

kaţdoroční Dobročinný vánoční
bazárek.
Svými dary do bazárku i vlastním
„nákupem“ za ceny dobrovolné jste
opět podpořili dětské akce v naší
obci pro rok 2015.
Nakoupili jste u nás za 3.800,-Kč!
Velmi si ceníme této nezištné
podpory.

Zároveň vám chceme popřát šťastné
a veselé Vánoce a prima Nový rok.

vstřícné jednání, rodičům za
materiální
pomoc
v podobě
hygienických a výtvarných potřeb,
ovoce zeleniny pro školní jídelnu,
apod.

potřebné rekonstrukce budovy
školy a obnovení zastaralého
interiéru nemáme tolik, kolik
bychom potřebovali, proto jsme
vděčni za kaţdý příspěvek.
Všem, kteří byť i maličkostí
dětem zpříjemnili školní rok,
mikulášskou a vánoční nadílku,
srdečně děkujeme.

Vlasta Mengerová
a Petra Baštová

Poděkování
Vážení občané,
ráda bych vyuţila příleţitosti a v
této předvánoční době bych chtěla
poděkovat všem, kteří nějakým
způsobem
v uplynulém
roce
pomáhali školce v jejím fungování.
Přivítali jsme kaţdou pomoc, ať
materiální tak finanční, popř. i
pracovní.
Děkuji zřizovateli Obci Ratenice za
finanční podporu provozu školy a

Děkuji také všem sponzorům, kteří
věnovali škole v roce 2014
finanční nebo věcné dary, velice si
jejich přispění váţíme. Finančních
prostředků
na
zrealizování

Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku
přeje spoluobčanům Ratenic ředitelka A. Čáslavová a zaměstnanci MŠ Ratenice
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„Nemůžeme děti všechno naučit,
ale můžeme všechny učinit šťastnými.“
prof. Z. Matějček

Zápis dětí do Mateřské školy Ratenice
Ředitelka Mateřské školy Ratenice vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2015/2016 na
středu 25. 3. 2015 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
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
řed. A. Čáslavová
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Osm let starostou
Právě mám za sebou 8 let práce
starosty.
Vzpomínám na celé ty roky dozadu
a před očima se mi zobrazují různé
záţitky a situace, které jsem za ta
léta proţil.
Především jsem si musel zvyknout
na to, ţe starosta v obci má
odpovědnost téměř za vše. A to 24
hodin denně. Ať uţ je to třeba
pobíhající pes, který někomu utekl
nebo nalezená mrtvá kráva v jezeře
u Vrbové Lhoty. Starosta odpovídá
třeba za to, zda-li svítí lampy v obci,
zda-li je všude uklizeno, v zimě
odklizený sníh a posypané chodníky,
vysypané
popelnice,
odvezené
kontejnery, vyhrabané listí a
posekaná tráva atd., atd….Je toho
hodně.
Dále jsem si musel zvyknout na to,
ţe za mnou lidé kaţdodenně chodili
se svými problémy a poţadavky
nejen na Obecní úřad a kteroukoli
hodinu, ale i domů a to bez ohledu
na to, zda-li je pondělí, sobota nebo
neděle. Snaţil jsem se kaţdému vyjít
vstříc kdykoliv, vyslechnout, co ho
trápí, a pomoci. Musel jsem svůj čas
rozdělit na práci v obci, své

zaměstnání a na soukromí toho uţ
moc nezbylo. Měl jsem štěstí, ţe
jsem měl dobrého spolupracovníka –
místostarostu pana Jiřího Papeţe a
část úkolů a povinností jsem mohl
přenést na něho. Za to mu ještě
jednou děkuji. Naše spolupráce byla
velmi dobrá.
Při těchto kaţdodenních starostech
je také důleţité připravovat různé
projekty, které zlepší prostředí a
ţivot všem v obci, jako třeba
kanalizace a nové chodníky atd.
Bylo to 8 let ţivota, které mi daly
mnoho
zkušeností
v práci
a
v komunikaci s lidmi a také
s různými úřady. Dělal jsem to rád a
ničeho nelituji. Byl to pěkný kus
mého ţivota, kde se mi snad
podařilo něco dobrého po sobě
zanechat.

