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Staročeské vánoce
1.prosince jsme v Ratenicích tradičně
přivítali adventní čas rozsvícením stromečku před obecním úřadem.
Program Staročeských vánoc se nesl
v tradičním duchu. Děti z Mateřské školy
ztvárnily u stromečku živý betlém, doprovázený zpěvem vánočních koled zpívaných
společně s rodiči. Bez jejich pomoci bychom
vánoční stromeček nerozsvítili :-).
V nově zrekonstruovaných prostorách
místní knihovny byla instalována výstava s
fotokoutkem, který měl u dětí i dospělých
obrovský úspěch. Přítomní mohli ochutnat
vánoční cukroví a zaposlouchat se do zná-

mých melodii v podání uskupení místních
muzikantů. Kromě bazárku, kde mohli lidé
svojí koupí přispět mateřské škole na potřeby pro děti, měl svůj stánek nově spolek
Kecki. Výrobky, připravené společně s dětmi, si lidé kupovali a získaný výtěžek byl
opět věnován dětem do MŠ.
Zahřát jsme se mohli u svařeného vína,
opečené klobásy a dalších dobrot, které nám
zajistili naši hasiči a místní pohostinství.
Díky všem, kteří upekli, pomohli s přípravou a přišli prožít začátek adventního
času společně.

PF2020

Milí spoluobčané,

Oslava
Sametové revoluce
30. výročí Sametové revoluce jsme si připomněli a oslavili v nových prostorách místní knihovny koncertem šansoniérky Marty
Balejové a básníka Jiřího Tepera. Pásmo
složené z českých písní a mluveného slova
předních českých básníků bylo důstojnou
oslavou nejen výročí vzniku naší republiky
ale i oslavou svobody slova, která 17. listopadu znovu začala platit. Symbolické bylo zakončení předvečera 17. listopadu básní Jana
Skácela, který znovunabytí svobody slova
nemohl využít, zemřel jen pár dní před sametovou revolucí.

Odpadové
hospodářství
Od února příštího roku bude zaveden
svoz žlutých popelnic 240 l na plasty přímo
z domácností. Svozová firma je bude svážet
1x za měsíc. Rozhodnutím ZO zůstanou nádoby ve vlastnictví obce a budou hrazeny z
rozpočtu obce.
Velké žluté kontejnery budou pouze na
sběrném místě, přístupné v sobotu od 10-11
hodin. Na stávajících místech pro tříděný
odpad zůstanou pouze modré kontejnery na
papír a kontejnery na sklo.

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o
očkování psa (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v
době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označení psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

adventní čas je čas odpuštění, smíření,
pomoci, lásky.
Končící rok nás vybízí k rekapitulaci,
bilancování a hodnocení uplynulého období. Pokusíme se nejdůležitější dění v
obci shrnout do řádků tohoto zpravodaje.
Letní měsíce jsme započali kolaudací
zrekonstruované budovy obecního úřadu, nastěhováním a zprovozněním jejich
prostor. Projekt, podpořený dotací z MAS
Podlipansko se podařilo zdárně dokončit.
Máme radost z pozitivních reakcí občanů.
Odměnou je komunitní život, který začal
v prostorách místní knihovny spontánně
fungovat, což byla jedna z hlavních myšlenek tohoto projektu.
Na konci října byl dokončen projekt
„Stezka Ratenice – Pečky, II. etapa“ který
řeší prodloužení stávající cyklostezky až
do obce. Na realizaci tohoto projektu bylo
zažádáno o dotaci na MAS Podlipansko.
Projekt Vodovod je ve fázi výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Předpokládáme, že do konce letošního roku bude
podepsána smlouva s vybranou firmou.
Projekt bude realizován na základě uvolnění dotačních prostředků z MZe ČR.
Pevně věříme, že realizace začne v příštím roce. V současné době projektanti
zaměřují vodovodní přípojky a zhotovují
potřebnou dokumentaci.
Na začátku roku bude realizován projekt stavby nové místní komunikace „U
Zrcadla“, který byl podpořený 70% dotací
z MMR ČR. Cesta bude mít nový asfaltový povrch, opravena bude rovněž dešťová
kanalizace pod touto komunikací.
Další akcí v příštím roce bude realizace rekonstrukce chodníku směrem na
Cerhenice s dokončením úseku kolem
novostaveb na konci obce. Tato stavba
zvýší bezpečnost chodců na frekventované silnici.
Přejeme krásné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a vše dobré v novém
roce 2020.
Martina Podskalská
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Vánoční bazárek
Jak se stalo hezkou tradicí, tak i letos jsme se sešli při rozsvěcení vánočního
stromku a společně přivítali nadcházející
čas adventu.
Díky Vaší štědrosti jsme mohli připravit
široký výběr hraček a různých maličkostí,
za které se platilo dobrovolnými částkami.
Letos jsme pro potřeby dětí v naší mateřské
škole od vás za bazárkové zbožíčko obdrželi
6.050,- Kč. Děkujeme!
Ve spolupráci s ratenickým spolkem Kecki si školkové děti vyrobily mýdla a s rodiči
na podzimním setkání v MŠ ještě Šumivky
do vánoční koupele, za nákup těchto a dalších výrobků ve stánku spolku Kecki jste

