3/2011
Ratenické
Staročeské Vánoce
Na ty letošní bude se
díky perfektní
organizaci mnohých
Rateňáků vzpomínat
dlouho. A ti, kteří se
dosud nepřipojili,
povzbuzujeme ke
spolupráci příští rok.

Cyklostezka
Vše o plánované cyklostezce
z Ratenic do Peček. Rozhovor
s K. Hejdukovou z MAS
Podlipansko
strana 02
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Sedím

za svým stolem v kanceláři na OÚ, dívám se na kalendář, který

neúprosně hlásí blíţící se konec roku a venku vítr klepe dešťovými kapkami na
okno. Počasí tomu sice nenasvědčuje, ale vánoční čas uţ dávno nastal.
Tento předvánoční čas ve mně vyvolává vzpomínky na dětství, kdy jsme si kaţdý
den říkali, kolik dní ještě zbývá do Jeţíška a těšili jsme se na dárky a překvapení.
Přemýšlím, jestli dnešní děti ještě mají stejné pocity, jako jsme mívali v dětství
my, a jestli jsou také tak netrpělivé a nedočkavé. Doufám, ţe ano.

15. října: Vysadili
jsme 130 stromů!
I celé rodiny se zapojili do dosud
největšího sázení stromů v okolí
Ratenic. Děkujeme všem
zúčastněným! strana 11 a 19

Váţení a milí,
kdyţ se ohlédnu zpět za letošním rokem, musím říci, ţe přece jen se nám něco
dobrého podařilo v Ratenicích udělat. Něco dobrého, co slouţí a je ku prospěchu
nám všem. Dovolte mi, abych poděkoval všem ratenickým spolkům za dobrou
spolupráci a pomoc, které si velice váţím. Děkuji
také zastupitelům obce za spolupráci.
Vám všem bych chtěl na závěr roku popřát hezkou
vánoční náladu, krásně proţité vánoční svátky
v klidu a míru a do nového roku samé štěstí, úspěchy
v zaměstnání a především pevné zdraví.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Hasičská drakiáda
a lampionový
průvod
strana 15-16 a 19
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CYKLOSTEZKA A
EVROPSKÁ UNIE
Cílem tohoto Ratenického
zpravodaje je vnést co
nejvíce jasno do všech
„zatáček a mostů“
plánované cyklostezky mezi
Ratenicemi a Pečkami
Položili jsme za Vás otázky
Kateřině Hejdukové,
projektové manažerce MAS
PODLIPANSKO, která má na
starosti projekt cyklostezky.
Cyklostezka zlepší bezpečnost
cyklistů, pěších či jezdců na
bruslích, kteří dosud museli
„kličkovat“ mezi auty na
existující silnici.
Cyklostezka není levnou
záležitostí. Avšak vědomí, že
může zachránit nejeden lidský
život, který by skončil pod koly
aut, dává zcela odlišný pohled
na věc. Jsem rád, že se Ratenice
mohou přidat již k řadě dalších
obcí, které se takto odpovědně
postavily k výstavbě cyklostezky.
V nejbližším okolí si již nyní
můžete zkusit jízdu či chůzi mezi
Pečkami a Radimí. Rodiče
tam mohou bez dozoru nechat
jezdit své děti na kroužky do
Peček, aniž by museli mít
strach, že budou zraněny
projíždějícím autem. Přejme si,
aby Ratenice s projektem uspěly.
A pokud se to povede, tak
v duchu kromě vedení obce a
realizátorům poděkujme i
jindy hojně kritizované
Evropské unii. Ona nám totiž
na výstavbu přispěje celých
80% ceny. Bez Evropské unie
by se Ratenice nikdy nerozvíjely
tak rychle.
Luděk Kudláček, zastupitel

www.ratenice.cz 

Cyklostezka
Ratenice – Pečky
Hlavní

téma

tohoto

zpravodaje

a

hlavní investiční záležitost obce pro
příští rok je cyklostezka do Peček.
Přináším Vám rozhovor s Kateřinou
Hejdukovou, projektovou manažerkou MAS Podlipansko, která má
cyklostezku na starosti. Prozradí Vám historii přípravy projektu a
detaily plánované cyklostezky. Pokud vše klapne, tak se těšme se, až
se nejpozději na jaře 2013 společně setkáme při první jízdě na nově
vybudované cyklostezce.
Kdo připravuje projekt cyklostezky Ratenice - Pečky?
Na celém projektu spolupracuje obec Ratenice s městem Pečky a
Dobrovolným svazkem obcí Pečecký region (DSO), kterého jsou zároveň
členy. V tuto chvíli je celý projekt dotaţen aţ k ţádosti o dotaci, kterou
podávala obec Ratenice a bude i realizátorem projetu.
Co je třeba k přípravě projektu?
Čas, nezdolnost, trpělivost, dobrá víra, zkrátka to nevzdat…. Nejdříve je
třeba mít zájem spolupracovat a cyklostezku vytvořit. První kroky k cyklostezce
jsou z roku 2006, kdy si DSO Pečecký region nechal zpracovat studii Cyklostezky
Pečeckem pro 15 obcí. Po té následovalo vyhledání vhodné dotace na pořízení
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na konkrétní cyklostezku,
v našem případě Ratenice – Pečky. Ta byla vypracována v říjnu 2008. Důleţitým
krokem bylo získání souhlasu vlastníků jednotlivých pozemků a geodetické
vytyčení budoucí trasy. Byly uzavřeny dlouhodobé nájmy na pozemky, případně
jejich vykoupení nebo výměna do vlastnictví obce Ratenice a města Pečky.
Následovalo získání souhlasných stanovisek různých institucí a orgánů
(RWE, ČEZ, Telefonika, Povodí Labe a mnohá další), to se dělo od listopadu
2008 do května 2010. Upřesňovala se i projektová dokumentace v místě
přemostění Výrovky. Získání stavebního povolení a jasné vlastnické vztahy
k pozemkům jsou podmínkou k podání ţádosti o dotaci.
Jak dlouho příprava trvala?
Určitě 5 let, od první myšlenky.
Příprava byla dlouhá, jaký je postup nyní?
V září 2010 byla vyhlášená Regionálním operačním programem Střední
Čechy (ROP SC) výzva k podání ţádostí o dotaci na výstavbu dopravně obsluţných
cyklostezek. Tato výzva byla průběţná a obec Ratenice podala ţádost o dotaci
v červenci 2011. Do té doby probíhala jednání s vlastníky dotčených pozemků
a snaha o jejich výměnu, či vykoupení. Nyní se zpracovává administrativní kontrola
projektu ze strany poskytovatele dotace a po ní následuje bodové vyhodnocení a
schválení Regionální radou Středních Čech.

