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Úvodní slovo
Po zimní přestávce vydáváme první
zpravodaj roku 2014, ve kterém se
Vám snažíme poskytnout co nejvíce
informací z dění v obci.
Jako každoročně i na rok 2014 máme
plány, které chceme uskutečnit.
Veškeré naše činnosti a práce budou
vycházet ze schváleného rozpočtu na
letošní rok, dle kterého se budeme
řídit.
Jak je všeobecně známo, rozvoj obce
závisí
na
množství
finančních
prostředků, které jsou k dispozici. I
přes jejich omezené množství je naší
prioritou dále obec rozvíjet a
vylepšovat. Máme v plánu usilovat o
státní dotace, které by nám s tímto

pomohly. Na mysli mám zejména
dokončení kanalizace. Více o tom
uvnitř Zpravodaje.
Spoléhám také, že navážeme na dobré
vztahy se všemi ratenickými spolky,
kterým se snažím vycházet vstříc a
vyhovět jejich požadavkům a usnadnit
jim jejich činnost. Věřím, že
ani letošní rok nebude výjimkou a
budeme
pokračovat
v dobré
spolupráci.
Přeji nám všem krásné léto, dětem co
nejlepší
vysvědčení
a
dlouhé
prázdniny, a ve zdraví si užijte letní
dovolenou a odpočinek.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Zpráva o rekonstrukci
myslivecké chaty

…strana 6

„Rychlý stříkačky“
Z bohatého života mladých hasičů a
hasičské jednotky.
…strany 6 – 9
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Cyklostezka – provoz a údržba
V noci z 10. na 11. února nám neznámý
vandal poničil nově vysázené stromky
podle cyklostezky do Peček. Znehodnotil
celkem 27 okrasných stromů, čímž
způsobil škodu ve výši 28.100,-Kč. Případ
byl předán k šetření Policii ČR,
obvodnímu oddělení Pečky. Policii se
však nepodařilo zjistit skutečnosti
opravňující zahájit trestní stíhání a celý
tento případ vandalismu byl odložen.
Na základě dohody mezi městem Pečky a
obcí Ratenice se provádí údržba
cyklostezky a to v zimě pomocí techniky,
kterou vlastní Pečecké služby. Je třeba
podotknout, že letošní zima byla velmi
mírná a proto za celou dobu jejího trvání

bylo provedeno odklízení sněhu pomocí
kartáčů pouze 2x.
Letní údržbu, tzn. hlavně sekání trávy
podél cyklostezky, odklízení odpadků a
zametání, si každá obec provádí na své
straně vlastními silami. Vzhledem
k deštivému počasí tráva roste velice
rychle, a proto se sekání provádělo již
několikrát. Pracovníci také okopávají
okrasné keříky podél cyklostezky a
provádějí mulčování, které zabrání
prorůstání plevelu. Spolupráce s městem
Pečky je velice dobrá, tak doufáme, že
bude i nadále.
Od konce zástavby od zatáčky od domu
čp. 72 jsme dle plánu prodloužili stávající

veřejné
osvětlení
podél
hlavní
komunikace. Bylo zde instalováno 5
nových stožárů, které osvětlují hlavní
komunikaci směr Pečky až k nájezdu na
cyklostezku.
Po dohodě s městem Pečky bude podobné
osvětlení i na pečecké straně k vyústění
cyklostezky.
Na žádost obce budou na vozovku
namalovány piktogramy znázorňující
pohyb cyklistů. Tím se zlepší jejich
bezpečnost.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Údržba cyklostezky
Pracovníci obecního úřadu při údržbě nové
cyklostezky z Ratenic do Peček.

___________________________________________________________________________________________________________

Dostavba kanalizace
Jak už jsem vás informoval v minulém
zpravodaji, obec Ratenice opětovně
žádala o finanční podporu na dostavbu
kanalizace (II. etapa) na Fondu životního
prostředí Středočeského kraje. V měsíci
dubnu byl zveřejněn seznam vybraných
projektů. Náš projekt bohužel mezi nimi
není. Je to již pro mě několikáté zklamání,
ale nezbývá než neustále dokola
připravovat a podávat další žádosti.
V současné době se připravuje další výzva
z Operačního
programu
životního

prostředí, kde budeme podávat další
žádost. Tak uvidíme. Nezbývá nám nic
jiného, než to zkoušet stále dokola…..
Pro Vaši představu:
Na podzim loňského roku jsme reagovali
na výzvu Středočeského kraje a podali
jsme celkem 3 žádosti o finanční podporu
na konkrétní projekty. Jednalo se o
dokončení kanalizace (Fond životního
prostředí) viz výše, o rekonstrukci ulice