Ve volbách jste jasně řekli, koho
chcete mít v obecním zastupitelstvu
a nedopustili jste ţádné překvapení.
Nyní, kdyţ předvolební vášně
opadly, můţeme se znovu v klidu
soustředit na práci. V příštím roce
nás čeká dostavba kanalizace a snad
i rekonstrukce jedné ulice. Začínáme
hned v lednu.
Jsem přesvědčen, ţe nová starostka
obce, paní Ing. Martina Podskalská
povede obec svědomitě k dalšímu
rozvoji a zlepšování ţivota zde.
K tomu ji přeji hodně sil, velkou
výdrţ, trpělivost a nadhled. Bude
také důleţité, aby s místostarostou
panem Vladimírem Kloudou utvořili
spolupracující dvojici a vzájemně se
doplňovali a podporovali. Přeji jim
oběma, aby uskutečnili co nejvíce
svých plánů ve prospěch obce a ať
se jim práce daří.
Přeji krásné vánoce všem, svátky
plné klidu, radosti a rodinné pohody.
Našim nejmenším zářící stromečky
a hodně dárků pod nimi. V novém
roce 2015 hodně zdraví, coţ je to
nejdůleţitější.
Ladislav Kratochvíl

Rozmetadlo v roce 2014
Váţení spoluobčané
Jako kaţdý rok, i letos končíme rok
mírným zhodnocením naší činnosti.
Podzimní kolo jsme zakončili
7. místem v tabulce z 12 soutěţících
druţstev, coţ není špatný výsledek,
vzhledem
k věkovému
sloţení
našeho týmu.
TJ SOKOL Ratenice chce tímto
poděkovat dnes jiţ bývalému
starostovi obce, panu Kratochvílovi
a dřívějšímu zastupitelstvu nejen za

finanční podporu našeho spolku, ale
i za vstřícný přístup k potřebám
našeho klubu. Za jejich úřadování
došlo k vybudování stávajícího
hřiště, vybudování zavlaţování hrací
plochy a k celkovému zvelebení
celého prostoru. Vše nám bylo
předáno k uţívání na konci jejich
funkčního období do správy.
Samozřejmě by to nešlo i bez
obětavé práce našich členů. Hlavně
pánů Ladislava Martínka a Petra

Federleho, kteří údrţbě hřiště obětují
mnoho času.
V neposlední řadě chceme vyslovit
díky i vám všem našim fanouškům.
Děkujeme za vaši podporu a
doufáme, ţe se v hojném počtu
sejdeme i u zápasů v novém roce.
Rádi bychom vám všem popřáli
krásné předvánoční období, ţádný
shon,
jen
pohodu
a
klid.
„Šťastné a veselé vánoce a prima
nový rok 2015.“

za TJ SOKOL Ratenice (ROZMETADLO) Jindřich Martínek, Pavel Bašta
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KK SIMIRE Ratenice

Uběhl další rok, který bychom
zhodnotili jako velmi pozitivní, co
se kynologie týká.
Proběhlo u nás opět mnoho soutěţí,
závodů i sloţených zkoušek, které
vţdy zapečetí úsilí spolupráce
psovoda se svým psem. Máme

velkou radost, ţe velká většina
našich svěřenců tyto zkoušky skládá
napoprvé, je to kladná odezva za
velkou píli a dřinu, které ve volném
čase páníčci věnují svým psím
miláčkům.
Rádi vás přivítáme jako zájemce o
výcvik poslušnosti, stop, obran,
agility, nebo jen jako diváky na
některé z akcí, které připravujeme
pro příští rok. Jste srdečně zváni.
Kaţdý víkend probíhají tréninky
agility v hale i přes zimu. Na léto

chystáme výcvikové tábory a to i
pro děti. Seznam připravovaných
akcí je pravidelně aktualizován a
doplňován
na
našem
webu:
http://www.simire.cz/
Závěrem vám všem přejeme krásné
proţití vánočních svátků, pohodový
silvestr pro všechny zvířecí miláčky
a hlavně štěstí, zdraví a pohodu v
novém roce.
za KK SIMIRE Ratenice
Simona Wächterová

Suma sumárum za Ratenickou včelu
Letošní rok jsme se mohli společně
setkávat na mnoha akcích, jimiţ
jsme se snaţili přispět k pestřejšímu
ţivotu v Ratenicích: setkali se u nás
svatojakubští poutníci, uspořádali
jsme Jarní uklízení u Výrovky,
pomáhali jsme s obnovou varhan,
zorganizovali přednášku organologa
při Noci kostelů, přivítali poselstvo
historicky spřízněné obce Stillfried,
uskutečnili promítání polního kina
BioTop, připomněli si 100. výročí
1. války a nachystali kandidátku do
voleb obecního zastupitelstva.
Stěţejním
projektem
právě
končícího roku však byla pro
Ratenickou včelu snaha o opravu
Domeckého kříţku a oţivení místa

kolem něj. Tříkrálovou koledou jste
nám dali najevo, ţe je Vám projekt
sympatický, a tak jsme se
s mnohými z Vás do něj pustili.
Postupně byl zbudován betonový
základek, osazen nový pískovcový
podstavec, vyrobeny lavičky a
cyklostojan a společně s grafikem
jsme zajistili výrobu další, jiţ páté
tabule naučné stezky „Marobudovi
v patách“. V září jsme se všichni
sešli
k sousedské
slavnosti
Svatováclavský výlov a tak jsme
projekt úspěšně završili. Děkujeme
Vám za podporu během celého
roku!
Děkujeme
za
dobrou
myšlenku, úsměv i radu! Kaţdá, byť
sebemenší
pozitivní
drobnost