 Ratenický zpravodaj
Jaká je délka cyklostezky?
Délka cyklostezky dle projektové
dokumentace je 1253 metrů včetně
přemostění Výrovky. Ve skutečnosti
bude realizováno 1046 metrů.
Proč to zkrácení?
Bohuţel se nepodařilo ve všech
případech dojednat výměnu, nájem, či
vykoupení
pozemků
od
jejich
vlastníků. Na straně Peček se jedná o
39 metrů a na straně Ratenic o 168
metrů.
Kolik
bude
stát
nově
vybudovaná cyklostezka a kdo
to zaplatí?
V případě, ţe obci Ratenice vyjde
podaná ţádost o dotaci, 80% nákladů
by mělo být hrazeno z evropské
dotace, o 20% se podělí obec
Ratenice s městem Pečky, dle
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poměru cyklostezky na jednotlivých
katastrech. Celý projekt je spočítán na
8,5 miliónů korun. Tato částka
zahrnuje vyjmutí zemědělské půdy
z půdního fondu. Součástí jsou
stavební
práce
na
cyklostezce,
přemostění
vodoteče,
dopravní
značení, zeleň, mobiliář, zpracování
ţádosti, vedení a realiace projektu a
další nutné administratvní kroky
dle pravidel poskytovatele dotace.
Kdo všechno spolupracoval na
této přípravě a kdy se bude
cyklostezka realizovat a co nám
přinese?
Nevím, zda na někoho nezapomenu,
ale musím vyzdvihnout dlouhodobou
spolupráci Vašeho starosty pana
Kratochvíla a starosty Peček pana
Urbana na přípravě projektu.
Projektanta
pana
Přibyla
a
stavebního úřadu v Pečkách. Velký

podíl na projektu má DSO Pečecký
region, který prostřednictvím MAS
Podlipansko vyřizoval veškerou
administrativu s přípravou stavebního
povolení, smluv a ţádostí o dotaci.
Svou měrou přispělo i občanské
sdruţení Ratenická včela. Velké
poděkování
patří
všem
vlastníkům
pozemků,
kteří
souhlasili s výstavbou cyklostezky a všem, kteří nám po celou
dobu drţí palce. Pokud dopadne vše
dle plánu, realizace projektu by měla
začít v květnu 2012 a skončit do
roka. Velkým přínosem pro obec
Ratenice a Pečky je odklonění cyklistů
z frekventované a úzké silnice a
zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců
v dané lokalitě.
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl
Luděk Kudláček, zastupitel

 Trasa plánované cyklostezky Ratenice – Pečky

V mapě je tmavou barvou naznačeno vedení cyklostezky podél silnice z Ratenic do Peček. Při výjezdu z Ratenic povede
stezka prvních 168 metrů po silnici, poté se přesune vpravo za stromy na pole, kde povede aţ k novému mostu přes
Výrovku. Za mostem bude pokračovat směrem k Pečkám, kde se opět napojí na stávající silnici 36 metrů před začátkem
Peček.
Zpracoval: L. Kudláček
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Odpadové hospodářství v roce 2011
Důležitá data pro
Váš kalendář

Vyhodnocení odpadového hospodářství roku 2011:
Příjmy obce za odpady:

 sobota 24. prosince 2011
v 16.00 hodin
– v kostele
7. ratenické koledování
– s moţností zaţehnutí
pravého Betlémského světla
Nezapomenout: lampu
nebo svíčku na Betlémské
světlo
 v průběhu února 2012
– v zasedačce OÚ
Promítání filmu:
„Volání vlků“
Přesný termín ve vývěsce a na
webu www.ratenickavcela.cz
 1. března 2012
od 15 do 16,30 hodin
- v mateřské skole
Zápis dětí do mateřské
školy - více info na straně 11
 3. března 2012
v 20.00 hodin
– v hostinci U Kratochvilů
Maškarní bál
4. března 2012
Dětský karneval
 polovina března 2012
v 9.00 hodin
– na návsi
tradiční Jarní uklízení
s Ratenickou včelou
Dosázení komunit. sadu
(40 nových stromů)
– podpořeno Nadací VIA
Přesné termíny ve vývěsce a
na webu
www.ratenickavcela.cz
Nezapomenout:pracovní
rukavice, kbelík, rýče,
krompáče a dobrou náladu

příjem za svoz komunálního odpadu od občanů:
příjem od firmy EKO-Kom – odměna za třídění odpadu:
příjem za kovový odpad Kovošrot Kolín:
příjmy obce celkem:

277.461,-Kč
32.461,-Kč
34.260,-Kč
344.182,- Kč

Výdaje obce za odpady:
TS Nymburk – popelnice :
Svoz nebezpečného odpadu:
Svoz tříděného odpadu (papír, plasty, sklo):
Skládka Radim:
Kompostárna Hořátev:
výdaje obce celkem:

268.129,-Kč
5.706,-Kč
86.972,-Kč
58.401,-Kč
5.000,-Kč
424.208,-Kč

Z uvedených údajů lze lehce zjistit, ţe odpadové hospodářství je pro obec
prodělečné a o nějaké výdělečné činnosti, jak někteří občané připomínají,
nemůţe být ani řeči. Výsledek je podobný jako v roce 2010 – obec doplácí za
likvidaci odpadů celkem 80.026,-Kč. Vybrané poplatky od vás občanů za
popelnice obec předává na základě čtvrtletních faktur svozové firmě.

Ceny svozu odpadu na rok 2012

Naše svozová firma – TS Nymburk nám oznámila, ţe ceny svozu popelnic na rok
2012 nebude zvyšovat, tudíţ poplatky za svoz zůstávají stejné jako v roce 2011.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 9.12.2011 projednalo ceny svozu
popelnic pro rok 2012 a na základě cenové nabídky od TS Nymburk rozhodlo, ţe
ceny navyšovat nebudeme a zůstaneme na cenové úrovni roku 2011. Dále se
rozhodlo, ţe zvýhodní osamoceně ţijící důchodce a popelnici se svozem 1x
za měsíc bude účtovat pouze 500,-Kč a zbytek ceny doplatí z obecního rozpočtu.
Dále pak členové výjezdové jednotky SDH budou mít slevu 1.000,-Kč jako
odměnu za veřejnou pomocnou sluţbu, kterou vykonávají ve prospěch občanů.
Platby za popelnice přijímáme od 9.ledna do 29.února 2012 v pondělí
a ve středu od 8 do 12 a od 12.30 do 17 hodin na Obecním úřadě obce
Ratenice.
frekvence svozu

cena 2012

svoz kaţdý týden

1.760,-Kč / 1 rok

svoz 1x za dva týdny

1.320,-Kč / 1 rok

svoz 1x za měsíc

770,-Kč / 1 rok

pytel od TS Nymburk
Ladislav Kratochvíl, starosta

50,-Kč

 Ratenický zpravodaj
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Hospodaření obce

Obec

Ratenice

v roce

Rozpočet na rok 2012
2011

hospodařila

s

vyrovnaným rozpočtem o výši 6.320.000,-Kč. V rámci
rozpočtu jsme plnili dlouhodobý závazek splácení úvěru
na výstavbu kanalizace. V roce 2011 bylo splaceno
1.134.000,-Kč + 325.000,-Kč úroky z úvěru.
Celková výše úvěru byla 10.205.000,-Kč, z toho
dosud bylo splaceno 2.268.000,-Kč.

Na svém zasedání dne 14.10.2011 ZO projednalo návrh
rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na
úřední desce obce a dne 11.11.2011 byl jednohlasně
schválen ZO. V roce 2012 obec Ratenice bude hospodařit s
vyrovnaným rozpočtem o celkové výši 5.722.550,-Kč.
Nezanedbatelnou částí rozpočtu je opět splácení úvěru. S
ohledem na tuto skutečnost musíme omezeně plánovat
další investiční akce v obci. I přes tuto skutečnost se počítá
s dalšími opravami chodníků, s pokračováním
rekonstrukce hřiště, s výstavbou cyklostezky a
dokončení kanalizace.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Cyklostezka
V červenci letošního roku obec
Ratenice podala ţádost o dotaci na
stavbu cyklostezky z operačního
programu ROP NUTS II Střední
Čechy. Ţádost byla zaregistrována a
nyní se administrativně zpracovává a
čekáme na vydání rozhodnutí o
přidělení dotace. V případě schválení
dotace se počítá se zahájením stavby
v průběhu roku 2012. Dokončení
stavby by mělo být do konce září
2013. Stavba bude probíhat se
spolupráci
s Městem
Pečky
za
podpory DSO Pečecký region.
Výběrové řízení na zhotovitele
stavby
zatím
ještě
nebylo
provedeno.


