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Ratenická jitrnička 2019
Dne 2. 2. 2019 proběhl 3. ročník Ratenické jitrničky, na které si opět mohli děti
i dospělí ochutnat i odnést domů zabijačkovou pochoutku nebo vyzkoušet dovednost její přípravy pod vedením zkušených
dobrovolných „řezníků“. Akce proběhla ve
vyklizených prostorách budovy OU před její
rekonstrukcí. Výtěžek byl použit na nákup
nové lavičky s logem „Ratenické jitrničky“,
umístěné před OU.

Dětský
maškarní
karneval
V březnu jsme opět v místním pohostinství uspořádali maškarní ples pro naše děti.
Úžasnou atmosféru vytvořil DJ Procházka
a místní hudební skupina ES-KIDS. Účast
byla hojná, děkujeme dětem a jejich rodičům za předvedení krásných masek.

Ukliďme svět
Dne 6. 4. 2019 proběhla v naší obci celostátně organizovaná akce „Ukliďme svět“.
Dobrovolníci sbírali odpady podél komunikací směrem na Vrbovou Lhotu, Cerhenice
a Pečky. Celkem bylo sebráno 200 kg odpadků. Děkujeme za podporu účastí na této
akci.

Milí spoluobčané,
S uplynulým půlrokem přinášíme
informace o nejdůležitějším dění v naší
obci.
V lednu byla podána žádost na MZe
ČR o dotaci na výstavbu vodovodu. Žádost úspěšně prošla formálním hodnocením a byla zařazena do Seznamu akcí
Programu 129 300. Bohužel v současné
době díky dotačním problémům premiéra ČR nejsou na MZe ČR peníze, které
zde měly být na podporu připravených
projektů. Nezbývá než čekat na uvolnění
vládou přislíbených finančních prostředků.
Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na
MAS Podlipansko na rekonstrukci a dokončení chodníku směrem na Cerhenice.
Přislíbená dotace činí 1.800.000,- Kč, na
tuto akci ještě využijeme dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova. Zahájení výstavby by mělo proběhnout v polovině příštího roku.
Akcí, kterou jsme letošní rok začali a
zdárně probíhají poslední úkony před jejím dokončením, je rekonstrukce budovy obecního úřadu. Jsme rádi, že projekt
započatý v roce 2016 se úspěšně podařilo
realizovat. V nově vytvořeném prostoru
místní knihovny budeme mít možnost
nejen vypůjčení zajímavé četby, ale stane
se i místem setkávání občanů pro hudební či přednáškové večery nebo pohybové
aktivity. První ochutnávku hudebního
večera plánujeme na podzim u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.
Na jaře se podařilo směnit část pozemku na dokončení cyklostezky Pečky – Ratenice směrem k naší obci. Započali jsme
s projektem a budeme se snažit získat
finanční prostředky na jeho realizaci. V
přípravách je i studie „Stání hasičského
auta“ v obecní stodole, jednání s Arcibiskupstvím o možnosti směny části jejich
pozemků směrem ke hřbitovu a poté vytvoření odpočinkového místa pro občany. Připravujeme nové webové stránky,
jejich spuštění proběhne v průběhu léta.
Přeji všem hezké letní dny, odpočinek,
načerpání energie na plánování dovolených a dětem krásné prázdniny.
Martina Podskalská

Odpadové hospodářství
Podle pokynů Ministerstva vnitra ČR připravujeme novou vyhlášku o odpadech, která odpovídá současné legislativě. Od příštího roku plánujeme zavedení žluté popelnice
na plasty pro každou domácnost, která bude
náhradou stávajících kontejnerů na plasty.
Popelnice bude ve vlastnictví občana v hodnotě 1.000,- Kč, který ji během 5 let splatí
svozové firmě (200,- Kč za rok), která bude
plasty z domácností svážet 1x za 14 dní. Na
sběrném místě bude stále možnost vyvážet
každý týden v sobotu od 10:00 hodin bioodpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad,
železo, elektroodpad, použitý olej, hliník i

plasty. Velkoobjemový a nebezpečný odpad
bude zpoplatněn podle ceníku svozové firmy.
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Výsledek zápisu dětí do MŠ
Dne 3. 5. 2019 proběhl v místní mateřské
škole zápis dětí k docházce na školní rok
2019/20 s tímto výsledkem: k zápisu se dostavilo v řádném termínu 13 žadatelů z obce,
jeden žadatel projevil zájem po termínu řádného zápisu, devět dětí bylo přijato podle
platných kritérií k přijímání dětí do MŠ (viz
web MŠ Ratenice). Kapacita školy je 28 dětí