„utratili“ 5.812,- Kč, které nám spolek Kecki věnoval pro děti do MŠ. Díky, a díky i za
skvělé nápady!
Tyto peníze s vaším laskavý svolením věnujeme na nákup dětských hrnečků a příborů, pomůcky na hudební výchovu, menší
čističky vzduchu do třídy a hračky pod vánoční stromek.
Děkujeme, že jste pomohli uskutečnit
tuto adventní dobročinnou akci.
PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ
A SPOKOJENÉ VÁNOCE.
Alena Čáslavová
a kolektiv zaměstnanců MŠ Ratenice

Vážení občané,
dovolte mi, abych využila příležitosti a
v této předvánoční době poděkovala všem,
kteří nějakým způsobem v uplynulém roce
pomáhali školce v jejím fungování. Přivítali
jsme každou pomoc jak materiální tak finanční, popř. i „ pracovní“.
Děkuji zřizovateli Obci Ratenice za finanční podporu provozu školy, rodičům dětí
za materiální pomoc v podobě hygienických
a výtvarných potřeb, ovoce a zeleniny pro
školní jídelnu, za finanční dary, za krásně
připravené kostýmy pro děti na vystoupení
Živý Betlém při Staročeských Vánocích a
pěveckou podporu dětí při zpěvu koled, za
aktivní účast některých rodičů na akcích
školky.
Děkuji také všem sponzorům, kteří věnovali škole v roce 2019 finanční nebo věcné
dary, velice si jejich přispění vážím.
V neposlední řadě děkuji i svým milým
pracovitým zaměstnancům, na které je vždy
spolehnutí a pomáhají i na akcích mimo MŠ
(vánoční výstava na OÚ, 30 let od Sametové
revoluce, atd.).
Všem, kteří byť i maličkostí dětem zpříjemnili školní rok, mikulášskou a vánoční
nadílku, srdečně děkuji.
Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku přeje spoluobčanům Ratenic
ředitelka Alena Čáslavová
a zaměstnanci MŠ Ratenice

Svoz odpadů
v roce 2020
V roce 2020 bude probíhat svoz odpadů v naší obci obdobným způsobem jako
v loňském roce. Ceny za svoz popelnic
jsou:

Svoboda není samozřejmost
Ve spolupráci s rodiči našich dětí jsme ve
školce uspořádali výtvarnou výstavu transparentů ke 30. výročí listopadové Sametové
revoluce v roce 1989 na téma: „Co pro mě
znamená svoboda“.
Výstavu jsme otevřeli i pro veřejnost a to
17. listopadu na závěr lampiónového průvo-

du, kdy si účastníci mohli výstavu prohlédnout, prolistovat knihy a tiskoviny k dané
době, ochutnat výborný dort ve tvaru české
vlajky od pí Volákové, pověsit si klíče na plot
u MŠ, zavzpomínat a možná se i trochu zamyslet…
Alena Čáslavová, ředitelka MŠ Ratenice

1 x za týden - 1.900,- Kč
1 x za 14 dní - 1.500,- Kč
- samostatně žijící důchodce
nad 70 let platí 500,-Kč

1 x za měsíc - 900,- Kč

- samostatně žijící důchodce
nad 70 let platí 500,-Kč
Svozovým dnem zůstává pondělí.