Fotbalové hřiště
V letošním
roce
jsme
začali
s obnovou fotbalového hřiště.
Nejdůleţitější část - obnova trávníku –
byla jiţ provedena. Plocha byla oseta
specielním travním semenem a
ošetřena
zimním
draslíkatým
hnojivem. V příštím roce budeme
s pracemi pokračovat. V jarních
měsících provedeme ještě jeden
postřik proti plevelu a hnojení

dusíkatým hnojivem. Pak uţ bude
následovat
pravidelné
sekání,
válcování a zalévání trávníku.
Před započetím nové fotbalové sezóny
trávník jiţ bude připravený a
schopný vydrţet zátěţ.
To ale není všechno, na to, abychom
mohli celé hřiště znovu zprovoznit a
otevřít, musíme vybudovat ostatní
důleţité zázemí, které je potřeba ke
schválení způsobilosti hřiště okresním
ČMFS v Kolíně (odpovídající brány,
sítě, zádrţné sítě, lavice pro hráče,
lavice pro diváky atd.). Za tímto
účelem obec Ratenice podala ţádost o

dotaci na Fond sportu Středočeského
kraje.


Vítání občánků
Dne 23.října proběhlo na OU letošní
druhé
vítání
občánků.
Viz
fotografie. Noví rateničtí občánci byli
uvítáni do ţivota, rodiče s dětmi
obdrţeli malý dárek a zapsali se do
pamětní knihy obce. Malé kulturní
vystoupení předvedly děti z MŠ
Ratenice.
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Zpravodaj
v „novém kabátě“
Vážení čtenáři,
nejprve se omlouváme se všem,
kteří měli potíže se čtením těchto
sloupků. Inu jako se říká „co
země, to jiný mrav“, tak zřejmě
platí „co tiskárna, to jiná barva“.
Zkušební výtisk na obecní
tiskárně dopadl na jedničku,
výsledný tisk v tiskárně dopadl
tak, jak jste sami viděli.

www.ratenice.cz 

Zimní údrţba
komunikací
Blíţí se zima, můţeme očekávat velké
sněhové přívaly, jako tomu bylo
v minulých dvou letech. Stojící
automobily v ulicích značně ztěţují
odklízení sněhu a prohrnování ulic.

Při projíţdění pluhem na sníh
hrozí poškození automobilů.
Ţádám vás o pochopení a kdo má tu
moţnost, parkujte auta na svých
dvorcích, aby nepřekáţela zimnímu
úklidu. Velice nám tím usnadníte
práci a ulice budou volnější.
Děkujeme.

Shrňme si novinky, o které je
zpravodaj nově obohacen. Každé
číslo by kromě témat spolků a
organizací mělo přinést i jedno
hlavní téma z obce, které lidi
zajímá a o němž by měli mít
komplexní znalost. Nyní
přinášíme téma cyklostezky.
Zpravodaj kromě zpráv přináší i
další nové, veselejší rubriky a
sloupky, které by zpravodaj
měly zatraktivnit, zvýšit jeho
čtenost. Například humorně
laděný Pětiminutový
rozhovor s člověkem, kterého
třeba často v Ratenicích
potkáváme, ale moc ho
neznáme. Či humorný sloupek
„Cyrano se diví“, kde jsou
popisována témata z pohledu
ratenického koně Cyrana. A
nakonec přichází vylepšená
grafika. Doufáme, že i ta se
Vám líbí.
Budeme rádi, když nám napíšete
Váš názor na zpravodaj. Vítáme
Vaše návrhy, náměty,
pozvánky na akce či jiné
zajímavosti a fotografie.
Vše dobré do roku 2012,
Luděk Kudláček a Jan Sadek,
zastupitelé
e-mail: zpravodaj@ratenice.cz

Staročeské Vánoce
Dne 27.11.2011 proběhly
tradiční
Staročeské Vánoce před naším
kostelem Sv. Jakuba Většího. Viz
fotografie.
Akce
byla
velice
vydařená, zúčastnilo se mnoho
diváků místních a přespolních.
Děkujeme všem, kteří svým dílem
přispěli ke krásnému kulturnímu
programu, k zajištění organizace a
bezpečnosti na silnici.


Plány na rok 2012
V současné době připravujeme a
odesíláme ţádosti o dotace na
Středočeský kraj. Jedná se o dotaci
pro hasiče na Fond podpory
dobrovolných hasičů a sloţek IZS, ze
které chceme financovat obnovu
hasičské techniky pro naše hasiče.
Dále se jedná o Fond sportu a volného

času a primární prevence, kde ţádáme
o finanční podporu na opravu
fotbalového
hřiště
a
také
zpracováváme ţádost na Fond rozvoje
obcí a měst, ze které chceme
financovat další opravy chodníků
v naší obci. Plánovaná výstavba
nového chodníku směr Vrbová
Lhota je zatím neuskuteční, protoţe
obec Ratenice dosud nevlastní
předmětné pozemky, po kterých
chodník povede.
Dále chystáme lyţařský zájezd
pod
vedení
zkušeného
instruktora
pana
Ladislava
Kratochvíla, který se jiţ těší na vaši
hojnou účast. Sluníčko a prachový
sníh objednáno. Zájezd bude hrazen
z obecního fondu
srandy a
kultury. Jídlo a pití zdarma.
Rozpočtové opatření schváleno panem
Karlem
Šmejkalem.
Zájemci,
hlaste se 1.1.2012 v 8.00 u
sportovního referenta.
Ladislav Kratochvíl, starosta

 Ratenický zpravodaj
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Ratenický

včelařský betlém je

hotov! Dílo udělá radost dětem i
dospělým pod mnohými vánočními
stromky.
Nyní k dostání i na ratenickém
obecním úřadě kaţdé pondělí nebo
středu od 8.00 do 12.00 a od 12.30
do 17 hodin.
Pro občany Peček je betlém k dispozici
v Městské
knihovně
Svatopluka
Čecha, ulice 5. května 241, Pečky.
Otvírací doba je v úterý a ve čtvrtek
8-12 a 13-18 hodin. V pondělí a pátek
od 12 do 16 hodin. Ve středu zavřeno.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu

O Ratenicích v novinách

Za posledního čtvrt roku vyšly v novinách a časopisech o akcích z Ratenic celkem čtyři články – pojednávaly o vzniku
permakulturního sadu a o namalování Ratenického včelařského betlému. Je vidět, ţe pokud se Rateňáci zapojí
do veřejně prospěšných aktivit, tak noviny nemusí být pouze „černou kronikou“ referující o nehodách, krádeţích či
drogových dealerech. Ono i v tomto případě platí pořekadlo: „Jak si usteleš, tak si lehneš“. Děkujeme kaţdému
dobrodinci, který jakýmkoliv dílem přispěl ke zvelebení naší obce. Vaší pomoci pro obec si moc váţíme!
Luděk Kudláček, zastupitel

