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Výb r z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 22. 6. 2017

Zasedání 31. 8. 2017

Zasedání 27. 11. 2017

Byla
provedena
3
výb rová ízení na základ
p id lených dotací – herní prvky
pro zahradu MŠ a h išt Tewiko; oprava vodní nádrže –
Unimont J.C.K.; chodník sm r
na Vrbovou Lhotu – Halko

Byl p edložen povinný
návrh st edn dobého výhledu
rozpočtu na roky 2018-2021

Paní starostka p edložila
návrh schodkového rozpočtu na
rok 2018

Byla uzav ena smlouva
se SFDI na dotaci „Chodníky
v obci Ratenice“

P i kontrole hospoda ení
v roce 2017 nebyly zjišt ny
chyby a nedostatky

Byla uzav ena v cná
b emena na pozemky pod
trafostanicemi ČEZ

Byl z ízen TDI na stavby
„Louže“ a “Chodníky“

Byly upraveny poplatky
za psy

Opravu h bitovní
provede firma M. Kudry

Paní
editelka
MŠ
p edala informaci o hospoda ení
školky za ¾ roku 2017, p edala
provozní ád, vlastní hodnocení
práce a rozpočet na rok 2018

Bylo
z ízeno
nové
p ípojné místo od spol. ČEZ pro
obecní ú ad
Je z ízen doporučený
plán financování a realizace
obnovy kanalizace 2017-2026

zdi

Kapacita
MŠ
byla
zvýšena na 28 žák , byl
p edložen Školní vzd lávací
program

Karel Posolda
zastupitel obce

Svoz odpad v roce 2018
V roce 2018 bude probíhat svoz odpad v naší obci obdobným zp sobem jako v lo ském roce. Ceny za svoz
popelnic jsou:




1x za týden - 1.760,- Kč
1x za 14 dní – 1.320,-Kč – samostatn žijící d chodce nad 70 let platí 500,-Kč
1x za m síc - 770,-Kč - samostatn žijící d chodce nad 70 let platí 500,-Kč

Svozovým dnem z stává pond lí.

Poplatky se vybírají na OU od 8. 1. – 28. 2. 2018 :
pond lí : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
st eda : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
Poplatky budou vybírány POUZE v ú ední dny!
Od 1. 3. 2018 nebudou nezaplacené popelnice bez vylepené známky na rok 2018 vyváženy.
Žádáme vás, abyste si zkontrolovali stav své popelnice, zda-li vám vydrží další rok, ješt p ed vylepením
nové známky. V p ípad pot eby vám zreziv lou nebo zničenou popelnici vym níme zdarma na OU.
Sb rný dv r bude i nadále otev en každou sobotu od 10.00 – 11.00 hod.

Poplatky ze ps
Na základ rozhodnutí zastupitelstva obce Ratenice budou od p íštího roku zvýšeny poplatky za psy a to:
1 pes
2 a další pes

100,-Kč
200,-Kč

Poplatky se vybírají na OU od 8. 1. 2018
pond lí : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
st eda : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
Poplatky budou vybírány POUZE v ú ední dny!

Chodník na Vrbovou Lhotu
Díky dotaci ze SFDI ve výši 1.451.000,- mohla být
realizována výstavba chodníku na Vrbovou Lhotu.
Celkové náklady činily 2.040.000,-Kč.
Stavba chodníku zajistí zlepšení bezpečnosti chodc
v této části obce.
Martina Podskalská
starostka

Oprava vodní plochy –
„Louže“
Na podzim začala oprava vodní plochy
zvané „Louže“. V rámci projektu bylo
provedeno
odbahn ní,
výstavba
obvodových zdí, zajílování dna,
oprava
stávajících
p ítok
a
vybudování p ítok z obecní studny,
která
podle
hydrogeologického
pr zkumu m že sloužit jako zdroj pro
její napájení.
Projekt
je
spolufinancován
Ministerstvem zem d lství ve výši
1.527.000,- Kč. Celkové náklady jsou
2.100.000,-Kč.
Martina Podskalská
starostka

Já, jako místostarosta obce tímto také chci pod kovat našim pracovník m, kte í se starali o po ádek a čistotu
v naší obci.
P íští rok budeme op t žádat o p id lení pracovník na úklid obce z Ú adu práce, abychom nadále zajistili
po ádek a čistotu v naší obci. Doplníme a dovybavíme zastaralou techniku, aby se úklidové práce na obci
usnadnili a zefektivnili.
P eji všem občan m naší obce klidné prožití svátk vánočních a hodn zdraví v novém roce 2018.
Zárove Vás všechny zvu na otevírání naší opravené Louže, u které bude dne 31. 12. 2017
v odpoledních hodinách probíhat grilování prasátka. Občerstvení „U žabáka“ bude zajišt no.
Vladimír Klouda
místostarosta

Oprava h bitovní zdi
Z dotačního titulu Ministerstva zem d lství byla
realizována oprava h bitovní zdi. Součástí prací bylo
i opískování a nát r vstupní brány a dve í. Na
h bitov byl vybudován p ístupový chodník a
zpevn ná plocha p ed márnicí.
Celkové náklady činily 264.990,-Kč. Dotace bude ve
výši 70 % náklad .
Martina Podskalská
starostka