Obecní studna

a přijetím 9 dětí byla naplněna.
Ostatní nepřijatí zájemci budou vedeni jako náhradníci a v případě uvolněného
místa v průběhu školního roku mohou být
přijati dodatečně. V současné době jsou
všichni naši zájemci zapsáni a přijati v okolních MŠ (až na jednoho mladšího 3 let).
Ředitelka Alena Čáslavová

Před obecním úřadem byla vzhledem k
nedostatku vody a umístění ponorného čerpadla do studny pro potřebu obecního úřadu odpojena ruční pumpa. U obecní studny
pod areálem bývalého ZD bylo instalováno
dotykové tlačítko. Občané, kteří mají nedostatek vody, mohou využít možnosti načerpání užitkové vody pro použití v domácnosti. Voda neslouží k plnění bazénů!!!

Školka na školce v přírodě

Začátkem dubna jsme s dětmi vyrazili
na týden na Vysočinu do krásného prostředí
Outdoor resort Březová na školku v přírodě.
Počasí nám přálo, děti byly skvělé, mladou

lektorku Veverku, která nás provázela pestrým programem s názvem „Lesní hlídka“,
si okamžitě oblíbily. Program byl nabytý zajímavými činnostmi – bungee trampolíny,
jízda na koních, horolezecká stěna, lanový
park, lukostřelba, sportování na obřích prolézačkách, míčové hry, hry v přírodě, v lese,
poznávání a ochrana přírody, atd. a největší
legrace bylo asi závěrečné lapení pytláka
Vavrocha, který lesu celý týden nějak škodil. Děti zvládly díky naší péči a vhodně
zvolenému programu odloučení od rodičů
dobře, vše si užily, vracely jsme je rodičům
spokojené se spoustou zážitků a o to nám šlo
především.
Alena Čáslavová a Ivana Jirků

Policie
varuje

Svátky v naší školce

Kromě tradičních svátků vánočních a velikonočních, atd., slavíme u nás ve školce i
svátky jednotlivých dětí, květnový svátek
maminek, ke kterému děti připraví besídku s vystoupením a dárečkem, svátek otců
s veselým přáníčkem a povídání o tatíncích
a také svátek dětí. Letos jsme se domluvili
s rodiči a společně uspořádali sobotní celodenní sportovní výlet do Mirákula jako dárek ke Dni dětí. Počasí bylo krásné, areál na-

Dětský den
Dne 2. 6. 2019 jsme společně s dětmi a jejich rodiči oslavili svátek dětí.
Malí i velcí si mohli vyzkoušet své dovednosti na zapůjčených atrakcích od skautů z
Plaňan. Odměnou pro každého bylo sladké
vajíčko s překvapením a divadelní představení Petra Pištěka „Jak si čerti hráli na
divadlo“. Děkujeme všem, kteří podpořili
organizátory svojí účastí.

bízí pestré sportovní vyžití, dětem i rodičům
se výlet líbil, i když jsme se nakonec trošičku „rozprchli“ kam nás srdce nebo vlastně
dítko táhlo.
Ve školce jsme my učitelky ještě pro děti
nachystali Koloběžkový den se spoustou
veselých úkolů a soutěží, z jídelny se stala
na dopolední svačinu cukrárna a také jsme
k nám pozvali divadélko s maňáskovou
pohádkou O chytrých prasátkách. Děti si
vlastně svůj svátek užívaly i v dalších dnech
týdne, který jsme nazvali Týden dětské radosti, protože veselé dítě je
šťastné dítě. Na přípravě i
realizaci se podíleli všichni
zaměstnanci školy.
Za MŠ Ratenice ředitelka
Alena Čáslavová