08  Ze ţivota Ratenic
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Zahájení adventu

Staročeské

Vánoce v Ratenicích

mají zahájit adventní období a
navodit
vánoční
atmosféru
v obci. (Mimochodem víte, že
s nápadem uspořádat Staročeské
vánoce přišla před pěti lety paní
Hana Hrabalová). Myslím, ţe se to
daří, ale nejen to. Do organizace
„Vánoc“ se zapojuje čím dál víc lidí,
přichází s novými nápady. Společně se
smějeme, domlouváme se, učitelé škol
spolupracují mezi sebou i s rodiči
(rodičům díky za úžasné kostýmy pro

děti z MŠ do „Betléma“), prostě
komunikujeme.
Přibývá i spokojených diváků a o
to přeci jde. Scházet se, popovídat si,
bavit se, udělat někomu radost (ohlas
školkových
dětí
na
napínavé

rozsvěcení vánočního stromku, které
pro děti vymyslel pan Jan Sadek a
radost z hračky z vánočního bazárku,
to bylo hlavním tématem pondělního
brebeňtění ve školce), být příkladem
svým dětem,…. (perlička ze školky –
Natálka si napsala Ježíškovi o housle
pro tatínka, aby se naučil hrát tak
pěkně jako pan Hrabal!)
A tak si můţeme popřát veselé Vánoce
s dobrým pocitem, ţe se nám zase
něco povedlo. Tak zase za rok….
Alena Čáslavová, ředitelka Mateřské
školy Ratenice

Poděkování

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 dále zastupitelům obce za finanční podporu a vstřícnou spolupráci, rodičům za materiální pomoc
v podobě hygienických a výtvarných potřeb, ovoce a zeleniny pro školní jídelnu, atd. Děkuji také všem sponzorům, kteří
věnovali škole finanční nebo věcné dary.
Všem, kteří byť i maličkostí dětem zpříjemnili školní rok, mikulášskou a vánoční nadílku, srdečně děkujeme.
Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku
přeje ředitelka Alena Čáslavová a zaměstnanci MŠ Ratenice

Vánoční
bazárek

To se jednou sešly dvě

Vánoční bazárek před zahájením Staročeských Vánoc
dne 27.11.2011.

ţenské u kontejneru… A
vzešel z toho nápad (ten
byl hlavně paní Vlasty
Mengerové) uspořádat
během
Staročeských
Vánoc pro obveselení
všech bazárek. Radost
měli určitě všichni, ti co
do bazárku něco přinesli
i ti, co si zase něco

odnesli. Věcí se sešlo nad očekávání a i
utrţené
korunky
překvapily.
„Nakoupili“ jste za téměř 3.386,Kč! Všem moc děkujeme a získané
peníze jsme odevzdaly panu starostovi
jako příspěvek na adventní
koncert a dětský karneval v obci.
Věci, které nám zůstaly, jsme uloţily a
příští rok na druhém ročníku
Vánočního
bazárku
je
zase
oprášíme!
Alena Čáslavová, ředitelka Mateřské
školy Ratenice

 Ratenický zpravodaj
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Vánoční radost

Stalo se jiţ tradicí, ţe 1. adventní neděli se společně
setkáváme u vánočního stromečku. Kaţdý rok se
snaţíme o trochu jinou tvář tohoto svátečního
setkání.
Letos
jsme
s laskavým
zapůjčením
spoluobčanů mohli instalovat výstavu betlémů.
Ukázky se podařilo soustředit z různých materiálů i
v různém provedení.
Novinkou tohoto podvečeru byl vánoční bazárek,
který jsme vzhledem ke krásnému počasí mohli umístit
v blízkosti ozdobeného stromku. Všemu vévodilo velké
mnoţství plyšových hraček, umístěných všude
v dohledu dětí. Nadšení a radost v dětských očkách se ani nedá popsat. Celý bazárek byl dobročinný a výtěţek ve výši
3.386,- Kč byl poskytnut na veřejný adventní koncert, uspořádaný dne 3.12.2011 v místním kostele, zůstatek pak bude
pouţit na jarní dětský karneval.
Celá atmosféra byla velmi přátelská a díky Vaší štědrosti poslouţila k dalšímu duchovnímu rozměru Vánoc, radosti a
lásky. Vaţme si těchto šťastných chvilek, patří k době adventu.
Vlasta Mengerová

Adventní koncert pěveckého
sboru Privatissima v Ratenicích

Báječnou

atmosféru přivezli do našeho kostela

zpěvačky a zpěváci z Kolína v sobotu 3. prosince
2011. Ratenickému publiku přednesli skladby jak
starých mistrů vokální hudby, tak jazzové, které jsou
specialitou programů tohoto sboru. Na koncertě, který
byl určen i pro mládeţ, zaznělo i hudební
překvapení ve formě skladby Adiemus od Karla
Jenkinse známé od skupiny Enya.
Pěvecký sbor Privatissima rozdává svou radost jiţ od
roku 2004 , kdy vznikl jako původně čistě ţenský sbor.
Sbormistrem je zkušený hudební profesionál Jiří
Šindelář, jehoţ rozhodná gesta i na ratenickém
koncertě upevnila nejeden libozvučný akord. O kráse
pěveckého umění sbor přesvědčil za 7 let existence na
desítkách koncertů, a to dokonce i v rámci
světoznámého festivalu Kmochův Kolín.
Luděk Kudláček, zastupitel
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Zmizelí sousedé
Zábavně poučný seriál:

Cyrano se diví

Ţidovské

muzeum

v Praze

a

občanské sdruţení Zapomenutí jsou
garanty projektu „Zmizelí sousedé“.

Hledáme

studenty,
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:

SMRADLAVÉ
ČMOUDY
Chodí sem za mnou na výběh
děti a bavily se o tom, že se
člověk vyvinul z opice. Tak
nevím, vážně je to pokrok? Ani
ta nejhloupější opice by si
neničila něco, co nutně
potřebuje k životu-totiž vzduch!
Zase začala topná sezóna.
Onehdy bylo takové krásné svěží
ráno, panička nám přivezla
snídani. Najednou se panička
rozkašlala a i nám se svírala
chřípí a nervózně jsme frkali.
Někdo totiž zatopil něčím, co
do kamen rozhodně nepatří.
Opakuje se to rok co rok. Proč to
lidi děláte? To byl smrad, že by
se zvedl žaludek i mému kolegovi
v Poděbradech. Ještěže je z
bronzu, jinak by zdechl. Ti, co
tohle páchají, sedí doma za
dobře utěsněnými okny. Mít tak
tu moc, ucpal bych jim komín,
aby si doma v obýváku užili to,
co nám dopřávají venku. Nebo
něco zase nechápu? ...
Váš kůň Cyrano

kteří by pomohli
zmapovat osudy
ratenickcýh ţidovských
obyvatel zmizelých
v 2. světové válce

Projekt
mapuje
osudy
československých
občanů
ţidovské národnosti, kteří byli za
2. světové války perzekuování,
odvlečeni do koncentračních táborů,
kde většina z nich byla zavraţděna.
Spolek
Ratenická
včela
se
dlouhodobě v rámci svých projektů
Kořeny a Ekomuzeum Ratenice
zabývá mapování historie. Protoţe
v Ratenicích ţila minimálně jedna

www.ratenice.cz 
ţidovská rodina, jejíţ osud je neznámý
a spíše panují jen doměnky, tak
bychom uvítali pomoc při hledání,
abychom mohli společně doplnit
kamínek do mozaiky ratenické
historie.
Proto hledáme studenty střední
/vysoké
školy,
kteří
by
pod
metodickým vedením občanského
sdruţení Zapomenutí
dohledali
osudy ratenických Ţidů – manţelů
Lustigových a případně dalších
zmizelých obyvatel.
Pokud
se
najde
dobrovolník
/dobrovolníci z řad mládeţe (případně
za pomoci jejich rodičů) Ratenice se
pak mohou připojit k celonárodnímu
projektu napomáhajícímu pochopit
krutost poměrně nedávné minulosti a
přispívajícímu
k budoucí
větší
toleranci mezi lidmi. A učit se
toleranci
potřebujeme
všichni.
Zájemci, napište nám na mail:
ratenicka.vcela@gmail.com
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu

Jediná dochovalá fotografie rodiny Lustigových asi z 30. let 20. století. Díky
budoucímu pátrání v archívech se možná podaří vypátrat více o jejich
nešťastném osudu. Fotografii poskytla paní Pivoňková. Díky jí za pomoc!