Poplatky se vybírají na OÚ
od 13. 1. - 26. 2. 2020:

pondělí:
8 - 12 a 13 - 17 h
středa:
8 - 12 a 13 - 17 h
Od 1. 3. 2020 nebudou nezaplacené
popelnice bez vylepené známky na rok
2020 vyváženy.
Žádáme vás, aby jste si zkontrolovali stav své popelnice, zda-li vám vydrží další rok, ještě před vylepením nové
známky. V případě potřeby vám zrezivělou nebo zničenou popelnici vyměníme
zdarma na OU.
Sběrný dvůr bude i nadále otevřen
každou sobotu od 10.00 – 11.00 hod.
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Sbor dobrovolných hasičů Ratenice
- činnost v první polovině roku 2019

Vážení čtenáři, v následujících odstavcích se můžete ve stručnosti dozvědět o rozsáhlé činnosti našeho spolku během druhé
poloviny letošního roku.

Pouťová zábava pro malé i velké

V sobotu 27. července se na ratenickém
hřišti konala tradiční pouť. Není to ale klasická pouť s kolotoči. Každoročně máme
připravený program pro děti, po kterém následuje večerní zábava s živou kapelou pod
širým nebem.
Letos jsme pozvali Krejčíka Honzu, který
hodinu a půl báječně bavil všechny přítomné děti. Po zábavném programu následoval
skákací hrad a na závěr odpoledne jsme dětem dopřáli voňavé dovádění v pěně.
Od 20hodin začala hrát kapela Lady &
Gentlemen, která svou produkcí fantasticky
bavila velké návštěvníky až do druhé hodiny
ranní. Ač byla návštěvnost komornější oproti předešlým rokům, i tak si troufáme tvrdit,
že si to všichni zúčastnění užili. A my jako
pořadatelé máme dobrý pocit z dobře odvedené práce.

Drakiáda 2019

V tradičním svátečním termínu 28. října
se na ratenické hřiště slétli draci. No slétli,
spíše přišli pěšky :-). Vanoucí větřík vynesl
do oblak jen pár z nich. Ti vytrvalejší se všemožně snažili start drakům ulehčit během
přes celé hřiště, při čemž řádně vyhládlo.
Vhod tak přišly brambory zahrabané v popelu. Trochu posypat solí, hmmmm to je bašta.
Tak zase za rok.

Posvícenské posezení

Posvícenské setkání sousedů nejen dříve
narozených - to byl název akce, kterou Sbor
dobrovolných hasičů Ratenice spolu s Ratenickou včelou uspořádal v komunitním centru v neděli 10. listopadu.
Akce, která se dle přítomných vydařila.
Nikdo z nás pořádajících nevěděl, kolik lidí
přijde a jaká bude reakce na něco, co tu ještě nebylo. Snažili jsme se připravit program
tak, aby byl co nejzajímavější a zároveň, aby
si všichni užili krásné nedělní posvícenské
odpoledne.
Mladí hasiči zahájili odpoledne svou
scénkou, po které následovalo vzpomínání
nad zapomenutými fotkami. Starší vzpomínali a mladší tiše naslouchali zajímavému
povídání. Při kávě, posvícenských koláčích
a dalších dobrotách přítomní listovali v hasičských kronikách a prohlíželi další známé
i neznámé fotografie. Na závěr bylo připraveno nahlédnutí do připravované knihy
Oživlá historie Ratenic. K tomu nám celé
odpoledne hrál harmonikář, který dokázal
svými písněmi vytvořit pohodovou náladu.
Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili
přátelskou atmosféru.