Autem do
zahraničí
Pokud plánujete cestu
automobilem z České republiky do zahraničí, je důležité, abyste se seznámili
s místními pravidly pro
řízení vozidla ještě před
tím, než na cestu vyjedete.
V následujících odkazech
najdete základní přehled
o jednotlivých státech,
pravidlech a odlišnostech
v nejrůznějších zemích,
včetně rychlostních limitů, požívání alkoholu před
jízdou, používání světel,
základní povinné výbavě,
dokumentech, jež budete
na cestu potřebovat apod.
Přejeme Vám bezpečný
návrat z každé cesty.
Seznam států a místní pravidla naleznete na
stránkách BESIPu zde:
http://www.ibesip.cz/cz/
ridic/cestujeme-automobilem/autem-do-zahranici

Dochází v letních měsících ke krádežím
volně odložených věcí. Ideální příležitost
pro zloděje - taška nebo batoh s peněženkou, mobilem a doklady nechané na dece
u vody nebo „schované“., přikryté pod dekou nebo oděvními svršky. Terčem zlodějů
jsou známé lokality u Kolína…Hradišťko I.,
Samberk, Veltruby..
Dávejte si pozor na své věci a nenechávejte je bez dozoru….

Obec Ratenice vás srdečně zve
na turistickou akci:

Praha netradičně:
netradičně
Dolní Břežany a Divoká Šárka

Turistika v přírodním parku Střed Čech, Břežanské údolí,
údolí
návštěva infocentra
centra a cesta na Keltské oppidum Závist
+

Turistika nádherným údolím Divoké Šárky
Termín konání: 7. září 2019
Program:
• Návštěva muzea Keltské oppidum Závist (vstupné: 50 Kč/
20 Kč/ 120 Kč)
žany – oppidum Závist – Zbraslav dlouhá
• Trasa Dolní Břežany
cca 6 km
• Trasa Divoká Šárka Liboc – Jenerálka dlouhá cca 6 km
Doprava: autobusem z Ratenic, 160 Kč/ osoba*
Informace: Marek Štorkán, tel: +420 736 401 156
Kapacita omezena. Přihlášky a zálohu na dopravu
odevzdávejte na obecní úřad do konce června.
června

Těšíme se na vás!
*nevratná záloha 100 Kč
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Sbor dobrovolných hasičů Ratenice