Prosíme i Vás ostatní, zapátrejte ve svých rodinných albech a
zapůjčete nám jakékoliv historické fotografie ze svých rodin a
domů. Fotografie a jiné dokumenty rádi probereme, ty
vzácnější ofotíme a v pořádku vše vrátíme. Děkujeme.

 Ratenický zpravodaj

Zápis do Mateřské
školy v Ratenicích

Ředitelka Mateřské školy Ratenice
vyhlašuje zápis dětí pro školní rok
2012/2013:
na čtvrtek 1.3.2012
od 15 do 16,30 hodin
v budově školy.
Zapsány mohou být děti od 3 let
(pokud jsou k docházce do školky
způsobilé), dále děti, které začnou
docházet aţ např. v období leden aţ
červen 2013. Zapsány mohou být
k docházce za určitých podmínek i
děti, které ještě nedosáhly věku 4 let a
matka na ně stále pobírá rodičovský
příspěvek. Pro omezenou kapacitu
školy (25 dětí) budou přednostně
přijaty k docházce do MŠ od 1.9.2012
děti, které se zúčastní zápisu ve výše
stanovený den. Přednost dostanou
děti rok před zahájením povinné
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školní docházky, děti zaměstnaných
rodičů a děti starší 3 let mající místo
trvalého bydliště v obci. Ostatním
zájemcům bude vyhověno pouze
v případě volného místa v MŠ.
Počet míst v mateřské škole je
omezen, proto přijďte zapsat své
děti včas v den zápisu!
Co nabízíme:
 stabilní kolektiv zaměstnanců,
klidnou
a
přátelskou
atmosféru
 výhodu menšího kolektivu pro
individuální přístup k dětem
 výchovnou 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

 seznamování
s prací
na
počítači formou dětských her
a výukových programů
 přípravu na vstup do základní
školy pro předškolní děti dle
programu
„Cvičení
soustředěné pozornosti”
 výlety, návštěvy divadelních
představení, exkurze, školní
slavnosti, besídky, apod.
 kontakty na odborné poradny
– logopedie, pedagogická
poradna, apod., dle zájmu
konzultace ohledně výchovy a
vzdělávání předškolních dětí,
odbornou
literaturu
a časopisy, atd.
 rodiče budoucích školáčků
mohou po předchozí dohodě
navštívit školu, seznámit se
s vybavením,
se
školním
vzdělávacím
programem
a dalšími aktivitami školy
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Alena Čáslavová, ředitelka MŠ
Ratenice

15.10.2011:
Vysazeno 130 stromů!

V minulém čísle Ratenického zpravodaje jsme Vás
informovali o projektu Podlipansko sází stromy
– vysaď si svůj strom!
Dne 15. října se na ratenické návsi sešlo kolem 20
dospělích a 20 dětí. Za 4 hodiny bylo všech 130
stromů vysazeno. V současné době je vidět jen
„houšť“ podpěrných kůlů, ale za 20 či 30 let to bude
krásná alej, která nám poskytne stín, ptactvu a
včelám pastvu a krajině malebnost. Do projektu se aktivně zapojily všechny ratenické spolky a
instituce – Myslivecké sdruţení Ratenice – Vrbová Lhota, Obecní úřad Ratenice, Spolek
dobrovol-ných hasiců Ratenice, MAS Podlipansko o.p.s. a Ratenická včela o.s. A hlavně se
zapojili rateničtí občané. Někteří upekli dobroty pro sazeče, posilnění sazeči se pak chopili rýčů a
krompáčů či palic a všechny stromy zasadili. Bez všech Vás, dospělích i dětí, by se to nikdy
nepovedlo. Proto děkujeme všem! Zasazením stromů jsme přispěli přírodě kolem nás. V březnu
budeme dosazovat tento „komunitní sad“ kolem strouhy – v plánu je dosadit 40 stromů. Na toto
sázení zve kromě Ratenické včely i Nadace VIA, která projekt finančně podpořila.
Luděk Kudláček,
za Ratenickou včelu

Více fotografií na straně 19
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Naďa
Hauznerová.
Slavnostní bohosluţba na Boţí hod
vánoční se slavením svaté večeře
Páně bude 25. prosince v 9 hodin,
slouţit bude bratr farář Hájek.
Novoroční
bohosluţbu
opět
s večeří Páně (od 11 hodin!) povede
administrátor Lukášek.

Evangelická farnost
v Pečkách, Ratenicích
a okolí

Evangelíci

na Pečecku mají svůj
kostel od roku 1916, a to kubistický
chrám na Husově náměstí. Jedná se
o unikátní stavbu v kubistickém slohu.
Bohosluţby se zde konají kaţdou
neděli od 9 hodin dopoledne, ve
čtvrtou neděli v měsíci pak od 11
hodin – všichni jsou srdečně zváni!
Prohlídka jedinečného kubistického
interiéru je moţná vţdy v neděli po
bohosluţbách nebo na základě
osobního dojednání s pečeckým
kunsthistorikem PhDr. Miloslavem Vlkem.
V září letošního roku ukončil sluţbu
v Pečkách farář Blahoslav Hájek. Od

října 2011 sbor spravuje českobrodský
farář
Mgr.
Marek
Lukášek
(telefon: 321 622 539; e-mail:
cesky-brod@evangnet.cz).
Kurátorkou sboru byla nově zvolena

Společenství evangelických věřících,
které se schází v Pečkách, není velké,
ale je otevřené. Evangelická liturgie
v Pečkách je velmi jednoduchá,
zaloţená na společném zpěvu písní a
četbě
bible.
Věřící
očekávají
fundovaný
výklad
předčítaného
biblického textu. Evangelická církev je
ekumenicky přátelská k ostatním
křesťanským seskupením a pěstuje
dobré
vztahy
zvláště
s kdysi
konkurenční církví katolickou.
Marek Lukášek,
administrátor pečeské farnosti

Slovo faráře

Vánoce jsou svátek zvláštního náboţenského významu. Dalo by se říci, ţe právě Vánoce
určují křesťanskou identitu vedle dalších světových náboţenství. Pro Ţidy i muslimy je
nemyslitelné, ţe by Bůh mohl mít syna. A uţ vůbec mimo jejich představu je, ţe by tento
syn, který se narodil jako obyčejné dítě pozemské matky, mohl být Bohem stejné podstaty
s nebeským Otcem. A to navíc skrze působení Ducha svatého...
Ruku na srdce – ono je to těţké k pochopení i pro nás křesťany. Mystérium Vánoc se
moţná ani rozumem přijmout nedá. Vírou však ano. Přeji všem čtenářům
Ratenického zpravodaje poţehnané svátky! Gloria in excelsis deo et in terra pax in
hominibus bonae voluntatis!
Váš Marek Lukášek, administrátor pečecké farnosti

TJ Sokol Ratenice
v roce 2011

Opět nastala doba vánoční a s ní
také konec roku 2011. Konec roku nás
také nabádá k ohlédnutí se nazpět,
jaký ten rok byl. TJ Sokol Ratenice
ukončil jarní část své soutěţe ročníku
2010-2011 a umístil se ve středu
tabulky IV.třídy. Toto umístění
odpovídá moţnostem i stávajícím
podmínkám. Bohuţel do podzimní