Pod kování

Mate ská škola
V dob letních m síc prob hla
rekonstrukce budovy Mate ské
školy v Ratenicích.
Součástí
rekonstrukce
bylo
zateplení budovy, vým na oken a
dve í,
zv tšení
učebny,
modernizace sociálního za ízení,
kuchyn a šaten. Rekonstrukcí
došlo k navýšení počtu d tí ve
t íd z 25 na 28.
Tato stavba mohla být realizována
díky poskytnuté dotaci z rozpočtu
St edočeského kraje. Celkové
výdaje na rekonstrukci činily
6.492.378,-Kč, z toho dotace byla
5.400.000,-Kč.
D ležitou částí rekonstrukce byla
modernizace školní
zahrady.
Krom výsadby zelen byly na

-

Mysliveckému spolku Ratenice – Vrbová
Lhota za uspo ádání zábavn naučného dne
pro d ti

-

SDH Ratenice za uspo ádání Drakiády a
Lampionového pr vodu ke dni boje za
svobodu a demokracii

-

Organizátor m, účinkujícím, všem, kte í
p išli rozsvítit stromeček p ed obecním
ú adem a společn p ivítat adventní čas

-

Obecním zam stnanc m, kte í pečovali o
zele , úklid a drobnými pracemi se podíleli
na projektech probíhajících v obci

zahrad
instalovány
- Všem, kterým není lhostejný život v obci, a
nové
herní
prvky. D ti se
podporují naše snažení!
mohou t šit na
novou
533.516,83 Kč, z toho dotace
houpačku, pískovišt , lanovou činila 373.461,-Kč.
prolézačku a skluzavku na Slavnostní
otev ení
budovy
vymodelovaném pahorku.
Mate ské školy prob hlo dne 4.
Tyto herní prvky byly v rámci 10. 2017. Den otev ených dve í se
projektu „Ratenice - hrajeme si a konal dne 17. 11. 2017, kdy jste
sportujeme společn “ po ízeny za všichni m li možnost nahlédnout
p isp ní
prost edk
státního do zrekonstruovaných prostor
rozpočtu
ČR
z programu školky.
Ministerstva pro místní rozvoj. Máme radost, že naši nejmenší
Dva herní prvky byly instalovány mají modern jší a p íjemn jší
na místním h išti. Celkové prost edí.
náklady na herní prvky byly
Martina Podskalská
starostka

Vážení občané,
ráda bych využila p íležitosti a v této p edvánoční dob bych cht la pod kovat všem, kte í n jakým
zp sobem v uplynulém roce pomáhali školce v jejím fungování. P ivítali jsme každou pomoc, a materiální
tak finanční, pop . i „pracovní“.
D kuji z izovateli Obci Ratenice za finanční podporu provozu školy, ale hlavn za spoustu odvedené práce
p i p íprav a vlastní realizaci rozsáhlé rekonstrukce školy a školní zahrady. Rodič m d tí za materiální
pomoc v podob hygienických a výtvarných pot eb, ovoce a zeleniny pro školní jídelnu, finančních dar , za
krásn p ipravené kostýmy pro d ti na vystoupení Živý Betlém p i Staročeských Vánocích, za aktivní účast
n kterých rodič na akcích školky, za pomoc p i dokončovacích pracích po rekonstrukci školy, atd.
D kuji také všem sponzor m, kte í v novali škole v roce 2017 finanční nebo v cné dary, velice si jejich
p isp ní vážíme.
Všem, kte í by i maličkostí d tem zp íjemnili školní rok, mikulášskou a vánoční nadílku, srdečn
d kujeme.
Veselé Vánoce, hodn zdraví a spokojenosti do nového roku
p eje spoluobčan m Ratenic editelka A. Čáslavová a zam stnanci MŠ Ratenice

Den otev ených dve í v MŠ
17. listopadu jsme otev eli pro ve ejnost naši nov
zrekonstruovanou mate skou školu, aby všichni
„zv davci“ mohli shlédnout, jak se zm na vyda ila.
Pozvání p ijali i bývalí zam stnanci školy, setkání
probíhalo ve velmi p átelské atmosfé e, zm ny
všechny p íjemn p ekvapily.
Ohlas návšt vník byl jednoznačný – povedlo se!
Spokojenost s prohlídkou vyjád ila i písemná
pochvalná slova.
I my, co se každý den ve školce scházíme, se cítíme v
modern jším a vzdušn jším prost edí p íjemn .

D tská radost – vánoční bazárek
Jak se stalo hezkou tradicí, tak i letos jsme se sešli u
vánočního stromku a společn p ivítali m síc ztišení a
vnit ního vnímání poselství Vánoc – ADVENT.
Díky Vaší št drosti jsme mohli p ipravit široký výb r
hraček a r zných maličkostí, za které se platilo
dobrovolnými částkami. Letos jsme rozdávali drobné
radosti, za které jste Vy, vážení spoluobčané, zaplatili
zatím nejvyšší částku 6.206,- Kč. Tyto peníze s vaším
laskavým svolením v nujeme pro pot eby d tí v naší
mate ské škole, kde po rekonstrukci pot ebujeme
ješt n jaké v ci obnovit a doplnit, nap . stolní
nádobí, zahradní hračky jako kolob žky, atd.
D kujeme všem, kte í pomohli uskutečnit tuto
adventní dobročinnou akci.
P EJEME VŠEM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ
VÁNOCE.
Alena Čáslavová
a kolektiv zam stnanc MŠ Ratenice