Vážení čtenáři v následujících odstavcích
se můžete ve stručnosti dozvědět o rozsáhlé
činnosti našeho spolku během první poloviny letošního roku.
Ples - Sbor dobrovolných hasičů Ratenice uspořádal hasičský bál, který proběhl 23.
února v místním pohostinství. K poslechu
i tanci vyhrávala kapela Fire Band Pavla
Stříbrného, která měla na ratenickém parketu premiéru. Dle ohlasů, velmi úspěšnou.
V průběhu večera proběhl i prodej tomboly.
Během půlnoční přestávky si výherci postupně vyzvedávali své výhry. Ti, co měli
trošku více štěstí, si spolu zasoupeřili v hodu
kostkou.
Děkujeme sponzorům za dary do tomboly a návštěvníkům za hojnou účast, kterou
doprovázela přátelská nálada a veselí.
Jak hasiči na hory vyrazili – Benecko
Letos se nám pro nadšence zimních radovánek z řad hasičat a jejich rodičů podařilo
uspořádat lyžařský výlet na hory. A tak jsme
2. března vyrazili směr Benecko.
Předpověď pro Ratenice nic moc, ale pro
Benecko ideální: ráno -2C, přes den kolem
nuly. A opravdu, celý den krásný tvrdý podklad, prostě parádní lyžování jak pro začátečníky , tak pro pokročilé a navíc minimum
lyžařů, takže bez front na lanovce. Prostě se
zadařilo po všech stránkách. Pravda, první
jízda některých jedinců nebyla ideální, ale
po seznámení se se sněhem a terénem se
všichni tak rozjezdili, že odpoledne už suveréně sjížděli celou velkou sjezdovku. Ke
konci lyžování už byla na některých patrná
únava, ale není se čemu divit, celý den na lyžích zmůže i zkušené. Příští rok zájezd zcela
jistě zopakujeme.
Setkání hasičů - seniorů okresu Kolín
Okresní sdružení hasičů Kolín uspořádalo 31. března v Klučově pro své členy - hasiče seniory společné setkání. Sešlost navštívil i člen našeho sboru pan Antonín Chochola. Členem spolku je úctyhodných 52 let.
O kulturní vložku se postarali i naši mladí
hasiči. Nazkoušeli představení na píseň Kluci,kluci s klukama . . . Holky, holky s holkama od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Oceňujeme nápad okresního sdružení,
protože na práci a zásluhy hasičů - seniorů
se nesmí zapomínat. Vždyť díky nim naše
spolky nadále fungují a rozvíjí se.
Sběr železného šrotu 2019
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice
uspořádal sběr železného šrotu, který proběhl 27. dubna. Za každý kousek starého
železa DĚKUJEME!
Letos v omezeném počtu a s vlekem za
naším tranzitem. Všechny Avie v okolí totiž
buď nejezdí a nebo jezdí, ale nebrzdí :-).
Pálení Čarodějnic
Čarodějové a čarodějky přijali pozvání
své předsedkyně Edeltrudy Úchvatné a 30.
dubna se slétli na Ratenické hřiště. Během
setkání si zasoutěžili, spořádali žabí stehno,
napojili se lektvarem a na závěr byla ta v
soutěžních disciplínách nejslabší upálena.
Podlipanská liga - Ratenice
Největší akcí 1. poloviny roku se stalo 11.
května uspořádání 2. kola Podlipanské ligy
a zároveň 8. ročník Memoriálu Jaroslava
Holoubka. Oproti předešlým ročníkům jsme
udělali změnu ve volbě termínu závodů.
Tradiční první víkend v září vystřídal právě
květen. Důvod je jasný, loni po suchém létě
a nemožnosti zalévání bylo hřiště v takovém
stavu, že jsme zvažovali zrušení závodů.
Letošní předpověď počasí nám sice dělala velké vrásky, ale nakonec to vcelku dobře dopadlo. Pár kapek spadlo, ale nic, co by
ovlivnilo průběh závodů.
Další novinkou bylo postavení 3 tratí pro
všechny kategorie. V tomto případě jsme