Při vzpomínání na ratenické
legionáře při vzpomínkové akci na
100. výročí na zahájení 1. světové
války v červenci 2014

I po 200 letech od vypuštění
rybníku Klenot se v něm dali chytit
ryby. I kdyţ jen papírové . Ze
Svatováclavského výlovu v září
2014.

přispěla k tomu, ţe Ratenice jsou
zase o trochu hezčí.
Abychom se s mnohými z Vás
mohli setkat osobně, zveme Vás
24. 12. 2014 v 16 hodin do našeho
kostelíka sv. Jakuba na vánoční
koledování.
Přijměte od nás přání radostných
svátků a poţehnaného roku 2015.
za Ratenickou včelu Pavel Rek

„Jak to asi hraje?“ Detailní
průzkum varhanní píšťaly při Noci
kostelů v květnu 2014
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Cyrano se diví

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

Malí tyrani
Rodičové, nedivte se, aţ se vám
jednou dítko vrátí domů s
natrţenou nohavicí nebo sukní –
to si jen zrovna vykoledovalo
oprávněný důsledek svých činů.
Proč?
Uţ delší dobu se totiţ parta
ratenických dětí baví dráţděním
psů. Hází kamínky, švihají
klackem o plot. Jedno děvče s
oblibou kope do plotu a na psy
vrčí a štěká. Došlo uţ i na házení
kamenů přímo po psovi. I u nás
na výběhu jsou pravidelně k
nalezení velké ostré kameny z
cesty. A co teprve střílení po
ptácích! Copak vzduchovka je
hračka? A co je zábavného na
zmařených ptačích ţivotech?
Tahle parta je tak otrlá, ţe ani
opakované
napomínání
nepomáhá.
Je smutné, ţe děti dokáţou být
tak kruté. Je ale nepochopitelné,
ţe kdyţ pak nebohému zvířeti
dojde s malým tyranem trpělivost
a začne se bránit – to pak všichni
dětského tyrana litují a pejsek je
za nejhorší bestii.
Nebo zase něco nechápu?
Váš kůň Cyrano
(Romana Svobodová)
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Svatováclavský výlov
V neděli dne 28. září 2014 se poblíţ
Domku u Ratenic konala sousedská
slavnost
spojená
s odhalením
opraveného kříţku. Protoţe kříţek
stojí v místech, kde se v minulosti
nacházel rybník Klenot, nazvali
jsme akci Svatováclavský výlov a
pojali ji v rozpustilém recesistickorybářském duchu.
Torzo kříţku stálo dlouhá léta
zapomenuto napůl pohřbené v zemi.
Díky podpoře Nadace Občanského
fóra, Nadace VIA a individuálním
dárcům (např. dary z Tříkrálového
koledování) se nám ho podařilo
opravit a umístit na místo s krásným
výhledem do krajiny, poblíţ jeho
někdejšího historického umístění. A
nejen to! Součástí obnovy kříţku
bylo rovněţ zvelebení jeho blízkého
okolí, kde jsme osadili dvě lavičky,
stojan na kola a odpadkový koš, ale i
páté zastavení naučné stezky
Marobudovi v patách. To je
věnováno právě historii kříţku,
rybníka Klenot a ţeleznice, která
vede po původním rybničním dně.
Samotná slavnost začala odhalením
kříţku za účasti starosty obce
Ladislava Kratochvíla, Pavla Reka
z Ratenické včely a pana faráře
Josefa Nerada z Peček, který kříţku
na místě poţehnal. To vše za
doprovodu ratenické skupiny Potkali
se u Kolína, která s námi vytrvala aţ
do pozdního odpoledne. Poté jsme
představili novou zastávku naučné
stezky a pokračovali v pestrém

odpoledním programu pro malé i
velké. Připraven byl obří bublifuk,
ţivý obraz s rybářskou tematikou,
chytání
papírových
rybek
vyrobených dětmi MŠ Ratenice,
pivní rybolov, výtvarná dílna,
táborák s buřty a občerstvení, jehoţ
součástí byla mimo jiné soutěţ o
nejlepší domácí utopence. Na
památku si kaţdý odnesl památeční
kartičku
s obrázkem
kříţku
namalovaným Štěpánkou Jirků.
Věříme, ţe se všem zúčastněným
sousedská slavnost líbila a ţe
podobná setkání v naší obci zapustí
kořeny. Na závěr chceme poděkovat
SDH
Ratenice
za
pomoc
s organizací celé akce, skupině
Potkali se u Kolína za hudební
doprovod, MŠ Ratenice za výrobu
krásných rybiček, všem účastníkům
utopencové
soutěţe,
všem
Ratenickým i přespolním za jejich
bohatou účast a nakonec všem, kteří
přispěli na obnovu kříţku. Odměnou
pro nás všechny můţe být fakt, ţe se
obnovený
kříţek
stává
vyhledávaným cílem vycházek lidí
z Ratenic i okolí.
za tým Ratenické včely Michal Louč
PS: Starou a novou podobu kříţku si
můţete porovnat díky historické
fotografii ze 40. let 20. století z
fotoalba paní Zdeňky Říhové. Za
zapůjčení mnohokrát děkujeme!