Z činnosti mysliveckého spolku Ratenice – Vrbová Lhota
Dne 25. 6. 2017 se uskutečnilo
na chat MS 3. setkání d tí
s členy tohoto spolku. Konání
této akce se již stává tradiční
událostí za hojné účasti d tí.
Od konce srpna začalo MS
zajiš ovat krmení pro zv na
zimní období.
Obecní ú ad Ratenice poskytl
MS finanční p ísp vek na chod
MS a nákup krmiva, tímto
obecnímu
ú adu
velice
d kujeme.
Odm nou za celoroční činnost
pro myslivce jsou podzimní
hony na drobnou zv .
Dne 20. ledna 2018 uspo ádá
MS tradiční ples v místním
hostinci, na který Vás srdečn
zveme.
Za členy MS Vám p eji p íjemné a pohodové vánoční svátky a š astný Nový rok.
Jan Černý
jednatel MS
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o
našich výsledcích a zhodnotili
naši
činnost.
Sout žní ročník 2017 - 2018
jsme
zahájili
s n kolika
posilami a v nových dresech
(fanoušci i samotní hráči si je
pochvalujíě.
Podzimní část jsme zakončili na
11. míst . S tímto umíst ním
nejsme spokojeni a máme na
ja e co napravovat.
Nejvíc nás trápí neprom ování šancí. Máme čtvrtou nejlepší obranu, ale góly se nám st ílet neda í.
Pozitivní je, že i p es nep esv dčivé výsledky nás naši v rní fanoušci nezavrhli a hojn nás chodí podporovat
na domácí zápasy. Za to jim pat í velké DÍKY.
Samoz ejm by to nešlo i bez ob tavé práce našich člen . Hlavn pán Ladislava Martínka a Petra Federleho,
kte í údržb h išt ob tují mnoho času.
Dík také pat í obci. Opravila nám poškozenou st echu na kabinách a každoročn nás finančn podporuje.
Jelikož se blíží konec kalendá ního roku, cht li bychom vám touto cestou pop át krásné a klidné prožití svátk
Vánočních a š astný Nový rok 2018.
Pavel Bašta
TJ SOKOL Ratenice (ROZMETADLO)

Rozloučení s
prázdninami
V ned li 3. 9. 2017 se konalo
Rozloučení s prázdninami aneb
„Prázdniny
končí,
začíná
vojna...“ Pro d ti byla p ipravena
trasa s pln ním úkol . D ti se
zotužily na t le i na duši a ádn
se p ipravily na začínající nový
školní rok. Tuto akci si však užili
nejen d ti, ale i vypomáhající
rodiče a zástupci místních hasič
a myslivc . Ti vložili do
atmosféry vojenského výcviku

maximum, bez toho by tato akce
nebyla pro d ti tak emotivní. Za

to bych všem, co s touto akcí
pomáhali, cht la moc pod kovat.
Lenka Holečková
organizátorka

Na co se m žeme
t šit?
24. prosince 16:00

Ratenické koledování
Kostel sv. Jakuba
(23. prosince 16:00 zkouška
s d tmi v kostele)

31. prosince odpoledne

Otevírání Louže
U Louže

T íkrálové koledování 2018
V sobotu
6.
1.
2018
v odpoledních
hodinách
u
Vašich dve í zazpívají T i
králové. Ratenická včela chce i
nadále pokračovat v této hezké
tradici, kterou p ed pár lety na
základ vypráv ní pam tník
oživila. Pokud uslyšíte na ulici
cinkání zvonečk , neváhejte nás

oslovit, rádi na ve eje Vašeho
stavení napíšeme požehnání na
další rok. Pokud nám dáte
jakýkoliv p ísp vek, použijeme
jej na výsadbu Ratenického
pam tního sadu ve Štylfrýdu.
P edem Vám d kujeme za
podporu, t šíme se na vid nou.

Za Dobročinný okrašlovací spolek Ratenická včela,
Pavel Rek

6. ledna odpoledne

T íkrálové koledování
20. ledna 20:00

Myslivecký ples

Pohostinství U Kratochvíl
24. února 20:00

Hasičský ples

Pohostinství U Kratochvíl
Duben

Sb r železného šrotu
7. dubna 9:00

Jarní uklízení

Ěv rámci celorepublikové akce
„Ukli me sv t, ukli me Českoě

30. dubna

Čarod jnice
Červen

D tský den
29. července

Venkovní pou ová zábava
V pr b hu roku

Posezení s dechovkou

3 skupiny ratenických T í král z ledna 2017.
Autor: Ratenická včela

Štylfrýdská vinice se má k sv tu, jak se bude r st českým jabloním
v Rakousku?
vinici. Tak lze vinici účinn ji
chránit
proti
p ípadným
šk dc m.

Štylfrýdská pam tní vinice roste jako z vody – stav v zá í 2017.
Autor: Ratenická včela
A

R

V červenci počala sv j život p ed
ratenickým obchodem
nová
vinice - „Štylfrýdská pam tní
vinice“.
P ijeli kamarádi
z okrašlovacího spolku rakouské
obce Štylfrýd-Grub, p ivezli
celkem 10 hlav kvalitního
dolnorakouského stolního vína a
společnými silami jsme vysadili
5 bílých a 5 červených odr d.
Víno dob e vzešlo, taktéž dob e

prosperovaly 3 okrasné r že u
vinohradu. Ty bohužel byly nyní
na
podzim
nepozornými
pracovníky p i sekání trávníku
rozšmelcovány na padr . R že by
bývaly byly p knou ozdobou
návsi i samotné vinice. Krom
okrášlení mají totiž i praktickou
funkci – dokážou prý dob e
predikovat choroby, které by
mohly napadnout samotnou