U zrcadla ve spodní části obce (Fond
rozvoje obcí a měst) a o opravu vozidla
SDH Ratenice (Fond hejtmana pro IZS).
Ani v jednom případě naše projekty
nebyly vybrány k podpoře, takže nám
nezbývá než se podle toho zařídit a
spolehnout se sami na sebe a na omezené
finanční
prostředky,
které
máme
k dispozici. Nicméně se nevzdáme a
budeme žádat o dotace dál.
Ladislav Kratochvíl, starosta
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Povodňové úpravy
Ze zkušeností, které jsme získali při povodni v červnu 2013, při které byla částečně
zasažena i naše obec, jsme zjistili, že je nutné udělat některá opatření a stavební
úpravy, které zabrání škodám způsobeným velkou vodou.
Stalo se, že naše ratenická louže se nám po
mnoha desítkách let naplnila tak, že hrozilo
její přetečení a naši hasiči museli vodu
odčerpávat a hloubit provizorní stružku,
která vodu z louže odvedla. Dávno jsme již
zapomněli na to, že kdysi zde byl
přepadový výtok, který ústil do příkopu
odvádějícího vodu z louže až za ves. Tento
příkop byl postupně zasypán, až úplně
zanikl. Nikdo si nedovedl představit, že
jednou louže může přetékat. Nyní jsme
nechali tento příkop vybagrovat a znovu
obnovit, aby v případě velké vody plnil
svoji funkci tak jako dříve. Musí se dbát na
jeho čištění, aby se nezanesl.
Dále počítáme s obnovením příkopu podle
silnice na Vrbovou Lhotu před domy čp.
213, 215 a 217, protože zde také hrozilo, že
přetékající voda zatopí tyto domy a hasiči
zde měli plno práce. Příkop byl kdysi
zatrubněn a zasypán, ale potrubí neplní
svoji funkci, není průchozí, a tudíž voda
nemá kudy odtékat.
Cesta směrem k „domku“ v dnešní době
tvoří vlastně malou hráz, která brání
stékající vodě z polí plynule odtéci na
spodní pole k pečecké silnici. To jsme
zažili loni v červnu, když se nám vodní
proud valil do ulice místo přes cestu. Proto
zde musíme hned za posledními domy čp.
212 a 205 cestu snížit až na úroveň pole,
aby nebránila volnému odtoku.

přívalových deštích a kapacita dešťové
kanalizace někdy nestačí tuto vodu odvádět.
Zde jsme udělali odbočku z posledního
sběrného kanálu do příkopu podél silnice
tak, aby přebytečná voda mohla odtékat
volně do příkopu. Dále je nutné zde
udržovat kanalizaci v čistotě, aby byla
zachována její co největší průchodnost.
Počítáme také s tím, že správa silnic vyčistí
a prohloubí příkop podél silnice, aby byl
volný odtok vody.
Takových problémových míst by se možná
našlo ještě několik. Nikdo nepamatuje, aby
Výrovka přetekla tak, aby se nám dostala až
do vsi. Toto známe jen z vyprávění. Naši
předkové o tomto dobře věděli a my po
letech
a
loňských
zkušenostech
obnovujeme funkci těchto opatření, která
zde nebyla jen tak nadarmo.
Obec Ratenice bude žádat o dotaci
z Operačního programu životního prostředí
– omezování rizika povodní, kde chceme
získat prostředky na vytvoření varovného
informačního systému nového digitálního
povodňového plánu a lokálního varovného
systému. To bude ve spoluprácí s obcemi,
které leží kolem toku Výrovky a Bečvárky.
Podél těchto toků budou v rámci projektu
instalovány srážkoměry a vodoměry
napojené na komunikační infrastrukturu
tohoto varovného systému.

Ladislav Kratochvíl, starosta
Ve spodní části obce u čp. 72 směr Pečky,
kde je nejnižší bod, jsou problémy při
_________________________________________________________________________

Louže
Naším dlouhodobým plánem je zajistit
nějakým způsobem stálý přítok vody do
louže, který by byl schopen ji nepřetržitě
zásobovat vodou tak, aby hladina vody zde
byla stálá a nějak výrazně nekolísala. ¨Na
jaře roku 2013 jsme udělali několik
zkušebních vrtů cca 1m do hloubky na
obecním pozemku před domem čp.24.
Celoročním sledováním bylo zjištěno, že
v tomto místě je poměrně vysoko spodní
voda a to i při velmi suchém počasí. Při
stavbě kanalizace byl zde silný pramen a
voda se musela odčerpávat. Podle tohoto

poznatku jsme se rozhodli, že zde necháme
vyhloubit šachtu přibližně 1 – 1,5 metru
hlubokou, ze které přepadovou výpustí
budeme vodu pouštět do louže. Od toho
očekáváme zajištění stálého přítoku.
Jestliže se tato věc osvědčí, počítá se
s celkovou opravou vodní nádrže, hlavně
jejich betonových stěn dokola, aby se dala
využívat např. v zimě pro dovádění dětí na
ledě a nehyzdila nám vesnici jako doposud.
O výsledku se budete moci sami přesvědčit.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Na co se
můžeme těšit:
sobota 26. července 2014
Pouťová zábava pod širým nebem
– pořádá SDH Ratenice

neděle 27. července 2014
Vzpomínkové setkání potomků
legionářů a obětí 1. světové války
– u příležitosti 100. výročí vzniku
1. světové války
– pořádá Ratenická včela