měli obavy, zda budeme stíhat dovážet
vodu, což se nakonec díky Tatře JSDH Pečky, která nám přijela pomoci s odpoledním
programem, podařilo. O bezproblémové doplňování vody do kádí se nám postarali členové JSDH Nová Ves. Díky.
Sportovní výsledky domácích družstev
lze shrnout jako excelentní. Mladší žáci se
časem 16.84s (o 4 setiny horší, než-li je ligový rekord) umístili na 1.místě, žáci starší výborným časem 14.84s ukořistili rovněž
první pozici a tým mužů ukořistil tentokráte
místo 2.
Byla to povedená sobota. To co nám dělalo největší vrásky se nepotvrdilo, závody „odsejpaly“, 3 poháry - co více se přát a
závěrečná průtrž mračen se přivalila těsně
po tom, co jsme vše uklidili. Samozřejmě se
vždy objeví nějaká drobná komplikace, ale
vše se podaří úspěšně řešit za pochodu.
Celkem se na hřišti vystřídalo kolem
500 lidí. Pro pořadatele je to velký závazek,
připravit a ukočírovat takovouto akci. Děkujeme proto všem, kteří se zasloužili, aby
byl tento cíl splněn.
Požární sport
Když už jsme nakousli požární sport podíváme na toto netradiční sportovní odvětví
trochu blíže. I letos se naše družstva účastní závodů Podlipanské ligy a dalších soutěží. Závodům a tréninkům se s mladšími
žáky, staršími žáky a muži věnujeme dosti
intenzivně a proto ve stručnosti shrneme
dosavadní výsledky. Nutno podotknout, že
letošní sezóna má velké předpoklady stát se
v samotném závěru velmi velmi úspěšnou.
Ale nepředbíhejme.
Zimní příprava - Vše začíná již v zimě.
Příprava v tomto období je pro tento druh
sportu velice důležitá. Naučit se vše tzv.
nasucho je základem pro získání návyků,
které pak uplatníme na jaře při ostrých venkovních trénincích. Letos jsme našli zázemí
v tělocvičně Základní školy letce Františka
Nováka v nedaleké Sokolči. Moc děkujeme
za poskytnutí perfektního azylu!
Rychlý stříkačky - kolektiv mladých hasičů
Soustředění - Po delší absenci jsme vyrazili 12.-14. dubna na víkendové soustředění
do Stříbrné Skalice. To mělo za úkol řádnou
přípravu na jarní kolo hry. Společnost nám
opět dělali kamarádi z SDH Tuchoraz a Český Brod. Ani jsme příliš nezmrzli a co víc,
podpořili jsme dobrou věc. Zúčastnili jsme
se charitativního běhu „Od nevidím do nevidím“.
Podlipanská liga
Letošní ročník Podlipanské ligy začal
pro obě družstva mladých hasičů velice
úspěšně. Po sérii pěti závodů jarní části se
obě družstva drží na prvních příčkách v
celkovém hodnocení. Mladší žáci si přivezli
domů třikrát zlato a dvakrát stříbro. Starší
žáci mají také našlápnuto velmi dobře – třikrát vybojovali 1. místo a ze Kšel si kromě
Putovního poháru za součet časů přivezli i
REKORD Podlipanské ligy a to 13,57s. Jen
tak dál!
V rámci odlehčení mimo ligu jsme se zúčastnili i tréninkových závodů v sousedních
Cerhenicích / Cerhýnkách, kde se představila hlavně družstva, která fungují teprve
krátce. Podobné soutěže pro mládež jim dodají zkušenosti do dalších klání.
Okresní kolo hry Plamen, Kolín
18. května jsme vyrazili na II. Kolo celorepublikové hry Plamen na atletický stadion do Kolína. Přestože nejvíce času při
přípravě věnujeme disciplíně požární útok,
v dalších dvou disciplínách - štafeta dvojic
a štafeta 4x60m nepostupového kola jsme si
ani v jedné kategorii nevedli vůbec špatně.