Lampiónový průvod

V neděli 17. listopadu jsme se sešli tradičně na již 10. Lampiónovém průvodu. V
letošním roce jsme ho spojili s oslavou Dne
boje za svobodu a demokracii, neboť si připomínáme 30 let od zlomových událostí v
naší historii. S nápadem spojit náš tradiční
Lampiónový průvod, který byl vždy milým
setkáním Rateňáků, a oslavou výročí 30 let
svobody, přišly dámy Lída a Lucka Volákovy.
A tak slovo dalo slovo a nápad byl na světě.
Sešli jsme se u lípy, jež byla vysazena k 1.
výročí Sametové revoluce. Zde si kdo chtěl
mohl připnout stužku s trikolórou. Děvčata
si připravila zlomové okamžiky okolo Sa-

metové revoluce, jako byly „Pád Berlínské
zdi“, „Ulička“, či proslov Václava Havla,
zpěv Marty Kubišové a pánů Kryla a Hutky.
Procházku zpestřila především dětem hra
„Stávka“. Zakončení proběhlo u mateřské
školy, kde jsme si společně zazpívali českou hymnu, vytvořili časovou osu narození
všech účastníků průvodu a následně jsme
byli pozváni paní ředitelkou do prostor mateřské školy, kde byla velmi krásná výstava
k výročí. Transparenty na téma „Co pro mě
znamená svoboda?“ vytvořili rodiče s dětmi.
Sladkou tečkou byl dort ve tvaru české vlajky. A kdo chtěl mohl připevnit na plot klíče
jako symbol svobody.
Rádi bychom poděkovali právě Lídě, Lucce a Elišce – za nápad, pomoc a realizaci!

111. výročí SDH Tatce

Sbor dobrovolných hasičů Tatce oslavil
12. října 111. výročí od svého založení. V
rámci programu byla oficiálně uvedena do
provozu nová garáž, která bude sloužit jako
stání pro hasičskou cisternu. Děkujeme za
pozvání a inspiraci k realizaci naší garáže.

Dotace MŠMT

Dne 15. listopadu byla podána žádost o
dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy - výzva „Můj klub 2020“ na činnost mládeže a dorostu. Držte nám palce!

Žehnání praporu OSH Kolín

V sobotu 9. listopadu jsme byli pozváni
Okresním sdružením hasičů Kolín do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, kde se konalo
Slavnostní žehnání nového okresního praporu. Tento symbol pospolitosti a jednoty
dlouhá léta na našem okrese chyběl, proto
před rokem přišla myšlenka na jeho pořízení. Vzhledem k finanční náročnosti na pořízení byli sbory na okrese a přátelé hasičů
požádáni o dobrovolný finanční dar. I my
jsme přispěli troškou do mlýna, a nápad se
stal realitou. S naším praporem jsme byli
účastníky této slavností události, která se
pro mnohé stala nezapomenutelnou a velmi emotivní vzpomínkou. Motto na stuze se
jmény dárců hovoří za vše: „Hasičství kdo
zamiluje, dobré srdce projevuje“.

Požární sport

V minulém vydání zpravodaje jsme psali
„…letošní sezóna má velké předpoklady stát
se v samotném závěru velmi velmi úspěšnou…“. Opravdu se tomu tak stalo? Čtěte
následující řádky:

Podlipanská liga - Mladší žáci

Družstvo mladších žáků zaznamenalo
oproti loňskému roku obrovský pokrok. Z
malých se stali o kousek větší a silnější. Přes
zimu v tělocvičně a na jaře na hřišti jsme se
snažili nacvičit vše potřebné k dosažení co
nejlepších výsledků aneb jak se říká, trénink dělá mistry. Po celou sezónu jsme se
na předních pozicích střídali s družstvem ze
Zibohlav. Na konec se vše dostalo do fáze,
že rozhodovat o vítězi ligy se bude až na posledním kole v Kostelci nad Černými lesy.
Naši by museli zaběhnout ligový rekord a
konkurenti by se již nesměli zlepšit. Trenéři,
fanoušci i rodiče zažívají infarktové stavy.
Poslední pokus celé sezóny je tu! Vše frčí
jako na drátkách a BUM na časomíře svítí ligový rekord. Všichni stojí s otevřenou pusou
a nevěří, že se to povedlo. Ale ano, povedlo!
Mladší žáci SDH Ratenice získávají titul a
podepisují se pod ligový rekord 16.22s! Nepopsatelný okamžik!

Podlipanská liga - Starší žáci

Do letošního ročníku ligy jsme vstupovali jako zkušení harcovníci. Loni nám první
místo uteklo o vlásek. Motivace na zisk zlata tak byla obrovská. Tréninky 2x v týdnu
přinesly své ovoce. Zmizely drobné chybičky, došlo k ustálení sestavy a jistota závodníků při provádění požárních útoků rostla.
Výhodou byla účast na všech 8 ligových
kolech, protože do celkového hodnocení se
započítává 5 nejlepších výkonů. Časy 14.84s,
13.57s, 14.22s, 14.56s, 13.26s mohou leccos
napovědět. Nebudeme dále napínat, starší
žáci SDH Ratenice suveréně zvítězili ve své
kategorii a jsou rovněž držiteli rekordu Podlipanské ligy s časem 13:36s, který letos 2x
pokořili. Nádherné!!!

Dorost

Protože nám starší žáci dorůstají nebo už
dorostli do dorosteneckého věku, rozhodli
jsme několik posledních tréninků věnovat
i přípravě na nácvik požárního útoku této
kategorie – smíšený dorost. Rozdíly jsou
značné. Trať i hadice mají totiž dvojnásobné
délky. Technika je zcela jiná. I tak se nám
podařilo se s tím vyrovnat. 21. září v Kostelci nad Černými lesy tak poprvé v historii
našeho sboru stanul na startovní čáře dorostenecký tým. A co víc, s časem 20.24s bral
medaile za 2. místo. Paráda! Úkol byl dokonale splněn a vyhlídky do sezóny 2020 jsou
velice příznivé.

Družstvo mužů

Letošní sezónou jsme prolomili sérii 4.
míst. Zúčastnili jsme se 7mi ligových kol a
získali 5 pohárových umístění. Na každých
závodech jsme na jednom z terčů viděli
hodnotu 19s. Sladkou tečkou se stal zápis
dalšího historické milníku pro náš sbor - na
závěrečném nástupu Podlipanské ligy jsme
přebírali pohár za 3. místo v kategorii mužů.
Krom závodů ligových jsme zavítali i na
noční soutěž na Seči (okres Chrudim), Sání
babího léta v Zibohlavech a tradiční Poslední sání v Pňově.

Souhrn

1. místo mladší, 1. místo starší, 3. místo
muži, dva ligové rekordy k tomu. Máme
za sebou nejúspěšnější ročník! Děkujeme
všem, kteří nás v letošní sezóně podpořili!
Ať už finančním příspěvkem, pomocí či dobrým slovem. Je to pro nás výraz vděku za
mnoho a mnoho práce, která za dosažením
těchto výsledků stojí!

Výlet – AquaPalace Čestlice

Letošní sezona byla pro družstvo mladších i starších žáků více než úspěšná, a proto
jsme se rozhodli uspořádat výlet za odměnu
do Aquapalace Čestlice v Praze. Termín byl
vybrán záměrně – neděle 22. 9. 2019. Tento
víkend měli totiž členové SH ČMS po prokázání se členským průkazem výhodné
celodenní vstupné. Přihlásilo se 15 dětí a 4
dospělí. Sešli jsme se v 8:15h na vlakovém
nádraží v Pečkách a po zakoupení jízdenek
jsme se vydali do Prahy. Po Praze jsme se
přemístili metrem na stanici Opatov a odtud
pak Aquabusem do aquaparku. Po zaplacení
vstupného se jsme se vydali vstříc zážitkům.
A že bylo o co stát. Ale voda je zrádná, proto
jsme si stanovili na začátku jasná pravidla.
Domů jsme se vydali plni zážitků v 17hodin.
Všichni jsme si tento den maximálně užili.
Akce byla podpořena dotací Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Děkujeme!
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ZPV – závod požárnické
všestrannosti