Za Dobročinný okrašlovací spolek Ratenická včela,
Lud k Kudláček
Takhle dopadly
okrasné r že u
vinice po
podzimním
„nájezdu“
sekačky – stav v
prosinci 2017.
Autor: Ratenická
včela

Na ja e 2018 společný projekt
okrašlovacích spolk Ratenická
včela a Lebenswertes StillfriedGrub pokračuje. Z Ratenic vyrazí
do
rakouského
Stillfriedu
delegace, která tam vysadí sad
z jabloní, které jsou zase typické
pro Polabí. Tak vznikne na území
Rakouska „Ratenický pam tní
sad“.
Kulturní
d dictví
šlechtického rodu pán z Ratenic
a Stillfriedu, který v obou obcích
p ed mnoha staletími sídlil, tak
bude symbolicky pokračovat i
v budoucnu.
Držme si tedy palce, a víno
p ežije pro rostliny nejkritičt jší
první zimu a za pár let m žeme
po celé léto ochutnávat sladké
plody vinice.

Jezdíte ve ejnou dopravou opravdu výhodn ?
Od b ezna 2017 se poda ilo integrovat „ratenický“ autobus do Pražské integrované dopravy. Dostal číslo 498
a oproti minulosti poskytuje n kolik nových výhod:
1. Návaznost autobus v Pečkách na vlak sm rem do Prahy do 5-7 minut - každý
autobus navazuje v Pečkách na vlak
2. Je zdarma pro všechny občany nad 70 let – stačí, když ukážete občanský pr kaz
Ěupozorn ní: ve vlaku jízdné zdarma neplatí, pro jízdu vlakem je t eba si koupit
jízdenkuě
3. Výhodné p edplatní jízdné (kupony) - velká finanční úspora pro pravidelné cestující
vlastnící Lítačku s pražským kuponem.
4. 1 papírová jízdenka na všechno – je chybou si kupovat zvláš jízdenku v autobuse
pouze na autobus a pak novou jízdenku v Pečkách na nádraží na vlak – zbytečn
finančn ztrácíte. Jízdenka zakoupená v autobuse v Ratenicích Vám m že platit nejen ve
vlaku, ale i na tramvaje a metro v Praze, dokonce i pro cestu zp t.
Srovnání cen jednotlivých jízdenek:
Jízda z Ratenic do centra
Prahy
bez použití integrované
jízdenky PID
12,- Kč Ěbus z Ratenicě + 56,Kč Ěvlak - In25) + 24,- Kč
(tram, metro po dobu 30 min.)
= 92,- Kč

Jízda z Ratenic do centra Prahy
s použitím integrované
jízdenky PID
Integrovaná jízdenka PID pro
bus i vlak = 68,- Kč
Ě9 pásmová jízdenka – platí 4
hodiny)

ÚSPORA

- 26 %

Tip: Pokud chcete hodn cestovat po Praze či po pásmech PID Ěod M lníku, p es Kladno, Beroun až po
Benešově v rámci jednoho dne nejvýhodn ji,
zakupte si u idiče v autobuse celopásmovou
celodenní jízdenku za 160,- Kč. M žete pak cestovat
bez omezení úpln všemi dopravními prost edky PID
po dobu následujících 24 hodin.
Výše uvedené ceny jsou pro dosp lé. Na ceny pro d ti
a školní mládež se informujte na stránkách
www.pid.cz. P ípadn Vám mohu poradit osobn .
Tyto výpočty platí obdobn i pro obyvatele Vrbové
Lhoty. Konkrétní jízdní ády jsou k dispozici nejen na
samotné zastávce, ale i na webu a kdokoliv
Momentka ze slavnostního zahájení integrované s p ístupem k internetu Vám je m že vytisknout.
dopravy v Pod bradech – linek 498 a 493. Zleva: Vyhledat konkrétní spojení lze na www.idos.cz.
Filip Drápal - tiskový mluvčí ROPID, Martin Jareš
Taktéž vítám tipy na zlepšení linky 498 nebo
– zástupce editele pro dopravu IDSK, Pavel
Procházka - editel IDSK, V ra Ková ová – p ípadných dalších návazností. Samoz ejm budu rád
poslankyn a krajská zastupitelka, Ladislav Langr za upozorn ní, pokud n co nefunguje tak, jak bylo
– starosta Pod brad a Martin Pípal – editel OAD plánováno. Jedin tak lze účinn provést nápravu.
Kolín.
D kuji.
Autor: ROPID
Za Dobročinný okrašlovací spolek Ratenická včela,
Lud k Kudláček

Integrovanou ve ejnou dopravou - vlakem - i do Kolína a Kutné Hory
Nov je možné od ned le 10. 12. 2017
cestovat na integrovanou jízdenku vlakem i
do Kolína a Kutné Hory. Z autobusu 498
tak v Pečkách m žete p estoupit na vlaky
sm r Kolín. Návazný vlak v Pečkách
odjíždí do Kolína v pr b hu dne nejčast ji
za 19 minut po p íjezdu 498 do Peček
Ězkontrolujte si v jízdních ádech nebo na
www.idos.cz konkrétní spojě.
Jezdím do Kolína z ídka:
V autobuse v Ratenicích si zakupte
jízdenku za 24,- Kč a ta Vám bude platit
nejen v autobuse, ale i v návazném vlaku
do Kolína. Jízdenka za 24,- Kč platí od
doby označení Ězakoupení u
idiče
autobusuě až 60 minut, kdežto v Kolín
Kolín - pohled na m sto z Nového mostu
budete s v tšinou spoj již za 41 až 44 Autor: www.cestyapamatky.cz
minut (pouze u spoje s odjezdem v 8:00
z Ratenic je nutné si koupit jízdenku za 32,- Kč, protože doba čekání v Pečkách je p íliš dlouhá – celých 49
minut). Jízdenku PID za 24,- si m žete pro zpáteční cestu z Kolína do Ratenic koupit i na pokladn ČD
v Kolín na hlavním nádraží nebo i v pokladn na Kolín, zastávka.
Srovnání cen jednotlivých jízdenek:
Jízda z Ratenic do Kolína Jízda z Ratenic do Kolína hl.n.
hl.n. d íve (do 9.12.)
nov (od 10.12.)
ÚSPORA
12,- Kč za bus + 22,- Kč Integrovaná jízdenka PID pro
(In25) = 34,- Kč
bus i vlak = 24,- Kč
- 30 %