sobota 6 .září 2014
Podlipanská liga Ratenice
– pořádá SDH Ratenice

září 2014
Slavnostní odhalení opraveného
křížku u domu
– pořádá Ratenická včela
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Hřiště
Možná jste si někteří všimli, že naše fotbalové hřiště, na kterém se již po jeho obnovení druhým rokem opět hraje fotbal,
nemá dosud dokončeno oplocení. V letošním roce počítáme s dokončením oplocení. Také chceme dokončit zavlažovací
zařízení, abychom v případě suchého období z trávníku neměli „Saharu“, jak se někdy v minulosti stávalo.
Již na jaře v roce 2013 jsme zde nechali
vybudovat novou studnu, která bude
sloužit k zavlažování hřiště. Je 6m
hluboká a v současné době jsou v ní 3m
vody. Vedle studně již je ocelová nádrž,
kterou jsme získali z Kometu Pečky. Je to
nádrž z hasičského auta o objemu 8200 l.
Tato nádrž bude sloužit jako zásobník
vody pro zalévání. Zbývá instalovat jedno
čerpadlo do studně, které bude propojeno
s nádrží a bude ji plnit a druhé
vysokotlaké
čerpadlo,
které bude
napojeno na zábradlí s vodovodem.

nám umožní tento záměr realizovat. Bez
jejich pomocných rukou to prostě
nezvládneme. Předem děkuji.

co síť vydrží. Rozřezávají ji nožem, nebo
přepalují zapalovačem. Několik krásných
děr tuto síť již zdobí. Takže stále jen
opravujeme, vyměňujeme atd.

Také opravy a údržba malého,
víceúčelového hřiště a dětského hřiště Chtěl bych tímto požádat Vás, rodiče,
s hracími prvky je nekonečný příběh. kteří chodíte s dětmi na hřiště, o větší
Poslední kus drátěného zeleného plotu po dohled a pozornost, abychom tak zabránili
jedné straně víceúčelového hřiště vzal za pokusům o ničení společného veřejného
své. Byl totiž zničen nenechavci, kteří po zařízení. V současné době je v opravě
něm neustále šlapali, lezli, trhali ho, až se kladka lanovky, která již byla ve špatném
z něj postupně stal zmuchlaný a sešlapaný stavu a v letních měsících se budou
chuchvalec drátů. Museli jsme ho tedy všechny hrací prvky natírat a opravovat.
odstranit a máme již připravenu novou Co nezvládnou naši obecní zaměstnanci,
V loňském roce jsme přivedli kabel silonovou síť oranžové barvy, kterou ho pomůže vylepšit pan Josef Melíšek, který
z kabin o délce 100m až k nové studni. nahradíme. Tato síť je trvanlivější a je správcem a údržbářem hřiště.
Tímto kabelem budou napájena čerpadla, vydrží horší zacházení než původní plot.
zásuvky, osvětlení atd.
Všude dokola na ostatních stranách byla Ladislav Kratochvíl, starosta
tato síť zavěšena již v minulých letech.
Předpokládám, že nadšení a pomoc Bohužel ale ani ta nestačí odolat působení
dobrovolníků z řad sportovců a hasičů některých „hodných“ dětí, které zkouší,
___________________________________________________________________________________________________________

Oprava silnice
Jak už jsme Vás informovali na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce, probíhá oprava silnice ve směru od
Cerhenic až po Vrbovou Lhotu. Tato oprava si vyžádala určitá omezení provozu nebo uzavření průjezdnosti některých částí
jmenovaných obcí.
Práce, které se nejvíce dotknou naší obce, se budou provádět v období od 9.6. – 20.7.2014 (viz webové stránky obce).
Žádáme o pochopení a trpělivost, je potřeba si uvědomit, že bez uzavření jednotlivých úseků se opravy nedají provádět.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Vítání občánků
Dne 2. března 2014 proběhlo v zasedací
místnosti na obecním úřadě letošní
první vítání občánků. Přivítali jsme do
života 6 nových človíčků. Děti obdržely
malý dárek. O kulturní program se
postaraly naše děti z MŠ a Vojtěch
Hrabal.
L. Kratochvíl

Ratenický zpravodaj | |
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Malé okénko do školky
Nahlédněte s námi do místní mateřské
prostřednictvím našich jarních akcí:







školy

alespoň

se zimou jsme se rozloučily jarním karnevalem s tombolou na
téma : „Povolání aneb co dělají dospěláci“
Den Země jsme oslavily sázením rostlinek u pí Macháčkové do
obecních truhlíků – to aby si děti vážily přírody a prostředí kolem
sebe, vážily si i práce druhých a aby se z nich nestaly v budoucnu
pouze pasivní rateňáci (ve školce se staráme o šnečky, želvu a
pěstujeme na zahrádce)