V celkovém hodnocení si mladší žáčci vybojovali velmi krásné 7. místo, starší žáci brali v Okresním poháru 3. místo, s tím, že v
disciplíně požární útok na nástřikové terče
stejně jako v loňském roce ukořistili 1. místo.
Děkujeme rodičům mladých hasičů za
vytvoření fanklubu, který s námi objíždí
všechny závody a je řádně slyšet, když naše
družstva vbíhají na trať. Ratenice válí!
Družstvo mužů
V rámci zimní přípravy jsme 5. ledna
vyrazili na Novoroční turnaj ve florbale do
Klučova. Oproti loňsku jsme se posunuli o
jednu příčku výše a umístili se na 3. místě.
S příchodem jara začala sezóna požárního sportu ťukat na dveře. Konečně nastalo
období, kdy se můžeme rozběhnout po hřišti
a po zimních suchých trénincích vpustit do
hadic i trochu vody. Po servisu obou požárních stříkaček, proběhl zátěžový test na celoodpoledním tréninku mužského týmu. Z
důvodu sucha v obci jsme se rozhodli omezit plýtvání vodou a proto jsme po domluvě
s SDH Sendražice využili jejich fotbalové
hřiště, kde studně nabízí snad nekonečné
zásoby. Děkujeme za možnost tréninku na
jejich sportovišti.
V současné chvíli již běží Podlipanská
liga na plné obrátky. Po 5. kole se držíme
v TOP 5, kde jsou prozatím časy velmi vyrovnané. Budeme se snažit vylepšit naše
umístění, abychom na letošním závěrečném
vyhodnocení dosáhli o trochu výše, než-li na
bramborové medaile, jak se stalo zvykem :-)
Jednotka - Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Ratenice je zařazena do kategorie
JPO V - dle zákona zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut (zpravidla se ale vyjíždí do
5 minut od nahlášení události) a čítá 9 členů.
28. 1. – Požár domu, Pečky - jednotka byla
vyslána k požáru střechy a stropu 2 podlažního domu v Pečkách
9. 3. – Pečecká desítka - jednotka asistovala při zajištění běžeckého závodu
25. 4. – Požár domu, Poděbrady - jednotka
vyjížděla ve 2:33 ráno k požáru rodinného
domu a penzionu v Poděbradech ve 2. poplachovém stupni.
24. 6. – Požár osobního automobilu, Ratenice
Upozornění: Období sucha je tu. Věnujte proto větší pozornost při manipulaci s
ohněm či nedopalky od cigaret. Rádi Vás
uvidíme při jiné veselejší příležitosti ;-).
Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na Pouťovou
zábavu pod hvězdami, která proběhne poslední červencovou sobotu, tj. 27. 7. na ratenickém hřišti. Vyhrávat bude kapela Lady &
Gentlemen. Těšit se mohou i děti, pro které
chystáme od 17h zábavný program. Připraven bude skákací hrad, hrátky v pěně a pobavit nás přijede dětem známý KREJČÍK
HONZA!
Za celý kolektiv Sboru dobrovolných hasičů Ratenice děkujeme za podporu a přejeme klidnou a pohodovou dovolenou.
Více o sboru naleznete na webu www.
sdh-ratenice.cz nebo našem facebookovém
profilu.

Plánované akce:
27. 7.
		
28. 10.
9. 11.
17. 11.

Pouťová zábava
pod hvězdami
Drakiáda
Posvícení
Lampionový průvod
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Cyklisté - ohrožení účastníci
silničního provozu
Právě cyklisté představují velmi ohroženou skupinu a právě teď, kdy se intenzivně
rozbíhá cyklistická sezóna, je potřeba připomenout několik základních preventivních
pravidel bezpečné jízdy na jízdním kole.
Nejdříve však několik čísel.
V letošním roce se na okrese Kutná Hora
stalo ke dnešnímu dni 276 dopravních nehod, z toho řidičem nemotorového vozidla
(nejčastěji tedy cyklistou) bylo způsobeno 5
dopravních nehod.
Není třeba zdůrazňovat, že právě sami
cyklisté při těchto nehodách končí s těmi
nejvážnějšími zraněními. Je proto nezbytné, aby při jízdě na kole, dodržovali základní pravidla bezpečnosti. Z výše uvedených
nehod byla jedna způsobena řidičem nemotorového vozidla, který byl pod vlivem
alkoholu! Alkohol má negativní dopad na

schopnosti řidiče, který má následně problémy s orientací a nedokáže své kolo bezpečně ovládat. Stává se tak nebezpečným
ne jenom sám sobě, ale i dalším účastníkům
silničního provozu.

• „Ratenické jitrničce“ za
obětavé uspořádání 3. ročníku.
• Účastníkům akce
„Ukliďme svět“.
• Organizátorům dětského
maškarního plesu a dět. dne.
• Všem, kteří pomáhají
k lepšímu komunitnímu životu
v obci a podporují naše snažení.

Plánované akce

BESIP kromě zajímavých videí zveřejnil rovněž cyklistické desatero, které by měl
znát každý cyklista:
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu:
• brzdy; • Přední odrazka bílé barvy; • zadní odrazka červené barvy; • oranžové odrazky
na obou stranách pedálů; • boční odrazky na paprscích kol + ve tmě a za snížené viditelnosti: přední světlomet svítíce bíle; zadní svítilna červené barvy, může svítit přerušovaně.
2. Snažte se vidět a být viděni.
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví.
6. Komunikujte s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem.
10. Kolizi se zraněním nahlaste.
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky
nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější
pomoc zraněným.