Ratenický zpravodaj
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Podzimní časy u Sboru dobrovolných hasičů Ratenice
Vše kolem nás se uchyluje k zimnímu spánku. To však neplatí o našem spolku. V následujících odstavcích se můţete
dočíst o činnosti hasičů v podzimním období.

Sbírka pro Kačenku
Během září zahýbala obyvateli
Ratenic zpráva o malé Kačence a
jejím ţivotním osudu. Holčička nosí
v hlavě nádor a 13. října nastupuje
do nemocnice. Následující den ji
potom čeká náročná operace.
Pan Milan Kolář s paní Petrou
Baštovou, kteří dlouhodobě celou
situaci sledovali, oslovili zástupce
našeho SDH, zda bychom společně
nevymysleli, jak nejen Kačence, ale
celé rodině, pomoci.
V neděli 21. září padlo rozhodnutí
uspořádat sbírku a benefiční koncert.
Od této chvíle chytla celá věc
nevídané obrátky. Rychlost, s jakou
se podařilo zajistit kapely, byla
neskutečná.
Komunikace
mezi
kapelami zafungovala na 110%.
Následující den se proto sešli
zástupci kapel se členy výkonného
výboru SDH, aby společně akci
připravili. Doladil se celý program a
všechny náleţitosti. Následně vznikl
plakát a pozvánky. Během toho
všeho jsme se dosti intenzivně
zajímali o náleţitosti kolem zákonů
a pravidel týkajících se veřejných
sbírek.
Po
několikadenním
obtelefonování veškerých institucí a
běhání po příslušných úřadech,
bance atd. jsme měli osvědčení v
ruce. Stejně tak i úředně zapečetěné
kasičky. Nic tak nebránilo se těšit na
podvečer 3. října.
Po nachystání veškeré aparatury a
nazdobení sálu celá akce 3. října v
18 hodin vypukla. Pohostinství se
velice rychle začalo zaplňovat
malými
i
velkými.
Během
libozvučně hrající kapely Potkali
se... skotačily děti při hraní her.

Podlézaná,
prolézání
tunelem,
honění se za balónkem - to jsou ty
správné disciplíny pro ukojení
dětského elánu. Kačenka všem
ukázala, ţe umí taky pěkně dovádět
a spolu se svou rodinou si tak celý
podvečer náleţitě uţila. Sladká
odměna a balónek na závěr ještě
více rozzářily dětské oči.
Pár minut po půl deváté se na pódiu
vystřídaly kapely. Do Ratenic
dorazila
kapela
JEZ-country.
Country Ratenice snad nepamatují.
Jako by přijel sám Michal Tučný.
Prostě paráda! Nelze to jinak popsat.
Následovalo vystoupení domácí
kapely Bonton Band, která svým
perfektním
výkonem
bavila
tanečníky aţ do půlnoci. Od této
doby aţ do brzkého rána zněly
songy od všem známé kapely
Faustband. Důleţité je říci, ţe
všechny skupiny vystupovaly bez
nároku na honorář. Díky!
Během večera se na informativní
tabuli neustále navyšoval počet
prodaných vstupenek. Číslo se
nakonec zastavilo na hodnotě 220.
To je zkrátka mazec! Do toho všeho
pokladnička
s
dary
doslova
přetékala. Po obrázcích od Kačenky
a dětí z mateřské školy se také
zaprášilo.
Během
půlnoční
přestávky proběhla draţba. No, spíše
rychlodraţba.
Kačenka
totiţ
vytvořila velkou koláţ ZOO. Ihned
po započetí draţby se totiţ s první
nabídkou
1000,Kč
ozvali
p. Hovorka s p. Mecerou. Obrázek s
díkem jim byl předán přímo
maminkou Kačenky.