V sobotu 5. října jsme se vydali na Závod
požárnické všestrannosti na Červený Hrádek. Náš sbor reprezentovala hlídka mladších a starších žáků. Na start vyběhli jako
první, neboť část dětí měla basketbalový zápas. Pár zásadních chybiček se našlo. Bohužel v disciplínách, které se dají naučit. Naši
svěřenci si nejspíš řekli, že vítězství letos už
bylo dostatečně a tak byli solidární a první
příčky ponechali dalším :-). Za statečný boj
si do jarního kola hry Plamen vybojovali
mladší žáci 9. místo, a starší místo 6.

Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ratenice je zařazena do kategorie JPO V - dle
zákona zabezpečuje výjezd družstva do 10
minut (zpravidla se ale vyjíždí do 5 minut
od nahlášení události) a čítá 9 členů.
9. 10. – Asistence při čištění kanalizační
jímky - Jímka včetně čerpadel se zanáší poměrně často. Proto vyzýváme občany, aby
do kanalizace nevypouštěli nebo nevhazovali předměty, které za to mohou. Primárně
vlhčené ubrousky!!!
15. 10. – Prořez nebezpečných větví – jednotka byla požádána o pomoc při prořezu
větví borovice, které při silných větrech hrozily zlomením na zahradě rodinného domu
v Ratenicích.
31. 10. – Požár lednice – v 7:44 jednotka
vyjížděla k požáru lednice v rodinném domě
v Ratenicích

Nové zásahové oděvy

Díky přiznané dotaci ze Středočeského
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof a spoluúčasti Sboru dobrovolných hasičů Ratenice můžeme realizovat
náš záměr nákupu 4ks třívrstvých zásahových oděvů v celkové výši 65.000,- Kč, které
nahradí zastaralé a již nevyhovující komplety. Děkujeme!

Upozornění

K pohodové atmosféře Vánoc patří i hořící svíčky. Věnujte jim pozornost a dejte
pozor i při manipulaci s otevřeným ohněm.
Dalším rizikem zimního období jsou komíny. Nezapomínejte je čistit, hořící saze dovedou napáchat pěknou paseku.

Hasiči pomáhají potřebným

Okresní sdružení hasičů v Kolíně každoročně vyzývá všechny hasiče k účasti na akcích „Daruj krev s hasiči“ a „Vstup do registru dárců kostní dřeně“. V obou těchto programech jsou zaregistrováni i členové našeho sboru. Svým bezplatných dárcovstvím či
registrací tiše pomáhají zachraňovat lidské
životy. Děkujeme jim za to! Pro zajímavost:
naši členové za letošní rok darovali 8l této životadárné tekutiny.

Pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na Hasičský
ples, který proběhne 15. února.
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.cz nebo našem facebookovém
profilu.

Termíny nejbližších akcí:
15. 2. 2020 - Hasičský ples
16. nebo 23. 5. 2020 - 3. kolo Podlipanské ligy na domácí půdě v Ratenicích (bude upřesněno po stanovení
termínu okresní soutěže)
Duben 2020 - Sběr železného šrotu
30. 4. 2020 - Čarodějnice
Červen 2020 - Dětský den
Autoři článků:
Jan Čáslava, Alice Moláková, Jan Sadek