Jezdím do Kolína často:
Ratenice a Pečky jsou v 5. pásmu, Kolín je v 6. pásmu. Proto se pro pravideln dojížd jící do Kolína vyplatí
zakoupení p edplatních kupon pouze pro 2 pásma. M síční kupon na 2 pásma stojí 460,- Kč, čtvrtletní
1.200,- Kč. Výhoda kuponu je, že ho nemusíte používat pouze na jedné trase – tedy nap . pouze
z Ratenic/Peček do Kolína, ale i kamkoliv v 5. a v 6. pásmu – takže na n j dojedete bez jakýchkoliv dalších
p íplatk do Pod brad, Nymburka Ěp es P ední Lhotuě či Kou imi, atp.

Srovnání cen p edplatních kupon :
Jízda z Ratenic do Kolína hl.n.
a zp t d íve (do 9.12.)

Jízda z Ratenic do Kolína hl.n.
a zp t nov (od 10.12.)
ÚSPORA

M SÍČNÍ:
300,- Kč Ěkupon pro 5. pásmoě
+ 609,- Ětra ová jízdenka ČD
In25 Pečky – Kolín hl.n.ě =
909,- Kč

M SÍČNÍ:
Integrovaný kupon PID pro - 49 %
bus i vlak na 2 pásma = 460,Kč

ČTVRTLETNÍ:
760,- Kč Ěkupon pro 5. pásmoě
+ 1.610,- Ětra ová jízdenka ČD
In25 Pečky – Kolín hl.n.ě =
2.370,- Kč

ČTVRTLETNÍ:
Integrovaný kupon PID pro - 49 %
bus i vlak na 2 pásma = 1.200,Kč

Uvedené ceny jsou pro dosp lé. Na ceny pro d ti a školní mládež se informujte na stránkách www.pid.cz.
P ípadn Vám mohu poradit osobn . Tyto výpočty platí obdobn i pro obyvatele Vrbové Lhoty.
Pokud pot ebujete cestovat autobusem do Sokolče, Dob ichova či Cerhenic, tak si musíte ješt chvíli počkat
na výhody integrace Ětedy provázanost s vlaky, 1 jízdenka na všechno, zdarma nad 70 let, p edplatní kupony,
atd.). Tyto autobusy označené písmeny H či G by m ly být integrovány až za pár m síc - v pr b hu jara
2018, pokud dojde ke vzájemné dohod s p íslušnými starosty obcí.

Št stí, zdraví, pokoj
svatý…
V čase Adventu, v n mž máme
p íležitost se usebrat a očekávat
p íchod Mesiáše, se naskýtá i čas
na hodnocení. P i ohlédnutí se po
dnech končícího roku vidíme, co
všechno se poda ilo, a proto
d kujeme všem, kte í se aktivn
zapojili do zvelebování naší obce,
budování dobrých sousedských
vztah a p isp li jak časem a prací,
tak darem. Budeme rádi, setkámeli se v dalších dnech p i
bohulibých projektech. Vám všem
up ímn p ejeme: št stí, zdraví,
pokoj svatý.
Za Dobročinný okrašlovací spolek
Ratenická včela,
Pavel Rek

Za Dobročinný okrašlovací spolek Ratenická včela,
Lud k Kudláček

V rámci okrašlovacích
prací pro obec jsme v zá í
umyli a znovu nat eli
tabule Ratenické naučné
stezky „Marobudovi
v patách“. Nejstarší tabule
mají již neuv itelné 4
roky a jsme rádi, že i po
letech dob e slouží a že
máme k naučné stezce
kladné ohlasy. D kujeme.
Autor: Ratenická včela

Sbor dobrovolných hasič Ratenice ve druhé polovin roku
2017
Po p l roce Vám op t p inášíme pár ádk o činnosti našeho spolku, úsp ších
družstev na poli požárního sportu či zásazích jednotky p i událostech, které postihly
naši obec.

Pou
Poslední víkend v červenci pat í
v Ratenicích pouti. Navázali jsme
na p edchozí léta a op t
uspo ádali srandaturnaj v malé
kopané - Pou Kap s večerní
zábavou pod širým nebem.
Do letošního klání se p ihlásila
celkem 4 družstva. Je to sice
mén než v p edešlých ročnících,
ale to nic nem ní na tom, že
každý chce zlatou medaili. V
pr b hu celého odpoledne se tak
postupn odehrálo n kolik duel ,
aby se v podvečer ti nejlepší
poprali o medaile. První p íčku
obsadil tým Best Drive, druhou
kupodivu SDH Ratenice, t etí
Nekopnem si a bramborovou
Polomuži. Cenné kovy byly
rozdány a program tak mohl
pokračovat.
V 18:00 hodin začal program pro
ty nejmenší. Mohli si zaskotačit
p i sout žích, které si pro n
p ipravil DJ Procházka. Každého,
kdo se zúčastnil, odm na
neminula.