Koncertem však pro rodinu celý
maratón teprve začal. 14. října nastal
onen den D. Po dlouhé operaci se do
Ratenic
dostávaly
zprávy
o
zdravotním stavu Kačenky, které se
den ode dne zlepšovaly. Kačenka je
velká bojovnice a tak byla 28. října
propuštěna do domácí péče. Stihla
tak i navštívit Drakiádu .
K 4. 12. 2014 bylo celkem na
sbírkový účet připsáno (z výdělku
koncertu, bankovními převody,
kasiček
či
příspěvek
sponzora akce
- Lesy ČR) 58.000,- Kč. Tato částka
je jiţ postupně čerpána ve prospěch
účelu sbírky – tj. rekonstrukce
Kaččina pokojíčku, jeho vybavení
vhodným
nábytkem,
nákupem
rehabilitačních pomůcek a ještě stále
na účtu zbývá dostatečné mnoţství
korunek na lázeňský pobyt nebo
další rehabilitační činnosti. 
Co říci na závěr? Snad jen, ţe to co
se v Ratenicích událo během října a
listopadu, bude navţdy zapsáno v
srdcích nás všech jako důkaz spojení
všech nadšených lidí pro dobrou
věc.
Všem organizátorům této akce nelze
poděkovat jinak, neţ-li smeknutím
klobouku. V časovém presu se
podařilo tuto zprvu "hurá" akci
zorganizovat a dotáhnout ji aţ k
realizaci.
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PODĚKOVÁNÍ
Zdravíme všechny hodné lidičky
z Ratenic i okolí, kteří se podíleli na
pomoci
pro
naši
Kačenku.
Vše
odstartovalo
úţasným
dobročinným koncertem, do kterého
se zapojila většina spoluobčanů.
MOC DĚKUJEME!
Jak
všichni
víte,
Kačenka
podstoupila
náročnou
operaci
nádoru na mozku, která dopadla
dobře. Díky vaší pomoci si můţe
Kačka dovolit lepší rehabilitace a
cvičení, které jí velice pomáhají
v návratu do běţného ţivota. Díky
finanční pomoci od mnoha z vás se
nám podařilo postupně dokončit její

dětský pokojíček, aby se mohla
osamostatnit, coţ pomůţe jejímu
psychickému stavu i chodu celé
rodiny, neboť dosud jsme ţili celá
rodina
v jedné
místnosti
+
kuchyňský kout.
Velice si váţíme všech vašich darů
finančních i hmotných, především

ale děkujeme za vaši obrovskou
podporu naší rodině v tomto
náročném období, která nás doslova
drţela nad vodou a dodávala nám
obrovskou sílu to vše zvládnout.
OPRAVDU
ZE
SRDCE
DĚKUJEME VŠEM, KDO SE
POMOCI
JAKKOLIV
ZÚČASTNILI!!!!
Přejeme vám krásné předvánoční
období, nádherné vánoce a do
nového roku 2015 všem jen to
nejlepší, pevné zdraví a pohodový
ţivot mezi přáteli.
S úctou rodina Koutských

Posvícenská zábava 2014
8. listopadu proběhla v Ratenicích
Posvícenská zábava. K poslechu i
tanci libozvučně vyhrávala kapela
Bonton Band. Kdo si koupil
tombolenku, určitě neprohloupil.
Vrcholem připravených cen byla
uzená kýta, salámová mísa, gyros

prasátko, dort, husa, nabitý dárkový
koš, klobásky, jitrnice, párečky,
tlačenky, sekané, zákusky a další
drobnosti. Naše poděkování patří i
sponzorům tomboly:
Kříţův mlýn Pečky, Samoobsluha
Ratenice, Pořadatelé maškarního

plesu v Cerhenicích - Sokol
Cerhenice, Cukrárna Lucie - Sadská
a
členská
základna
sboru
dobrovolných hasičů.

Ratenický zpravodaj

|

SDH Ratenice

|

11

Požární sport
Druţstvo muţů se v závěru sezóny
zúčastnilo
posledního
kola
Podlipanské ligy v Poříčanech.
Výkony
kopírovaly
dosavadní
průběh sezóny. Letošní ročník se
zapíše
jako
jeden
z
nejrozporuplnějších. Máme kvalitní
zázemí, které jsme budovali několik
let, máme přizpůsobené sportoviště
pro tréninky, avšak momentálním
problémem je nekompletní sestava.
Sehranost a ustálenost 7 členů týmu
je totiţ základem pro podávání
kvalitních výkonů v tomto druhu
sportu.

Zakončení sezóny probíhá tradičně
koncem září na Posledním sání v
Pňově. Soutěţ je vypisována pro

druţstva muţů a ţen. Jiţ několik let
se nám daří v silné konkurenci
obsazovat pozice do 10. místa a
proto jsme jeli po nepříliš vydařené

sezóně opět zabojovat. S časem
21.12s jsme se umístili na 10. místě
z 31 muţstev, takţe spokojenost.
Přes den klobásy, černá polévka,
jitrničky, ovárek, večer zábava =
prostě Pňov se vším všudy :-).
Definitivní tečku za sezónou
vytvořil ples Podlipanské ligy, který
proběhl 18. října v zásmucké
sokolovně. Závodníci, kteří spolu
soupeřili během uplynulé sezóny,
tak v přátelském duchu shrnuli a
oslavili uplynulý ročník Podlipanské
ligy.