Čarodějnický rej jsme si také pěkně užily, plnily jsme
spoustu čáry máry úkolů a kdo by nás tento den navštívil ve
školce, tak by se určitě lekl, jak jsme byly všichni „roztomilí“
v čarodějnických kostýmech, které jako i všechny další krásné
kostýmy na školní akce připravují dětem jejich rodiče

pěkný byl sportovní výlet do Tonga v Hradci Králové

veselé
hodování
na
Velikonoce
s pěknou
minivelikonoční výstavou v MŠ

každý měsíc divadélka, různá „tvoření“, péče o vlastní
zdraví – přednáška o správném čištění zoubků – „Zub a
kazizub“, nabídka očního screeningu

pro maminky k jejich květnovému svátku máme
nachystané dárečky i pěkné vystoupení, letos na téma: „Vařily
myšičky
kašičku“
těšíme se na oslavy dětského dne ve školce s rodiči na téma: „Z pohádky do
pohádky“
každý týden nyní jezdíme plavat a celý rok se učíme anglicky, navštívíme
1.tř. ZŠ
se školkou i s předškolními kamarády se před prázdninami v posledním
červnovém Barevném týdnu pěkně „barevně“ rozloučíme a sejdeme se zase
1. září…….

Tak co říkáte, snad si to s námi děti alespoň trochu užívají……
Alena Čáslavová, ředitelka MŠ

Jak to dopadlo u zápisu
Dne 19. 3. 2014 proběhl v MŠ Ratenice zápis dětí na
školní rok 2014/2015. Zájem o docházku svého dítěte by
mělo 14 rodičů. Ovšem vyhovět všem bohužel není
možné, míst je k dispozici pouze 8, protože právě tolik
dětí odchází v září do první třídy.
Děti budou proto přijaty podle školou stanovených kritérií
a pouze do výše kapacity školy, kterou stanovila Krajská
hygienická stanice Kolín na maximálně 25 dětí ve třídě a
není možné ji překročit.
Tak snad příště…..
Alena Čáslavová, ředitelka MŠ
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Rekonstrukce
střechy chaty MS
Ratenice Vrbová
Lhota
Ve dnech 19. a 20. 4. 2014 se uskutečnila
rekonstrukce střechy na myslivecké chatě
v Ratenicích.
Stávající střešní krytina byla ve velmi
špatném stavu. Členové našeho sdružení
se sešli v sobotu ráno v 8 hodin. Počasí
nám přálo a tak jsme začali s rozebíráním
původní střešní krytiny. Po odkrytí
střechy se odstranilo laťování a na strop
chaty byla položena vatová izolace. Celá
střecha se nově olaťovala a položila se
nová krytina z plechových šablon,
zároveň se opravil i komín, který dostal
nový plášť a vrchní desku. Při
rekonstrukci se nezapomnělo ani na nové
okapy po obou stranách chaty.

a především Obecnímu úřadu Ratenice, myslivcům, ale i pro kulturní akce a další
bez jehož finanční podpory by se tato spolky.
akce neuskutečnila. Pevně věřím, že po
této
rekonstrukci
bude
chata Jan Černý, jednatel Mysliveckého
Tímto bych chtěl poděkovat všem Mysliveckého sdružení v Ratenicích sdružení
zúčastněným této celovíkendové brigády sloužit po dlouhou dobu nejen nám
___________________________________________________________________________________________________________

Pozvání do knihovny
Místní knihovna v Ratenicích nabízí svým čtenářům spoustu krásných a zajímavých knih jak pro dospělé, tak pro děti a mládež. V
loňském roce obohatila svou nabídku o 18 novinek. Např. Růžový hotel, Věčná Ambra, Krypta, Po strništi bos, Dědečku vyprávěj.
Díky výměnnému knižnímu fondu s knihovnou v Kutné Hoře se vždy na 1/2 roku obohatí výběr o cca 100 zajímavých knih pro děti i
dospělé.
S dobrou knihou si zpříjemníme chvíle odpočinku jak v zimě, tak v létě. Přijďte i vy rozšířit řady našich čtenářů. Jsme tu pro vás vždy
ve středu a v pátek odpoledne od 15. do 17. hod.
srdečně Vás zve knihovnice Danuše Beránková
___________________________________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Ratenice v první polovině roku
První pololetka roku 2014 pomalu vrcholí. V následujících krátkých článcích se můžete dočíst o činnosti našeho sboru od
prosince do května.
Výroční valná hromada
Členská základna Sboru dobrovolných
hasičů Ratenice a pozvaní hosté se
8. února sešli na výroční valné hromadě,
aby shrnuli rozsáhlou činnost za rok 2013.
Do roku 2014 vcházíme s plánem navázat
na zaběhlou sérii kulturních či
společenských akcí, věnovat se mládeži,
reprezentovat sbor na závodech v
požárním sportu, vypomáhat obecnímu
úřadu a hlavně vám obyvatelům obce.

Sběr železného šrotu
Vzhledem k teplému počasí v prvních
jarních dnech proběhl letos sběr
železného šrotu o něco dříve a to již 15.
března. Sobota však byla studená a
škaredá. Celkem jsme po obci naplnili
jednu avii starého železa. Za každý
kousek šrotu děkujeme.