Po p ipravení a nazvučení začaly
postupn vyhrávat kapely Kmusic, Dargi’s a Telegraf, který
letos oslavil 40 let. Zajímavostí
je, že první koncert této kapely
prob hl tenkrát hádejte kde? ... U
nás v Ratenicích.
Celkem se nás na h išti sešlo
p ibližn 250. To je pro nás tou
pravou odm nou za spousty
odvedené práce. P íprava této
akce má totiž na svém pozadí
n kolik desítek hodin p íprav a
dá docela zabrat. Touto cestou
proto
s
kloboukem
dole
d kujeme všem, kte í se nebáli si
sáhnout na práci a s bolavými
nohami a upocenými čely
ob tovali čas realizaci této
nejv tší letní akce v obci. Díky!

Drakiáda

Posvícení

V sobotu 28. íjna v 15 hodin se
nad Ratenice vznesli draci. Co k
této akci dodat? Draci létali,
radost m li jak d ti, tak i dosp lí.
Jen ty osolené brambory z ohn
letos scházely. Vítr foukal tak
vydatn , že jsme ohýnek pro
jistotu nerozd lali. T šíme se
zase za rok. Datum z stává
stejné.

Na svátek sv. Martina uspo ádal
Sbor
dobrovolných
hasič
Ratenice tradiční posvícenskou
zábavu. K poslechu i tanci
vyhrávala kapela FaustBand.
I letos jsme p ipravili tradiční
posvícenskou
pochutinovou
tombolu: vep ová hlava, husa,
soudek piva, gyros prasátko,
rozbouraná p lka pašíka, dort,
koláče, chlebíčky, tlačenky,
sekané, klobásky, párečky ...

Celkem 330 cen. Každý druhý
lístek
vyhrával.
Výherc m
gratulujeme
a
d kujeme
sponzor m tomboly.
24. února 2018 se na vás t šíme
op t v Ratenicích. Tentokráte na
hasičském plese.

Lampionový pr vod
V sobotu 17. listopadu jsme se
sešli
již
po
osmé
na
Lampionovém
pr vodu.
Letošním tématem byly filmové
hlášky - bu uhodnout, v jakém
filmu zazn ly, nebo doplnit
n které již zlidov lé fráze.
Tentokrát jsme si dali záležet a
zabrousili do ne p íliš často se v
televizi objevujících se film a
byl to občas tvrdý o íšek
uhodnout. Ale nakonec jsme
všichni dali hlavy dohromady a s
malou nápov dou se dobrali ke
správnému zn ní. Akci bychom
shrnuli tak, že zdravé jádro
z stalo zachováno, ale pot šily
nás i nové tvá e a už z Ratenic,
nebo okolí. Za rok se t šíme op t
ve stejném datu na vid nou!

Požární sport
I letos se naše družstva účastní závod Podlipanské ligy. Kategorie muž , starších a mladších žák doplnil
na dvou z kolech i tým žen.

Podlipanská liga Ratenice
Neub hl ani m síc a druhá
nejv tší akce v roce je tu.
Sbor
dobrovolných
hasič
Ratenice uspo ádal 2. zá í 8. kolo
17. ročníku Podlipanské ligy a
zárove 6. ročník Memoriálu
Jaroslava Holoubka.

Po páteční celodenní p epršce
jsme psali černé scéná e i na
sobotu. Ale opak byl pravdou teplota akorát, tém jasná obloha
- spadl nám kámen ze srdce.
Ufff! Kratičká p ehá ka, tak
v bec nevadila.
V šesti kategoriích Ěp ípravka,
mladší žáci, starší žáci, dorost,

ženy, mužiě spolu soupe ilo
celkem 51 družstev. SDH
Ratenice m l svá želízka v ohni
ve čty ech z nich: mladší žáci,
starší žáci, ženy a muži.
Celé sout žní klání začínalo po
osm hodin ranní nástupem
žákovských
družstev.

Naši mladší nastoupili k prvnímu
pokusu jako jedenáctí v po adí.
Zazn l výst el, koncovky cvakají,
hadice šustí po tráv , ale košík né
a né pasovat na savici. Čas
59.54s. Nu což, stane se. Druhý
pokus už je vše v po ádku a
časomíra se zastavuje na hodnot
21.87s. Dnes 6 / 14.
Družstvo starších p edvedlo
vyrovnané pokusy. A nutno íci,
že se bylo na co koukat. Vše
klapalo, jak m lo, a proto se časy
16.86s a 16.91s staly nejlepšími
pokusy sezóny. Dnes krásné 5.
místo. Op t se ukázaly rezervy v
p enosné st íkačce. Nebojte, i na
tom makáme!
Druhé
letošní
závody
absolvovaly i
naše
ženy.
Povzbuzeny domácími fanoušky
vyrazily vst íc ob ma pokus m.
Časy 27.28s a 27.65s nejsou
špatné, ale konkurence veliká.
Tréning d lá mistry, a proto je
zlepšení v dohlednu. Dnes 9 /10.
Družstvo muž letos atakuje časy
kolem 20s. Stejn tak tomu bylo i