„Rychlý stříkačky“ - kolektiv mladých hasičů
Podlipanská liga - Kostelec nad
Černými lesy 13. 9. 2014
Noční závody proběhly 13. září v
Kostelci nad Černými lesy za účasti
našich mladších ţáků. Na start se
postavily hned jako druzí. Po
nachystání veškerého materiálu

vyrazily Rychlý stříkačky na trať,
kterou zdolaly za 24.73s. Během
pokusu se však na mašině úplně
rozpadla řemenice na vodní pumpě a
tak jsme poţádali SDH Klučov o
zapůjčení jejich mašiny a strojníka.
Bohuţel díky chybně označenému
místu pro rozdělovač a nepřesnému
míření ukazovala časomíra hodnotu
31.54s. Dnes tak časem 24.73s
4. bramborové místo.

Podlipanská liga - Poříčany 20. 9.
2014
Druţstvu mladších ţáků se na
závěrečném kole 14. ročníku
Podlipanské ligy velice dařilo. Oba
pokusy vypadaly velice pěkně. Ten
druhý byl však týmovým rekordem,
který nyní činí hodnotu 22.27s a je
tak pro nás motivací do příští
sezóny. Z Poříčan jsme si přivezli
pohár za 3. místo.
Ovšem ani tento parádní čas nám
nepomohl ke zlepšení umístění
v celkovém hodnocení uběhlého
ročníku. Se součtem čtyř nejlepších
časů, jejichţ hodnota byla 93.65s,
jsme obsadili 5. místo. Děti si
kromě pamětní plakety odváţely

domů krásné červené kšiltovky
s logem Podlipanské ligy, jejichţ
pořízení podpořil Středočeský kraj.
Hra Plamen 2014/2015
Na první kolo hry Plamen, Závod
poţárnické
všestrannosti,
jsme
vyrazili do Starého Kolína. V areálu
tamější loděnice byl umístěn start i
cíl. Disciplíny, na které jsme se
pilně připravovali dlouhou dobu
byly: střelba ze vzduchovky,
topografie, zdravověda, poţární
ochrana a překonání vodorovného
lana.
Na trať nám vyrazily dvě hlídky
mladších ţáků a jedna hlídka ţáků
starších. Čekání na start jsme si
krátili opakováním znalostí a
dovedností, a nervozita s blíţícím se
startem úměrně stoupala.
První hlídka mladších žáků, ve
sloţení Šimon, Véna, Robin, Kuba
K. a Fanda, uběhla trať o délce cca
2 km za 33,51 minut. Při plnění
úkolů nasbírali 20 trestných minut,
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přičemţ nejvíce chybovali při
střelbě ze vzduchovky a velice
skvělý výkon předvedli na stanovišti
s uzly a při lezení po laně, na
kterých nezískali ani jednu trestnou
vteřinu.
S celkovým
časem
46,98 minut obsadili zaslouţené 2.
místo!
Druhá hlídka mladších žáků, ve
sloţení Jola, Nikolka, Marek a
2 zapůjčení ţáci z Kostelce n. Č.
lesy a Ovčár, uběhla trať za
34,36 minut. Ovšem při plnění úkolů
více
chybovala
a
nasbírala
46 trestných minut. S celkovým
časem 80,36 minut obsadili
13. místo. Coţ je také úctyhodný

|
výkon při tak vysoké účasti –
celkem 18 hlídek.
Starší žáci vyrazili na trať ve

sloţení Natka, Vojta, Adam, Petr a
jeden zapůjčený ţák z SDH Kostelec
n. Č. lesy. Přibliţně 3 km dlouhou
trať uběhli za 30,57 minut.
S trestnými minutami netroškařili –
nasbírali jich úctyhodných 39.

www.ratenice.cz

Nejlépe se jim dařilo při zdravovědě
a nejhůře dopadlo překonávání
vodorovného lana. Do příště ví, ţe
musí více zapracovat jak na znalosti
poţárnických dovedností a týmové
spolupráci.
S celkovým
časem
69,57 minut se umístili na ne příliš
uspokojujícím 14. místě z celkových
16.
S nejlepším výchozím hodnocením
pro druhé kolo hry Plamen, které
proběhne přibliţně v půli května
2015 je tedy první hlídka mladších
ţáků.
Ještě
jednou
velice
gratulujeme
k dosaţeným
výsledkům!

Výlet do Prahy 15. listopadu 2014
V sobotu 15. listopadu jsme
s druţstvem
mladých
hasičů
vyrazili na výlet do Prahy. Cílem
cesty byla výstava Naše cesta a
stanice 3 Holešovice HZS Praha.
Společně s námi se do metropole
vydali i mladí hasiči z Tuchoraze
a Poříčan.