Tradiční hasičský bál
15. února proběhl tradiční hasičský bál. K
poslechu i tanci perfektně hrála kapela
Husbery Band. Vyzdobený sál zaplnilo
obrovské množství lidí. Najít proto volné
místo u stolu bez předchozí rezervace byl
tak velice složitý úkol. Aby si každý mohl
něco odnést domů, připravili jsme
tombolu s 287 cenami.
pokračování na další straně
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O půlnoční přestávce se o 9 hlavní cen
losovalo. Během losu se vyskytla menší
komplikace, kterou jsme následně vyřešili jsme poučeni pro příště. Postupně si tak
šťastlivci odnášeli sadu Postřižinských
ležáků, petanque, soudek Svijany, speciální
hasičský dort, wifi router, epilátor, dálniční
známku či chytrý mobilní telefon.
Letošní rok se co do návštěvnosti zařadí
jako jeden z nejúspěšnějších. Děkujeme, že
jste si přišli zatančit, zazpívat, popovídat ...
prostě se pobavit v kruhu svých přátel.
Tímto nám dáváte najevo svou přízeň.
Našlo se však i několik věcí, na které
opravdu rádi vzpomínat nebudeme!
Částečná rekonstrukce hasičské
zbrojnice
Každý spolek má mít svou klubovnu. U nás
to tak bohužel nebylo. Na členské schůze
jsme se scházeli v pohostinství, mladí hasiči
v zimním období v knihovně. Rozhodli
jsme se to změnit.
Hasičská zbrojnice má 2 místnosti, chodbu
a garáž. Jedna z místností byla využívána
obecními pracovníky, druhá sloužila jako
šatna pro zásahovou jednotku. Po dohodě s
obecním úřadem se podařilo sehnat
"buňku", která se umístila na sběrný dvůr a
tak bylo vytvořeno nové zázemí pro tzv.
rychlou rotu. Tímto jsme měli k dispozici
celou budovu pro sebe. Po rozvaze co a jak
udělat, jsme se pustili do díla. Drželi jsme
se pravidla: "Za málo peněz, hodně
muziky".
Nově uvolněná menší místnost byla ve
zuboženém stavu: popraskaná nebo
chybějící omítka, odpadlý sádrokartonový
strop, zašlá malba, podlaha bez pokrývky,
částečně nefungující osvětlení, zásuvky
apod. Jelikož byla tato místnost vyklizená,
přišla na řadu jako první. Nově se měla stát
šatnou pro jednotku. Po opravě veškerých
zádrhelů a výmalbě jsme na podlahu
umístili zátěžový koberec a nastěhovali za
velice výhodných podmínek získané jinak
na výhoz určené perfektní skříňky. Jelikož
by se nám do maličké místnosti v původní
podobě nevešly, museli jsme je rozpůlit. Ze
zbytků jsme následně vytvořili police a
skříň s regály. Po doladění veškerých
detailů došlo na přesun výstroje mužstva z
.

Spolky / Data z historie

původní šatny. Aby se místnost trošku
rozveselila, namalovala nám "akademická
malířka" na zeď naši cisternu.
Ze druhé větší místnosti jsme začali
budovat klubovnu. Opět bylo nutné opravit
odfouklou omítku, vymalovat, vyměnit
zářivky, dát dohromady elektřinu. Původní
palubkové obložení jsme vylepšili přírodní
policí na poháry. Koberec nebylo nutné
měnit, stačilo jej vyčistit speciálním
vysavačem. Namontovali jsme regálovou
skříň a police ze zbytků rozpůlených
šatních skříněk. Aby bylo u čeho debatovat,
podařilo se nám vyrobit parádní dřevěné
stoly. Ty vznikly z kusu kmene stromu,
který poskytl a na prkna nařezal p. Klouda.
Následovalo ohoblování v místní truhlárně.
Pak už stačilo jen vše rozvrhnout a
sešroubovat. Co dodat... Stoly jako víno
byly během 2 dnů na světě. Starší židle nám
poskytl p. Kratochvíl z pohostinství.
Ač se nám moc nechtělo, prohodili jsme
mezi sebou i těžká akumulační kamna.
Menší přišly do menší místnosti a větší do
větší.
I na chodbu došlo. Zde stačilo opravit
veškeré praskliny a vymalovat. Z OSB
desek jsme vyrobili do čela velkou polici,
která byla ihned zaplněna krabicemi, které
do teď nebyly kam dát.
Po více jak 2 měsíčním maratónu téměř
každodenní práce, jsme se mohli poplácat
po ramenou, protože jsme během 352
brigádních hodin odvedli pořádný kus
práce. Novou hasičárnu jsme sice
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Stalo se
v Ratenicích
před
…600 lety (1414)
v ratenické tvrzi zemřel vladyka
Zdenek Stillfried (von Rattonitz) –
zůstává po něm vdova Důbrava,
která obhospodařuje usedlost a
obec