Myslivecký spolek Ratenice
Vážení občané obce Ratenice,
dovolte mi za Myslivecký spolek Ratenice – Vrbová Lhota shrnout naše aktivity v
uplynulém roce.
Většinově se naše práce ubírala směrem
k péči o krajinu a volně žijící živočichy, ve
smyslu oprav a úprav stávajících výsadeb,
tvorbě tzv. mysliveckých políček a údržbě našich zařízení pro zimní přikrmování.
Hlavně v oblasti tvorby vhodných biotopů pro volně žijící živočichy a celkovému
zlepšení agrární krajiny jsme udělali velký
krok kupředu. Podařilo se nám propachtovat obecní pozemky, které budeme užívat
k tvorbě mysliveckých políček. Co je myslivecké políčko? Je to obyčejné pole, oseté
v dnešní době neobyčejným způsobem. Na
takové pole se zaseje směs kulturních plodin (pšenice, ječmen, oves, žito, hrách, pohanka, peluška, proso, komonice, hořčice,
sléz, kapusta, jetelotravní směsi, atd.) Vždy
v jiné kombinaci a v různé pestrosti. Takto založené porosty se ponechají celý rok
k užitku v krajině. Prostřednictvím zpravodaje bychom rádi poděkovali obecnímu
úřadu Ratenice za svěřenou důvěru a podporu v realizaci našich plánů, Zemědělské
společnosti Písková Lhota a.s. za bezplatné

zapůjčení techniky pro obdělání mysliveckých políček, Ministerstvu zemědělství za
poskytnutí finančních prostředků pro realizaci, Středočeskému kraji za administraci a
vyřízení našich žádostí.
Žhavým želízkem v ohni je další krajinný
záměr. Ve spolupráci s Obecním úřadem Ratenice jsme podali žádost o dotaci na poskytnutí prostředků pro obnovu polních cest a s
tím spojenou liniovou výsadbou okrasných
a ovocných stromů, keřů a zatravnění dalších částí. Formálním hodnocením žádosti
jsme prošli a teď čekáme na vyhodnocení
kvality záměru. Držte nám palce, ať můžeme na jaře v okolí Ratenic vysázet několik
desítek stromů a několik stovek keřů.
Samozřejmostí jsou průběžné opravy
a úpravy areálu myslivecké chaty a chaty
samotné, která je k dispozici pro pořádání
různých akcí. Tradičně jsme zde pořádali
Dětský den s Mysliveckým spolkem.
Nejbližší akcí pořádanou naším spolkem
je ples, který se koná 25. 1. 2020, v místním
pohostinství u Kratochvílů, k tanci nám
bude hrát Bonton Band, jste srdečně zváni.
Za Myslivecký spolek Ratenice
- Vrbová Lhota Miloslav Chlumský

Poděkování
• Mysliveckému spolku Ratenice –
Vrbová Lhota za uspořádání dětského dne s myslivostí
• SDH Ratenice za uspořádání pouťové zábavy, drakiády a lampionového průvodu ke Dni boje za
svobodu a demokracii
• SDH Ratenice a Ratenické včele
za zorganizování „sousedského
odpoledne“
• Malým i velkým hasičům za mimořádnou reprezentaci obce v
hasičských soutěžích
• Spolku Kecki za jejich plné nasazení při tvoření s děti a jejich
rodiči
• Všem, kteří se podíleli na přípravách Staročeských vánoc a všem,
kteří přišli rozsvítit adventní
světlo na našem stromečku
• Obecním zaměstnancům za práci
v obci
• Všem občanům, kterým není lhostejný život v obci, podporují naše
snažení a pomáhají nám svojí
vstřícností

Plánované akce
• 31. 12. 2019
Silvestrovské
grilování u Louže

• 22. 2. 2020
4. ročník Ratenické
jitrničky

• 28. 3. 2020
Maškarní ples

• 29. 3. 2020			

Dětský maškarní ples

Poplatky ze psů
1 pes			
2 a další pes

100,- Kč
200,- Kč

Poplatky se vybírají na OÚ
od 7. 1. - 26. 2. 2020:
pondělí: 8 - 12 h a 13 - 17 h
středa: 8 - 12 h a 13 - 17 h