Zde si můţete přečíst doslovně
přepsanou reportáţ dvou mladých
hasičů:
Šimonův zážitek:
„V sobotu 15. listopadu jsme jeli do
Holešovic na výstavu Naše cesta.
Tam jsme si vyzkoušeli vozíčky,
horolezeckou stěnu poslepu a
upravený hry poslepu a tu vodící
hůl. V nejstarší hasičárně jsme
viděli hasičský auta a „oběšenou“
XXL velkou veverku bez voříšku.
Byli jsme v Mc‘Donalds. Tam jsme
měli jídlo a pití. Jeli jsme vlakem
tam a zpátky. Po Praze jsme jezdili
tramvají.“

Vojtův zážitek:
„Výstava Naše cesta - Výstava
tělesně, zrakově a ústně postižených
v Křižíkově pavilonu B v Praze
Holešovicích. Byly tu prostory
domácnosti a města. Po 12 jsme šli
do hasičárny v Holešovicích.
Hasičárna Holešovice - Ve 12:10
jsme došli do hasičárny. Byl to
takový velký dřevěný stan s velkým
dvorem. Hasiči nám ukazovali
interiér aut a vybavení. Celkem tam
+/- bylo 15 hasičských aut a
doplňky.
Mc‘Donalds - Z hasičárny jsme šli
100 metrů do Mc‘Donaldu. Alík
nám koupil Happy Meal s pitím.
Někomu to nestačilo a dokoupil si
dle potřeby.
Cesta zpět - Tramvají jsme jeli na
Masarykovo nádraží. Na nádraží
jsme koupili cukrovinky a jeli jsme
1 hodinu zpět do Peček. Tam si nás
převzali rodiče.“

Ratenický zpravodaj
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Návštěva lesa 29. 11. 2014
Po dohodě s panem hajným vyrazili
někteří mladí hasiči do lesa. Zde
společně sbírali dřevo, které
poslouţí k opékání buřtů či pečení
brambor na akcích, které pořádáme.

Při této příleţitosti jsme se zastavili
podívat i na pomník Obětem 2.
světové
války
Památník
protifašitického odboje, který se
nacházel v lese na trase naší cesty.

Drakiáda 28. 10. 2014
V úterý 28. října se nad Ratenice
opět vzneslo hejno draků při tradiční
organizovaně
neorganizované
Drakiádě. Sluníčko svítilo ostošest,
ale vítr nám letos moc nezafoukal. I
přesto se našlo pár draků, které bylo
potřeba
vysvobodit
z větví

vzrostlých stromů. Zábavu si uţili
jak malí, tak i velcí. Prochladlé
končetiny ohřál ohýnek, prázdná
bříška naplnil opečený buřt a ti
trpělivější okusili i bramboru z
popela

Lampionový průvod 17. 11. 2014
Dosud nejvyšší účastí se můţe
pochlubit a do historie zapsat letošní
5. ročník Lampiónového průvodu.
Průvod čítal přibliţně 140 hlav!
Neskutečné na tak malou vísku, jako
jsou naše Ratenice! Těší nás, ţe
jsme
mezi
účastníky
mohli
zahlédnout i přespolní hosty. Letos
byly na trase otázky pro děti i
dospělé v duchu „Jestlipak víte

….?“. Věříme, ţe alespoň jedna
zajímavost zůstala kaţdému
v mysli a můţe ji tak nyní šířit
dál . Tímto patří naše velké
poděkování všem účastníkům za
vytvoření pohodové atmosféry
tohoto svátečního podvečera!

Jednotka
18. září - Dopravní nehoda
Dne 18. září v 17:13 vyjíţděla
jednotka k dopravní nehodě dvou
vozidel v zatáčce ve spodní části
obce směrem na Pečky. Po příjezdu
na místo události bylo průzkumem
zjištěno, ţe se jedná dopravní
nehodu dvou vozidel (Škoda Felicia
a Ford Tranzit). Na místě jiţ
prováděla zásah JSDH Pečky. Naše
jednotka
zajišťovala odklánění
vozidel mimo prostor zásahu.
Následně byla tato činnost předána
Policii ČR. Dále jednotka asistovala
při
odstraňování
vozidel
z
komunikace do přilehlé ulice. Řidiči

ve sběrném dvoře. Dne 22. 11. 2014
kolem poledního shořel poslední z
balíků slámy za místním hřbitovem.
Jednotka k tomuto případu nemusela
vyjíţdět, ale ... Trochu moc
podezřelého ohně během 14 dnů?!
Škody Felicie byla naměřena
hodnota alkoholu v krvi o hodnotě
cca 2 promile. U nehody nedošlo k
váţnějším zraněním.
9. a 22. listopadu - podezřelé ohně
Den po posvícenské zábavě, 9. 11.
ve 12:52, zasahovala jednotka při
poţáru kontejneru na směsný odpad
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Závěrem
Kolem hasičů panuje mnoho mýtů.
Věřte však, ţe jsme parta lidí, kteří
se snaţí věnovat svou energii dobré
věci. Proto bychom chtěli na závěr
tohoto 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, soutěţí, tréninků či
jinak vypomáhají během různých
nahodilých situacích, mnohdy na
úkor svých osobních zájmů.
Děkujeme rovněţ i rodičům
mladých hasičů, kteří vţdy ochotně
pomohou, kdyţ je to zapotřebí – ať
uţ
přiloţenou
rukou
k dílu,
dopravou dětí na akce či finančními
dary!