V kategorii smíšeného dorostu
zab hlo
doposud
nejlepší
výsledek družstvo z Horních
M cholup - čas 17.38s a v
kategorii muž
družstvo z
Klučova - čas 18.81s. Zkrátka
koncert jak má být.
Putovní
pohár
Memoriálu
Jaroslava Holoubka si letošní rok
za součet čas z obou pokus
odvezli zasloužen
kluci do
Klučova. Gratulujeme!
Velké díky sm uje Radkovi a
jeho part obsluhující časomíru
do Kostelce nad Černými lesy,
kte í nám v pátek za dešt
pomáhali p ipravit sout žní trat ,

na domácí p d . V prvním
pokusu byl čas 20.34s dobrým
základem. Ve druhém b hu však
upušt né klubo prouda e a tím i
zamotání
hadic
kolem
rozd lovače
zap íčinilo
zpomalení času až na hodnotu
25.60s. Dnes bereme tradičn
bramborové medaile.
Ratenické
sportovišt
p eje
rekord m. Padly totiž hned dva.

SDH Nová Ves, SDH Pečky a
SDH Sokoleč za pomoc se
zásobováním vodou, SK Ratenice
za zap jčení posečeného h išt ,
obci Ratenice za zkulturn ní
okolního prostranství a hlavn
všem dobrým lidem, kte í bez
váhání op t p iložili ruku k dílu a
napomohli tak ke hladkému
pr b hu celého dne. P eci jen 51
družstev je 51 družstev.
Díky!

Rychlý st íkačky kolektiv mladých hasič
Prázdniny ješt nebyly u konce a
na nás čekaly po tém
dvoum síční pauze další závody.
Poslední srpnový víkend jsme
vyrazili s družstvem mladších do
nedaleké T ebovle. Odtud jsme si
odvezli slušné 9. místo. Časy
byly super, jenže konkurence
velmi vysoká. Následovalo kolo
Podlipanské ligy na domácí p d
v Ratenicích. Mezi 14 družstvy
mladších žák se naši umístili na
chvályhodném 6. míst . Starší
obsadili parádní 5. p íčku z 10
zúčastn ných družstev. Se svými
časy mezi 16. a 17. vte inou mají
na p íští sezonu velice dob e
našlápnuto! Záv rečné kolo se
konalo tradičn v Kostelci n. Č. l.
Na místní areál Na Americe se
vždy, až na pár výjimek, sjíždí
všechna družstva zapojená do
daného ročníku sout že, a
zpravidla i další družstva, která
zapojena nejsou. Mladší žáci se
umístili na 11. míst z celkových
18
družstev,
starší
žáci
zabojovali, ale po neuznaném
druhém pokusu s lepším časem se
umístili až na 9. míst . Škoda, ale
chybami se člov k nestále učí...
V celkovém hodnocení 17.
ročníku Podlipanské ligy se
mladší žáci součtem 5 nejlepších
čas v hodnot 113,19s umístili
na 9. míst ze 17 p ihlášených
družstev. Starší bohužel v
letošním ročníku nesplnili o
jeden jediný čas účast na
minimáln 5 závodech, proto
nebyli hodnoceni.
Celorepubliková hra Plamen
7. 10. se sjely týmy mladých
hasič z okresu Kolín do Krupé,
kde zápolily v první části

celorepublikové hry Plamen, v
Závodu požárnické všestrannosti.
Hasičina není jen o tom st íkat na
terč. jak si v tšina laické
ve ejnosti myslí. Mladí hasiči
musí mít všestrannou pr pravu, a
to prov í práv branný závod.
Hlídky po 5 členech musí b hem
zdolat 2-3 km dlouhou tra
terénem, b hem ní plní sedm
disciplín, jež prov í nejen jejich
znalosti, ale i dovednosti a
zdatnost. Pat í mezi n st elba ze
vzduchovky na špalíčky 5 x7 cm
ze vzdálenosti 10m, zdravov da,
orientace na map a v terénu
pomocí buzoly a topografických
značek, požární ochrana Ěv d t
co se čím hasíě, znalost
grafických značek hasičského
ná adí a náčiní a um t je správn
p i adit, uzly a p ekonání
vodorovn zav šeného lana. Náš
sbor
reprezentovala
hlídka
starších a hlídka mladších.
Mladší si vedli velice obstojn , 3
žáci byli na bra áku poprvé a
tréma se projevila. Nicmén na
trati strávili 31 minut, nasbírali
36 trestných minut za špatné
spln ní úkol a celkovým časem

67 minut dosáhli na 17. místo z
23 hlídek. Starší už byli ost ílení
b žci, avšak chyby je stály
zbytečné trestné minuty. Na trati
strávili 25,55 minut, trestných
minut nasbírali 20. Celkových
45,55 minut stačilo pouze na 10.
p íčku z 18 hlídek. Škoda,
protože tém všechny disciplíny
až na st elbu se dají "našprtat".
Pro p íští rok je nám letošní
bra ák velkým ponaučením.
Doufejme, že si v jarním kole
Plamenu povedeme o poznání
lépe.

Nyní probíhá zimní p íprava na
sále
místního
pohostinství.
V íme, a ud láme maximum pro
to, abychom na ja e nastoupili v
takové kondici, že se nám poháry
do hasičárny ze závod budou
zase hrnout.

Družstvo žen
V druhé polovin letošní sezony
jsme byly rády, že jsme se sešly
alespo na závody Podlipanské
ligy u nás v Ratenicích. Závody
byly komplikovan jší tím, že
jsme si musely pro odb hnutí
pokus odskakovat od okénka
s občerstvením. Oba pokusy byly
platné, ale chybí nám vte inky na
lepší umíst ní. Pro letošní rok
jsme zvolily motto „Zúčastnit
se...“, abychom otestovaly své
možnosti.
Z
optimistického
pohledu musíme uznat, že jsme
ani na jedn ch závodech nebyly
poslední, ale rezervy máme a
značné. Doufám, že p íští rok se
dokážeme scházet čast ji a
zapracujeme na t ch vte inách, co
nás d lí od p edn jších pozic.