…300 lety (1714)
byla uvedena první zmínka o
existenci ratenické zádušní stodoly

…200 lety (1814)
vyhořelo 14 stavení, povětšinou
těch, které byly obnoveny po
největším požáru Ratenic v roce
1811

…100 lety (1914)
započala Světová válka (později
nazvaná 1. světová válka).
Z Ratenic bylo odvedeno kolem 200
mužů, z nichž více než dvě desítky
ve válce položili život.
Obecní dům (nyní hasičská
zbrojnice) byl přeměněn na
izolační místnost se čtyřmi
postelemi pro případ epidemie.
Zpracoval: Luděk Kudláček

nepostavili, ale i tak se zde budeme rádi
scházet.
Díky všem, kteří přišli pomoci nebo se
jinak zasloužili o realizaci tohoto díla
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Čarodějnice
Po roce jsme se opět 30. dubna sešli
s malými i většími čaroději na tradičním
pálení čarodějnic. Na čaroděje čekaly
čtyři
nelehké
úkoly
–
chůze
v sedmimílových botách, kočičí závody,
hod ohnivou koulí a míchání kouzelného
lektvaru. Za splněné úkoly si čarodějové
vysloužili žabí stehýnko a bezedný
lektvar. I tentokráte byla vyhlášena
soutěž, letos o „ORIGOHAVĚŤ“ – tedy o
nejoriginálnější čarodějné zvíře. Na závěr
celého podvečera se přeci jen našla jedna
dobrovolnice, ochotna se nechat pro
potěchu všech přihlížejících upálit. Byla
asi tak dva a půl metru vysoká, štíhlé
postavy, vyrobená z rákosu. Velké díky
tak patří jejímu stvořiteli a všem, kteří nás
v tento den přišli podpořit.

|
Vrbové Lhoty. Po příjezdu na místo
události bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár dřeva, které bylo na
hromadách umístěno na kraji lesa. Na
místě již zasahovala JSDH Pečky.
Postupně dojížděly i další jednotky: HZS
Středočeského kraje (stanice Kolín,
Poděbrady a Nymburk). Za pomocí C
proudů bylo zabráněno rozšíření ohně do
lesa. Následně docházelo k rozhrabávání a
dohašování. U 2. rybníka bylo zřízeno
čerpací stanoviště pro kyvadlovou
dopravu vody. Práci usnadnil i nakladač,
který byl zajištěn starostou Vrbové Lhoty.
Pravděpodobnou příčinou požáru bylo
úmyslné zapálení.

Přetopený kotel - 18. 1. 2014, Ratenice
Po příjezdu na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná
přetopený kotel. Bylo provedeno zasypání
téměř vyhořelého kotle pískem, který
poskytl obyvatel domu. Následovalo
vybrání kotle. Dále byl povolen redukční
ventil, aby tlak z kotle mohl rychleji
uniknout. Objekt byl předán velitelem
zásahu obyvateli domu. Byl poučen o
dalším provozu kotle. Na místě
zasahovala i jednotka HZS Středočeského
kraje, stanice Kolín. Pravděpodobnou
příčinou přetopení byla porucha čerpadla
ohřáté vody.
Jednotka
Ani jednotka nezahálí. Členové prošli od
začátku roku pravidelným školením
velitelským, strojnickým, spojařským či
pilařským. Díky odměně, kterou jsme
dostali za zásah při povodních, bylo
možné zakoupit další potřebné vybavení.
Požár dřeva - 25. 12. 2013, Vrbová
Lhota
Jednotka vyjížděla na 1. svátek vánoční
na požár nahromaděného dřeva v lese u

www.ratenice.cz

Pečecká desítka – 8. 3. 2014
Dne 8. března asistovala jednotka při
běžeckém závodě Pečecká desítka.
Úkolem
jednotky
bylo
uzavření
křižovatek v obci, odklánět vozidla a
umožnit tak bezpečný průběh dvanácti
stům závodníkům. Díky tomu nedošlo na
10km dlouhé trase (Pečky - Ratenice Cerhenice a zpět) k žádné kolizi běžce s
automobilem.
.
Požární sport - družstvo mužů
Letošní rok jsme se rozhodli věnovat
přípravě na sezónu o něco důkladněji. V
zimním období jsme tak chodili trénovat
na sál místního pohostinství, s teplým
počasím jsme se přesunuli na hřiště. Pro
směrodatnější určování časů jsme se
rozhodli přes zimu sestrojit vlastní
elektronickou časomíru a terče, což
napomůže k reálnějšímu nácviku celého
požárního útoku.
I letos jsme se přihlásili do Podlipanské
ligy. Do dnešního dne proběhla 2 kola. A
to 3. 5. v Horních Krutech, kde jsme díky
chybám obsadili až 10. místo a 10. 5. ve
Kšelích, kde jsme se umístili na 6. pozici.
Bohužel se stále potýkáme s nedostatkem
běžců v našem týmu. Není závod, kde by
jsme si někoho nepůjčili, což má následně
vliv i na předvedené výkony.
Kdo má rychlé nohy a chuť vyzkoušet
tento druh sportu, je vítán. Nabízíme
kvalitní zázemí, správnou partu lidí a
předpoklady pro získání cenných kovů.
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„Rychlý stříkačky“ - kolektiv mladých hasičů
Vánoční výlet