části a tím i do ročníku 2011-12 se jiţ
nemohl přihlásit. Hlavní důvod je
nedostatek financí. Částky, které oddíl
platil za pronájem hrací plochy ve
Vrbové Lhotě jsou jiţ nad naše
moţnosti.
V současné době provádí OU Ratenice
rekonstrukci hrací plochy a okolí na
místním hřišti. Proto bychom byli
rádi, aby výpadek kopané v Ratenicích
byla jen tato jediná sezóna. K tomu je
však také zapotřebí hráčský kádr a
řada lidí, kteří pomohou zajistit vše

potřebné.
Hlavně
nemůţeme
zapomenout na práci s mládeţí,
vţdyť z nich vyrostou další hráči, kteří
budou hrát kopanou v Ratenicích.
Rodiče a příznivci ratenické
kopané pomozte při této činnosti,
ať kopaná v Ratenicích pokračuje. Ať
na konci příštího roku můţeme
konstatovat, ţe kopaná v Ratenicích
opět oţije.Příjemné proţití svátků
vánočních a mnoho úspěchů v novém
roce vám všem přeje
Václav Bašta, za TJ Sokol Ratenice

 Ratenický zpravodaj
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Děkujeme korporacím i úřadům
za jejich vstřícnost, podporu a
nasazení.
Především děkujeme
kaţdému obyvateli, kterému není
stav věcí veřejných lhostejný a
pomáhá věci napravovat a vylepšovat.
Jsme rádi, ţe takových lidí je
v Ratenicích stále víc!

Ratenická včela
děkuje

Rok 2011 odnáší na svých vlnkách
říčka Výrovka a my na něj můţeme jen
zavzpomínat. Pro Ratenickou včelu je
to vzpomínání radostné. Podařil se
udělat kus dobré práce pro
Ratenice a její obyvatele.
Při realizaci projektů jsme se setkávali
s neobyčejnou vstřícností, ochotou a
pomocí. Copak by jinak devítičlenná
Ratenická včela mohla sama o sobě
zvládnout jarní uklízení, zorganizovat archeologické přednášky,
uspořádat kurz kosení kosou,
realizovat
permakulturní
sad,
podílet se na tvorbě obecního
znaku, vysadit 130 stromů kolem
Ratenic, stát se partnerem pro
projekt cyklostezky do Peček,
vydat Ratenický včelařský betlém
s vánoční
koledou
a
poloţit
základní
kámen
Ekomuzea
Ratenice?
Bez spolupráce se SDH Ratenice,
Mysliveckým sdruţením Ratenice – Vrbová Lhota a obecním
úřadem by Včela jen bezmocně
mávala křídly a točila se na místě u

sladkého lepu. Pokud by naše projekty
nezískaly finanční podporu Nadace
ČEZ,
Nadace
Via
a
MAS
Podlipansko zůstaly by zkvašeným
medem v zapomenuté plástvi. Ale
hlavně a především: pokud byste s
realizací
nepomohli
Vy,
usměvaví a obětaví Rateňáci,
nevzniklo by v úle Ratenické včely
zhola nic.
V Ratenicích vzniká
spousta zajímavého a všímá si toho
Kolínský deník i Mlada fronta DNES,
články jsou i ve Včelaři a Pečeckých
novinách.

Co leţí před námi? Chceme být
nápomocni při opravě varhan
v ratenickém kostele sv. Jakuba
Většího. Nechceme, aby se špatný stav
varhan proměnil v jejich definitivní
umlčení. Tato finančně náročná akce
se však neobejde bez Vás. Příleţitost
k podpoření
opravy
bude
při
Vánočním ratenickém koledování, na které Vás srdečně zveme. Na
jaro 2012 pro Vás chystáme akci
„Jarní uklízení“ tentokrát části
koryta říčky Výrovky. Dále bude
dosazován „komunitní sad“ – 40
stromů podél strouhy – akce je
finančně podpořena Nadací VIA.
Další zajímavá akce se bude týkat
našeho kostela. Letos poprvé bude
Jakub součástí
projektu
„Noc
kostelů“, která bude 1. 6. 2012.
Nabídneme Vám vhled do ţivota a
tvorby malíře lunet Národního divadla
a naší nástropní fresky, profesora
Adolfa Liebschera, očima jeho
pravnuka – Petra Liebschera (tvůrce
Ratenického včelařského betlému).
Dále určitě zaujme i slavnostní
„otevření“
internetového
Ekomuzea Ratenice. Víc uţ
prozrazovat nebudeme…
Těšíme se na viděnou v ţivotě
běţném i akčním a pevně věříme,
ţe další rok pro nás všechny i pro
obec, bude novou příleţitostí.
Krásné dny adventní, poţehnané
Vánoce a dobrý nový rok 2012.
Vám vţdy oddaná
Ratenická včela, o. s.
Obrázek nahoře: Předávání
„permakulturního sadu“ do rukou
obce – starosty L. Kratochvíla.
Obrázek vlevo: brigáda při
„okrašlování“ plochy u křížku
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Osudná setkání
Liebscherů s
Ratenicemi

Ratenický včelařský betlém už
byl představen na ratenických
Staročeských Vánocích. Kdo je však
jeho autor? O tom, jak se slavný
malíř Adolf Liebscher ocitnul
v roce 1912 v Ratenicích, se už asi
nikdy nedozvíme. O okolnostech,
jak se zde objevil jeho pravnuk Petr
Liebscher, pojednává následující
rozhovor. Pokusím se v krátkosti
představit malíře betlému, grafika
Petra Liebschera (*1971).
Kdy se Vaše cesta poprvé zkřížila
s Ratenicemi?
V roce 2007 jsme spolu se Sdruţením
Liebscher
připravovali
výstavu
k 150. výročí narození Adolfa
Liebschera (1857 – 1919), mého
pradědečka. Při té příleţitosti jsme se
pokoušeli
vyfotit
také
fresku
Nanebevzetí
Panny Marie v ratenickém kostelíku. První pokus byl
neúspěšný, pan farář se na poslední
chvíli lekl, ţe jsme loupeţníci, kteří
chtějí kostel vykrást.
Byl jsem tehdy v Indii, tak jsem
nemohl pana faráře ubezpečit o
Vašich dobrých úmyslech. Jak to celé

www.ratenice.cz 

dopadlo?
Váš
kostel
nemohl
být
prezentován na výstavě v praţské
Novoměstské radnici. Sháněli jste
tehdy peníze na novou střechu, chtěli
jsme Vám propagací na výstavě
pomoct. Ale poradili jste si i tak.
Kostel má novou střechu, coţ je
skvělé.
Co Vás napadlo, když jsme Vás
oslovili s nabídkou namalovat
betlém, a navázat tak po 100 letech
na ratenickou kostelní fresku Vašeho
pradědečka?
Nabídka se mi líbila, ale nebyl jsem si
jistý, ţe to zvládnu. Podobnou věc
jsem dělal poprvé. Zabývám se spíš
firemní
grafikou,
logy,
grafickými
manuály,
prezentacemi, reklamou. Tohle
byl tak trochu krok do neznáma.
Všichni máme před očima betlémy
Josefa Lady, kterým se těţko můţeme
vyrovnat. Dlouho mi trvalo, neţ jsem
přišel na to, jak ten betlém pojmout,
rozmístit budovy a postavičky. Trvalo
mi to déle, neţ jsem si původně
myslel. Měl jsem před očima Adolfovy
pohlednice ze začátku 20. století, tedy
trochu kýčovité, ale půvabné obrázky.
Chtěl jsem, aby to celé odpovídalo
roku 1912, coţ se snad povedlo.
Doufám, ţe aspoň někomu to udělalo
radost.