Díky patří i Obecnímu úřadu
Ratenice. Spolupráce s vedením
obce probíhá na velice vysoké
úrovni. Naše prosby jsou vţdy
kladně vyslyšeny a podpořeny.
A v neposlední řadě děkujeme také
VÁM, kteří navštěvujete naše akce.
Vaše přítomnost je pro nás
motorem, který nás pohání v dál a
dál v našem počínání.

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 na webu www.sdh-ratenice.net.
Za SDH Ratenice Alice Moláková,
Jan Čáslava

Vybarvuj si s Ratenických zpravodajem

Ratenický zpravodaj
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Seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Tentokrát s paní Martinou Podskalskou, nově zvolenou starostkou obce
Ratenice.
Známe se, a přesto o sobě nic nevíme. Tento seriál Ratenického
zpravodaje má za úkol napomoci lépe poznat lidi, které vídáme na
ratenických ulicích. Má za cíl přiblížit člověka k člověku.

Paní Podsklaská, podle jakého
motta se v životě řídíte?
Nejdůleţitější v ţivotě je LÁSKA.
Rozdávat ji, přijímat, ţít, mít čisté
svědomí a nikomu vědomě
neubliţovat. Být pokorný, upřímný
a umět přijímat ţivot tak, jak
přichází.
Kdybyste mohla povečeřet s
nějakou významnou osobou, koho
byste si vybrala a proč?
Václav Havel, Tomáš Halík,
Zuzana Navarová, to by byla
úţasná společnost, opět kvůli
lásce, pravdě a pokoře. Se
Zuzanou Navarovou, bych si ještě
po večeři zazpívala. Miluju její
muziku, koluje mi v ţilách.
Co bylo Vaše první zaměstnání?
INFUSIA Hořátev, specialista
infusních roztoků. Rozjíţděla se
tam tenkrát úplně nová výroba
infusních roztoků. Mám z té doby
dvě bezvadné kamarádky na celý
ţivot.
Kdybyste mohla v Ratenicích něco
změnit, co by to bylo?
Chtěla bych lidi spojovat, najít v
nich více tolerance, empatie, dobré
vůle.

Čeho v životě nejvíc litujete?
Nejsem člověk, který by se v
ţivotě ohlíţel, litoval svých činů,
litoval se vůbec. Z věcí, které se
mi nepovedly, se snaţím poučit,
napravit je, nenechávat v sobě
nevyřešené. Lituji snad jen, ţe
jsem nevěnovala více času těm,
kteří předčasně odešli, a s jejich
smrtí je těţké se smířit.
Co považujete za svůj největší
úspěch?
Moji rodinu a nejen tu nejbliţší,
mám skvělou sestřenici, bratrance,
tety, strejdy, přátelé. Rádi se
vídáme, a kdyţ vyjde čas, ţe se
sejdeme
„všichni,“
békáme
(=zpíváme) do svítání, vţdy se
moc
těším
a
nevynechám
příleţitost s nimi nebýt. Moje děti
odmala k muzice vedu, je to další
rozměr, který člověk v ţivotě má.
Čeho byste chtěla dosáhnout v
nejbližších 12 měsících?
Nezklamat lidi, kteří mi dali
důvěru, snaţit se plnit své obecní
povinnosti, pracovat jak nejlépe
umím. Dokončení kanalizace v
obci, a kdyby se podařil
zrealizovat další projekt např.:
nový chodník, ulice, budu
spokojená.

Existuje ve Vašem životě věc, o
které málokdo tuší?
Ano, mám 13. komnatu, ale moji
blízcí o mně vědí VŠE, musím ţít
narovinu, bez přetvářek.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a proč?
Lívance, škubánky, zelnice s
míchankama.
Dětství, babička, starý sporák,
litinový vál.
Jak by vypadal Váš ideální víkend?
Ideální víkend je tam, kde jsem se
narodila, kde to mám ráda, Krásná
Hora nad Vltavou a její okolí.
Místa jako Onen svět, Maková
hora, Na Podkově, tam mám mé
kořeny. Lesy, skály, Vltava,
dlouhé procházky nebo kolo, a
kdyţ se večer sejde kolem stolu
„moje velká rodina,“ povídá se,
zpívá, tančí, nemusím ani spát a
jsem odpočatá, svěţí.
Kdybych vám mohla splnit nějaké
přání, jaké by to bylo?
Mám pocit, ţe uţ jsem jich v tomto
rozhovoru vyslovila spoustu a
nechci se opakovat. Všem malým,
velkým RATEŇÁKŮM přeji, aby
to svoje přání našli pod Vánočním
stromečkem a nezapomeňte, ţe sny
jsou koření ţivota.

Iva Jirků