Výroční schůze mladých hasičů

Již tradičně jsme předvánoční sobotu
strávili výletem. Tentokrát byla naším
cílem hasičská stanice č. 9 HZS hl. m.
Prahy – Hrad. Návštěvu těchto prostor pro
nás zařídil p. Petr Novák. Tímto mu ještě
jednou velice děkujeme! Předvánoční
shon dolehl i na MHD v Praze –
přeplněná tramvaj směr Pražský hrad
zapříčinila rozdělení účastníků zájezdu na
dvě skupiny. Zatímco skupina, jež jela
tramvají, čekala na druhou půlku, druhá
půlka zatím vesele bloudila nádvořími
Pražského hradu a hledala kudy kam .

Po zimním spánku jsme se sešli 2. února
na Výroční schůzi kolektivu mladých
hasičů. Kromě toho, že se naše základna
mladých hasičů rozrostla o další nové
členy, slavnostně jsme přestřihli pásku
k otevření nově opravené klubovně.
Zhodnotili jsme uplynulý rok, který byl
pro naše družstvo velmi úspěšný. Ocenili
jsme nejaktivnější členy družstva, připili
si šampusem a pochutnali si na dortu, jak
jinak než hasičském. Děkujeme panu
starostovi obce za sladký dar v podobě
krabice plné sladkostí pro naše nejmladší!

Po hodině hledání nakonec vše dobře
dopadlo a společně jsme se vydali na
netradiční hasičskou stanici. Netradiční,
protože je umístěna ve dvě stě let staré
budově, která byla dříve domem
nejvyššího lovčího. Na stanici slouží dvě
družstva, z nichž jedno má vždy na starost
ochranu sídla hlavy státu. Dalším, co je na
této stanici netradičního je, že nemá
skluzovou tyč – garáže jsou v budově na
druhé straně dvora, takže než hasiči
nasednou do vozidel k výjezdu, mají
k tomu „přespolní“ běh (což jsme na
závěr výletu na vlastní oči viděli ). Po
exkurzi po stanici a v garážích nás kolega
p. Nováka provedl areálem Pražského
hradu, o kterém měl připravené velmi
pěkné
povídání
s
nejrůznějšími
zajímavostmi – víte třeba o tom, že hasiči
v areálu Pražského hradu nesmí houkat?
Nebo že když se procházíte po nádvořích,
máte pod sebou na několika místech
podzemní hydranty?  Na závěr krásného
dne nám ještě zaměstnanci Rychlé
záchranné služby prakticky ukázali
vybavení sanity.

Soustředění Stříbrná Skalice
První dubnový víkend jsme využili
k tomu,
abychom
si
zdokonalili
požárnické vědomosti a dovednosti.
S kamarády z SDH Tuchoraz jsme prožili
pěkný víkend ve Stříbrné Skalici. Pobyt
byl nabitý pestrým programem – veselé
hry první večer napomohly ke sblížení
mládeže z obou sborů. Druhý den byl ve
znamení nácviku požárního útoku a
štafety dvojic. Vycházka po okolí přišla
vhod a následná chuť na vuřty byla
ohromná. Sobotní večer jsme využili
k výtvarnému znázornění soutěže Požární
ochrana očima dětí – netradičně děti
malovaly dle vylosovaných témat (Hořící
dům, Hasičské auto, Opékání vuřtů,
Požární útok) na záda vedoucích
soustředění. Výsledky dětského snažení
můžete shlédnout na našich webových
stránkách. V neděli odpoledne jsme se
s tuchorazskými kamarády rozloučili a už
se těšíme na podzimní soustředění.

vyjeli jsme na první letošní závody do
Horních Krut. Mladší žáci vyrazili na
závody se dvěma družstvy. Vzhledem k
počtu dětí byl ve spolupráci s SDH
Tuchoraz a SDH Poříčany vypraven
autobus, který po menším bloudění dovezl
malé závodníky na místo. Áčko i Béčko
předvedly velice pěkné a vyrovnané
pokusy s menšími chybičkami, které
postupně v průběhu sezóny vymizí. Z
prvního závodu, kde se teprve všichni
probouzejí, si tak naše družstva
zaslouženě odvážela poháry za 2. (A) a 3.
(B) místo.

Kšely, 10. 5. 2014
Na 2. kolo Podlipanské ligy jsme vyjeli
do Kšel. Smolný den to byl nejen pro nás
– první pokus družstvo mladších mělo
rozběhnutý velice zdařile. Ovšem silnější
vítr zapříčinil špatné míření na terče a tak
se časomíra zastavila až na 30. vteřině.
Druhým pokusem jsme doufali, že si
napravíme reputaci, ovšem zaseknutá
pojistka na rozdělovači si žádala
rychloopravu. Nezapojená hadice B do
stroje, její následné rozpojení a
nedotažená spojka na rozdělovači
zapříčinila čas jedné minuty a šesti vteřin.
Celkově jsme se umístili na 5. příčce.