Co říkáte na nápad, že Váš betlém
doprovází i nová ratenická koleda?
Koleda je velmi pěkná. Gratuluji.
Betlém a koleda snad vytvoří
lepší vánoční atmosféru, bez
půjček na drahé hračky, bez
zbytečného stresu z hádek o to, co se
nestihlo,
bez
pocitu
zmaru
z nedostatku luxusu a vidin
temné budoucnosti. Naše rodina
emigruje na Vánoce z města do malé
roubenky v Orlických horách. Ţena
zahraje koledu na kytaru, my s dětmi
budeme zpívat – coţ v mém případě
znamená, ţe zároveň ušetříme za
pastičky na myši, protoţe myši
raději utečou na mráz. I kdyţ ta
koleda je tak líbezná a nejsem si jistý,
ţe naopak nepřijdou i kuny a zajíci aţ
do domu.
A vystřihnete si i betlém?
S tím počítám. Jen co přinesu ze
zahrady stromek v květináči, začneme
vystřihovat. Uţ teď se moc těším a to
není nic proti tomu, jak se těší děti.
Děkuji za rozhovor.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu

Autor Ratenického včelařského
betlému Petr Liebscher se svou
rodinou.
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Podzim a hasiči

Podzimní
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nás u Pohostinství sešlo spousty
malých i velkých. Poté jsme se
přesunuli lipovou alejí na pole. Tam se
všichni snaţili dostat draky do
vzduchu – některým se to nad

Ve čtvrtek 17. listopadu se konala další
avizovaná akce, a tou byl Lampionový
průvod. Řada účastníků se sešla
s nejrůznějšími
lampiony
u
Pohostinství a společně jsme šli
vyznačenou svíčkovou trasou. U
kaţdé svíčky byla schovaná obálka
s hádankou – letos jsme ověřovali,
zda mají velcí i malí přehled o
hláškách z filmů a pohádek. Ukázalo
se, ţe účastníci průvodu jsou znalí.
Pobavili jsme se, zasmáli, kdo nevěděl,
tak se dozvěděl a kdo si nevzpomněl
hned, tak si oţivil ty „nej“ hlášky. V cíli
jsme
přichystali
„velké“
překvapení, které nám bohuţel
potvrdilo známé rčení „Nekupuj zajíce
v pytli“, nuţe – za rok se těchto zajíců
vyvarujeme a věříme, ţe Vás ten
„mini“ ohňostroj, který měl být
„mega“, neodradil a za rok se opět ve
zdraví a s nadšením sejdeme!

očekávání povedlo, a kdyţ draci létali
v oblacích, tak bylo vystaráno. Někteří
to nevzdávali a běhali po poli a
doufali, ţe jim také drak vzlétne. I
kdyţ nevzlétl, mohli míti dobrý pocit –
ţe udělali něco pro své zdraví. Není
nad pohyb na čerstvém vzduchu! Na
závěr jsme si opekli brambory
v popelu a tím zakončili krásně
nedělní odpoledne a podvečer.

„Rychlý stříkačky“
– kolektiv mladých hasičů

období s sebou přináší

akce, které pro občany rádi
každoročně připravujeme nebo se
podílíme na jejich pořádání. Jsou to
např.
Staročeské
Vánoce,
Drakiáda, Lampiónový průvod,
Posvícenská
zábava,
Mikulášská nadílka či ples
Podlipanské ligy v Radimi, který je
organizován
společnými
silami
družstvy z této soutěže.
Drakiáda

Dne 30. října jsme uspořádali pro
širokou
veřejnost
další
ročník
Drakiády. Ačkoliv nám povětrnostní
podmínky vůbec nepřály, i tak se

Lampiónový průvod

S dětmi se kaţdou neděli scházíme
v Obecní
knihovně,
kde
si
osvojujeme teoretické znalosti o
„hasičině“, které jsou nezbytné pro
naši účast na okresních soutěţích
(Plamen,
apod).
Tímto
chci
poděkovat rodičům, příznivcům, ţe
nás podporují; panu starostovi za
ochotu a důvěru, ţe nám opět
umoţnil najít útočiště přes zimu
v teple knihovny.
Alice Moláková,
vedoucí hasičské mládeţe

Lampionový průvod je mezi dětmi
stále oblíbenější akcí. Pro mnohé
děti je to první kontakt s hasičaty a
díky němu je snazší se k hasičatům
přidat. Hasičata mezi sebe zvou
další dosud nezapojené děti.
Více fotografií na straně 19.
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Poţární sport –
rekapitulace r. 2011

Symbolický závěr sezóny v poţárním
sportu proběhl 24. 9. v Pňově na
Posledním sání. Náš sbor sem přijelo
reprezentovat druţstvo muţů. Celý
tým se do Pňova těšil, jelikoţ se jedná
o jeden z nejlepších závodů s parádní
atmosférou. Snaţili jsme se zopakovat
výkon z loňského roku a umístit se do
první 10ky. To se nám na konec
nepodařilo o jedno místo. 11tí ze 30ti
zúčastněných však není špatným
výsledkem.

Definitivní ukončení sezóny, souhrn
výsledků za celý ročník Podlipanské
ligy a předání pohárů proběhlo 8. 10.
na posledním závodě v Kostelci nad
Černými lesy. Druţstvo muţů SDH
Ratenice pro rok 2011 získalo
bramborou medaili za 4. místo. Do
roku 2012 vstoupíme s chutí a
motivací dosáhnout na medailová
umístění.
Letošní ročník Podlipanské ligy byl
velice vyrovnaný. Mnoho druţstev
totiţ posílila jak ve vylepšení taktiky,
tak i ve výkonu přenosných
stříkaček. Stejné to bylo i u nás.
Úpravu naší „Blue Danger“ jsme
dokončili těsně před prvním závodem.
Nyní jsme si uţ mohli oddechnout,
mašina byla konečně komplet hotová
a tak bylo na nás, jaké výkony s ní
budeme umět předvést.
Hned z kraje sezóny byl náš tým
doplněn o dalšího schopného člena. S
tím souvisela i úprava a přizpůsobení
sestavy. Počet členů kolektivu se
ustálil na čísle 6. Problémem však
někdy bylo obsazení 7mé pozice. Do
příštího roku máme jiţ rozjednány
nové posily.
Celkem jsme se zúčastnili 9ti
závodů: liga: Rostoklaty, Přehvozdí,
Vrbčany, Bulánka, Tuchoraz, Kostelec
n. Č. l., mimo ligu: Memoriál hasičů
Klipec, Polabská liga Úmyslovice,
Poslední sání Pňov. Z tohoto výčtu,
jsme 2x zdvihali pohár nad hlavu. A to
za 2. místo v Přehvozdí a za 3. místo v
Tuchorazi.

V celku jsme prošli sezónou úspěšně.
Jediné
co
do
příštího
roku
potřebujeme, je ustálit druţstvo a
vychytat detaily, které zpoţďují náš
čas.

28. 9. 2011 došlo
k poţáru
kombajnu u místního hřbitova a 3.
12. 2011 přerušil řinkot poplachu
Adventní koncert. Tentokrát se
jednalo o poţár odpadu a křoviska u
mostu přes řeku Výrovku (směr
Pečky).
15. října se jednotka zapojila do akce
Podlipansko sází stromy, při níţ
se podařilo zasadit 130 stromů. Našim
cílem bylo tyto stromky na hřišti, u
hřbitova, u „Domku“ a u „Louţe“
dostatečně zásobit vodou. Dne 27. 11.
2011 spolupracovala jednotka při
zajišťování bezpečnosti na akci
Staročeské Vánoce. Úkolem bylo
zpomalování vozidel projíţdějících
místem konání.