Ráda bych pod kovala Honzovi
Čáslavovi za trp livost p i
trénincích a také ženám, které

byly letos ochotny ob tovat jedno
odpoledne v týdnu pro trénink.

20.37, 20.34, 20.06. V tabulce
jsme obsadili 5. místo, což z 10
mužstev není špatné.

nezdálo,
konečn
prolomili
hodnotu 20 sekund a stanovili tak
nový týmový rekord a to 19.36s.
S tímto pokusem jsme se umístili
o 2 setiny sekundy na 4. míst z
24 mužstev.

Družstvo muž
Po
prázdninové
pauze
pokračovala Podlipanská liga
dalšími koly. S konečn
kompletní sestavou jsme tak v
pr b hu
roku
sbor
reprezentovali na 9 z 10 závod
Podlipanské ligy. Do celkového
hodnocení, kam se započítává
vždy 5 nejlepších výsledk , se
nám zapsaly časy 21.72, 20.85,

Mimo ligových kol jsme se již
tradičn zúčastnili záv ru sezóny
v P ov na Posledním sání se
zabijačkovými hody, kde se nám
da í. Záv rečným výkonem v
celé sezón jsme, ač se to zprvu

Nezahálíme a již nyní probíhá
zimní p íprava na následující
sezónu.

Jednotka
Jednotka sboru dobrovolných hasič Ratenice je za azena do kategorie JPO V - dle zákona zabezpečuje
výjezd družstva do 10 minut Ězpravidla se ale vyjíždí do 5 minut od nahlášení událostiě.
Ve
druhé
polovin
roku
vypomáhala jednotka p i t chto
událostech:
12. zá í – Požár rodinného domu,
Ratenice
Dne 12. 9. 2017 ve 14:44 byl
jednotce
vyhlášen
poplach.
Operačním
st ediskem
byl
ohlášen
požár
p ízemního
rodinného domu. Po p íjezdu na
místo události bylo pr zkumem
zjišt no, že se jedná o požár v
zadní části rodinného domu. Díky
duchap ítomným soused m, se
poda ilo z objektu vyvést
všechny zde žijící osoby, ohe
uhasit a tím tak zabránit v tším
škodám a zran ním. Jednotka
dohasila požá išt a ochladila
trámy st echy v blízkosti požáru.

28. íjna - Požár rodinného domu,
Ratenice
Operační st edisko povolalo ve
státní svátek 28. íjna v 5:34
jednotku k požáru rodinného
domu v Ratenicích. Po p íjezdu
na
místo
události
bylo
pr zkumem zjišt no, že se jedná
o požár k lny s uskladn ným
d evem. Ohe
se dále ší il
p dním prostorem a po st eše. V
objektu se v dob p íjezdu
jednotky nikdo nenacházel. D m
je situován v zástavb mezi
domy, které sousedicí štíty.
Bezprost edn
tak
hrozilo
rozší ení požáru i na p ilehlé
objekty. Za pomocí dvou proud
C likvidovala jednotka požár ze
strany od hlavní silnice a
ochlazovala
štít.
Postupn

následovalo rozebrání st ešní
krytiny a dohašování. B hem
požáru ani zásahu nebyl našt stí
nikdo zran n.
29. íjna - Odstra ování následk
vich ice
29. íjna byla jednotka vyslána na
odstran ní padlých strom , v tví
a jiných nebezpečných stav .
Celkem se jednalo o 7 zásah v
katastru obce.
3. prosince - Staročeské Vánoce,
Ratenice
B hem akce bylo úkolem
jednotky zpomalovat vozidla
projížd jící místem konání.

UPOZORN NÍ!
Topná sezóna b ží v plném proudu. Nezapomínejte proto na čišt ní komín . Základními lh tami pro čišt ní
spalinové cesty spot ebiče paliv do 50 kW p i celoročním provozu: je 3x ročn u spot ebiče na pevná paliva,
2x ročn na kapalná paliva a 1x ročn na plynná paliva.

Víte, že je rozdíl mezi hasiči a hasiči?
Sbor dobrovolných hasič je samostatný
spolek, který po ádá kulturní akce, pracuje
s mládeží či vypomáhá obci. Financování
probíhá z vlastních zdroj . V našem
p ípad čítá sbor 67 člen .

X

Jednotka sboru dobrovolných hasič je
z izována obcí, dle zákona o požární
ochran . Její financování probíhá z
rozpočtu obce. V našem p ípad čítá
jednotka 11 člen .

Hasiči pomáhají pot ebným
Okresní sdružení hasič v Kolín každoročn vyzývá všechny hasiče k účasti na akcích "Daruj krev s hasiči"
a "Vstup do registru dárc kostní d en ". V obou t chto programech jsou zaregistrováni i členové našeho
sboru. Svým dárcovstvím či registrací tiše pomáhají zachra ovat lidské životy. D kujeme jim za to!
Krásné prožití Vánočních svátk , bohatou nadílku, hodn zdraví, št stí a úsp ch v novém roce p eje
celý kolektiv Sboru dobrovolných hasič Ratenice.

Více o sboru naleznete na webu www.sdh-ratenice.net.