Požární sport

Zkrátka není důležité vyhrát, ale zúčastnit
a nevzdávat se!

Horní Kruty,
3. 5. 2014
Ani
deštivé
počasí
nás
neodradilo a

Držte nám palce v dalším počínání, nebo
nás ještě lépe přijeďte podpořit na některý
z mnoha závodů (rozpis je zveřejněn na
webových stránkách). Děkujeme a
přejeme Vám sluncem prozářené dny!

Stránky 6-9 připravili:
Jan Čáslava - jednatel, vedoucí mužů
Alice Moláková - zástupce starosty SDH, vedoucí mládeže
www.sdh-ratenice.net
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Výběr z jednání zastupitelstva obce

Zasedání23.1.2014
ZO bylo seznámeno s provedením
inventur majetku OU a MŠ Ratenice
při kterých nebyly zjištěny žádné
nesrovnalosti.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z
programu LEADER
z MASPodlipansko na opravu
komunikace za kostelem a schválilo
spolufinancování tohoto projektu.
ZO schválilo zařazení správního
území obce Ratenice do územní
působnostiMAS Podlipansko na
období 2014 – 2020.
ZO schválilo příspěvek na Pečeckou
desítku ve výši 1.000,-Kč.
ZO schválilo příspěvek na opravy
kostela ve výši 20 tis. Kč konkrétně
na opravu stropu kůru a na úpravu
okolí kostela. Bylo seznámeno
s jednáním o prodloužení nájemní
smlouvy na budovu MŠ a přilehlého
dvora.
Zasedání 20.2.2014
ZO bylo seznámeno se zápisem z
kontroly hospodaření obce za rok
2013. Požadované dodatečné
inventurní soupisy budou vyhotoveny
při zpracování inventarizace v roce
2014.
ZO schválilo nejvýhodnější
nabídkuna rozšíření a
doplněníveřejného osvětlení podél
komunikace III/32914od firmy
Elektroservis F. Dvořáček.
ZO se dohodlo o návrhu s vyrovnáním
mezi Obcí Ratenice s panem
Nykodýmem v záležitosti staré
skládky odpadu na jeho pozemku.
Panu Nykodýmovi bylonabídnuta
výměna pozemku nebo jeho
odkoupení.
Ředitelka MŠ Ratenice seznámila ZO
s výsledky hospodaření MŠ za rok
2013 a bylo
rozhodnutoponechatpřebytek
z kladného hospodářského výsledku v
rezervním fondu MŠ Ratenice.
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ZO bylo informováno o polámání
stromků na cyklostezce a zajištění
výsadby nových. Odhadnutá škoda
byla kolem 49.000,-Kč.

ZO schválilo novou smlouvu mezi
obcí Ratenice a firmou EKOKOM o
zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Pověřilo TS
Nymburk kesvozu a k vykazováním
údajů o této činnosti.

Zasedání 28.3.2014

Ředitelka MŠ Ratenice předložila
výkaz o hospodaření MŠ za ¼ 2014.
Předala k nahlédnutí protokol o
kontrole a inspekční zprávu z České
školní inspekce. Dále informace o
kontrole z hygienické stanice.

ZOprojednalo návrh závěrečného účtu
obce za rok 2013.
ZO bylo seznámeno s nutností
aktualizace geometrických plánů po
proběhlé digitalizaci k doplnění
žádosti o převodpozemků do
vlastnictví obce za účelem výstavby
nových chodníků směr Vrbová Lhota
a Pečky.
ZO schválilo aktualizovanou žádost o
převod pozemků č.528/4, 528/22,
528/23 a 528/24 z majetku
Středočeského kraje do majetku obce
Ratenice za účelem výstavby nových
chodníků.
ZO bylo seznámeno s návrhem podat
žádost o dotaci na dokončení
výstavby kanalizace v obci Ratenice
na Operační program životního
prostředí.
ZO schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi obcí Ratenice a
společností Witero s.r.o., o
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci „Kanalizace obce Ratenice –
II.etapa“.
ZO bylo informováno o ocenění
Středočeského kraje „ Zlatý erb 2014„
pro Ekomuzeum Ratenice – za 1.
místo v kategorii nejlepší elektronická
služba.

Zasedání 25.4. 2014
ZO schválilo závěrečný účet obce
Ratenice za rok 2013 s výhradou a
přijalo nápravné opatření, které bude
realizováno v rámci inventarizace za
rok 2014.
ZO schválilo účetní závěrky obce
Ratenice a MŠ Ratenice za rok 2013
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

ZO bylo informováno o
protipovodňových opatřeních a o
obnově přepadové strouhy u Louže.
Zpracoval
Ing. Jiří Podskalský
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Dvě podoby
posledního květnového týdne

31.5.2014

www.ratenice.cz
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