Touto cestou bych rád poděkoval
všem členům naší party, za vzorné
reprezentování sboru a jména obce
Ratenice.
Nabídka moţnosti doplnit naše
druţstva muţů, ţen i dětí stále platí.
V případě, ţe máte zájem zkusit
netradiční odvětví sportu, nebojte se
ozvat.
Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Ratenice
Od vydání zářijového zpravodaje
zaznamenala jednotka 2 mimořádné
události:

Při zapalování svíček adventních
věnců či dekorací, dbejte zvýšené
opatrnosti při práci s ohněm.
Neradi bychom Vás navštívili za zvuku
sirény .
Jan Čáslava, jednatel
Za
celý
kolektiv
Sboru
dobrovolných hasičů Ratenice
přejeme všem radostné Vánoce a
v roce 2012 mnoho úspěchů,
málo spěchů, pohody rodinné i
ţivotní a hlavně pevné zdraví!
Děkujeme, ţe v nás věříte a
podporujete naši organizaci.

 Ratenický zpravodaj
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Nový seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Tentokrát….se starostou
Ladislavem Kratochvílem.

Známe se, a přesto o sobě nic
nevíme.
Tento
nový
seriál
Ratenického zpravodaje má za
úkol napomoci lépe poznat lidi,
které vídáváme na ratenických
ulicích. Má za cíl přiblíţit
člověka k člověku.
Na obecní úřad snad uţ zavítal kaţdý.
Jiţ téměř 10 let tam můţeme
pravidelně
potkávat
Ladislava
Kratochvíla, který vykonával funkci
místostarosty a od roku 2006 je
starostou obce. S rozvahou a klidem
jemu vlastním napomáhá hledat
řešení tisíců problémů a potíţí, které
se v obci vyskytnou. Nyní ho můţete
poznat více v našem „Pětiminutovém
rozhovoru“:
Pane starosto, podle jakého
motta se v životě řídíte?
Všecko s mírou.
Kdybyste mohl povečeřet
s nějakou významnou osobou,
koho by sis vybral a proč?
Se Sandrou Bullock. Je mi
sympatická. (Americká herečka; její
první významná role byla v roce 1993
ve filmu Demolition Man– pozn.
redakce).

Co bylo Vaše první zaměstnání?
Sdělovací elektromechanik v AŢD
Kolín
Kdybyste mohl v Ratenicích
něco změnit, co by to bylo?
Aby z Ratenic zmizela závist a špatné
vztahy mezi lidmi.
Čeho v životě nejvíc litujete?
To nemohu říct.
Co považujete za svůj největší
úspěch?
V soukromém ţivotě je to rodina a
manţelství, které vydrţelo jiţ 31 let, a
moji synové, ze kterých vyrostli slušní
lidé; ve funkci starosty – akce
“kanalizace“.
Čeho byste chtěl dosáhnout v
nejbližších 12 měsících?
Rád bych splnil plány – dostavbna
kanalizace, cyklostezka, hřistě.
Existuje ve Vašem životě věc, o
které málokdo tuší?
Neexistuje.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a
proč?
Řízek, a proč ? Protoţe mi chutná.
Jaké je Vaše oblíbené místo a

proč?
Šumava, protoţe mám vztah k této
oblasti z doby vojny.
Jak by vypadal Váš ideální
víkend?
S přáteli při ohni a u dobrého jídla.
Kdybych Vám mohla splnit
nějaké přání, jaké by to bylo?
Mé osobní přání je zdraví a klid pro
celou rodinu, z funkce starosty bych si
přál, aby se Ratenice dobře rozrůstaly
a zlepšoval se ţivot v obci.
Pokud znáte někoho ve svém okolí,
kdo by mohl byt zajímavým hostem
tohoto
našeho
„Pětiminutového
rozhovoru“, napište nám jeho nebo
její
jméno
na
e-mail:
zpravodaj@ratenice.cz.
Díky
za
všechny zajímavé tipy.
Rozhovor vedla Ivana Jirků.
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Rateňáci , nenechte se okrádat detektoráři archeologických nálezů

Od

počátku

vyhodnocení
mohly
napovědět
mnohé
o
původním vzhledu a pouţití
artefaktů.

20. století

proběhlo na katastru Ratenic
celkem
35
archeologických
průzkumů
různého rozsahu a postupně
bylo v okolí obce objeveno
několik
rozsáhlých
sídlišť z doby laténské a
římské. Prozkoumána byla
však jen malá část jejich
plochy. Mnoţství zajímavých
a cenných nálezů tak nadále
zůstává pod zemí a teprve
čeká na svoje objevení. Děje
se tak v souladu s dnešní filozofií
archeologické památkové péče, která
hlásá, ţe neohroţené artefakty mají
zůstat „in situ“ a v pokoji očekávat
budoucí generace badatelů, který snad
budou mít k dispozici dokonalejší a
méně destruktivní metody práce, neţ
dnes.
I odborná literatura dokazuje, ţe
ratenické naleziště jsou dostatečně
bohatá. A proto v posledních letech i
Ratenice se staly oblíbeným
cílem amatérských hledačů s
detektory kovů. Odborná i laická
veřejnost tak ročně přichází o
několik desítek předmětů, které
by nám pomohly doplnit mozaiku
znalostí o pravěku obce Ratenice.
Nálezy
končí
v
soukromých
sbírkách (často v zahraničí) a kromě
majitele se o nich nikdo nikdy

nedozví. Nejde přitom jen o samotné
předměty. Nelegálním vyzdviţení
dochází ke ztrátě informací např.
o přesné poloze předmětu v terénu.

Pokud uvidíte na polích
kolem Ratenic

člověka
s detektorem kovů
volejte

policii na tel. 158

Neodborným
ošetřením,
nebo
konzervací se často zlikvidují
povrchové stopy organických
materiálů, které by při správném

V Ratenicích tak dochází
k
systematickému
drancování známé archeologické lokality a následnému
prodeji nalezených artefaktů.
V
tomto
případě
není
soukromý
detektorový
průzkum
relativně
neškodným koníčkem, ale
obyčejnou
krádeţí
a
ničením
archeologického
dědictví Ratenic. Policie České
republiky je schopna a ochotna
podobné případy řešit, musí se však o
nich dozvědět. Vaţte si bohatství,
které nám zůstalo po předcích, a
nedovolte, aby končilo v ilegálních
sbírkách. V případě, ţe uvidíte
člověka s detektorem na polích
kolem obce, zavolejte prosím
policii na číslo 158 a jeho
přítomnost policii oznamte. Pomůţete
tak zachránit dědictví, které nám
sice zůstalo dosud ukryto v zemi, ale
které po svém objevení v budoucnu
pomůţe odhalit ţivot našich předků.
Mgr. Andrej Lamprecht,
terénní archeolog
Polabského muzea
v Poděbradech

Polabského muzeum v Poděbradech zve:
na výstavu: TRADIČNÍ LIDOVÁ ŘEMESLA
Interaktivní výstava je zaměřena na lidová řemesla, jako je
drátenictví, perníkářství či zpracování ovčího rouna.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
v Polabském muzeu v Poděbradech – a to do 30.12.2011

V Ratenicích dochází k systematickému drancování
archeologických památek. Ohlašte Policii ČR každého
detektoráře kovů, kterého uvidíte v polích.