Poranění domácími zvířaty
Malé děti vnímají domácí mazlíčky spíš
jako hračku, větší děti zvířata často rády provokují. Poranění zvláště od psů nebo koček
mohou být i dost závažná a poznamenat dítě
na celý život, a to jak fyzicky, tak psychicky.
Úrazové situace
• Dítě si hraje se psem, pes se ožene a
dítě pokouše; • Dítě dráždí psa nebo kočku,
zvíře se brání kousnutím nebo škrábnutím.
Prevence
- Než pořídíte dítěti jakékoli domácí zvířátko, vždy si vy i dítě nastudujte z literatury či zjistěte od odborníků, co všechno
představuje péče o něj, vlastnosti a povaha
daného plemene a jestli není dítě na zvíře
alergické; - Nenechávejte děti samotné v
přítomnosti domácích zvířat. Naučte je, jak
se k domácím mazlíčkům chovat. Rozhodně
by je neměly dráždit ani být na ně agresivní; - Psa venčete jen na vodítku a s košíkem;
- Naučte psa poslouchat alespoň základní
povely tak, aby vás vždy poslechl. Při náhlé
vypjaté situaci tak můžete zabránit poranění dítěte; - Naučte psa nebo kočku hygienickým návykům.
Poranění psem
Úrazové situace
• Rodiče nechají psa o samotě s malým
dítětem, pes zničehonic na dítě zaútočí; •
Děti dráždí psa, strkají ruce přes plot; • Děti
hladí cizí psy, aniž by je znaly.
Prevence
Psi se nesmí venčit na dětských hřištích
a pískovištích. Majitelé by měli vždy uklízet
výkaly po svých mazlíčcích. Pokud pes útočí
a situace se nedá zvládnout, stočit se do klubíčka, schovat obličej, psovi nastavit záda a
rukama si chránit krk.

Poděkování

Poranění zvířaty
Úrazové situace
• Dítě shodí vosí hnízdo nebo převrhne
úl. Alergické dítě je v ohrožení života; • Zvíře nemocné vzteklinou pokouše dítě.
Prevence
- Vysvětlete dětem, proč nesmí včely,
vosy a sršně dráždit. Někdy se staví hnízda
v zemi, proto pozor, kam šlapeme, kam si
sedáme; - Pozor také na mraveniště; - Pozor
také na hady, rádi se vyhřívají na kamenech
nebo teplé louce; - Naučte děti, aby si při
jídle a pití vždy dávaly pozor, aby nespolkly
včelu nebo vosu,. Píchnutí do jazyka nebo
do krku může mít za následky alergickou reakci nebo dušení. Dávejte dětem k nápojům
brčko; - Před klíšťaty se chráníme dlouhými
rukávy, dlouhými nohavicemi a uzavřenými
botami. Po příchodu domů děti prohlédněte
a klíště ihned odstraňte, místo vydezinfikujte; - Psa mějte v přírodě na vodítku; - Naučte děti, že nesmí hladit plachá nebo divně se chovající divoká zvířata – mohou mít
vzteklinu.

• Dne 28. 7. 2019 od 10.00 - 12.00 proběhne „Den otevřených dveří na OÚ“.
• Pro malé i velké dne 7. 9. 2019 pod
záštitou OU plánujeme turistický výlet
Praha netradičně : Dolní Břežany a Divoká Šárka. Více informací v MŠ nebo
na OU.
• Oslava 30. výročí sametové revoluce – srdečně zveme na večer plný šansonů a poezie dne 16. 11. 2019 od 17:00 na
OU v prostorách „komunitního centra“.
• Dne 1. 12. 2019 proběhnou tradiční
„Staročeské vánoce“.

Dočasné
zrušení spojů
V období od 29. června do 31. srpna
2019 dochází k dočasnému zrušení spojů na lince 270498:

• Spoj 15 Poděbrady, Žel. st. (12:10)
– Pečky, Žel. st. (12:35)
• Spoj 27 Poděbrady, Žel. st. (18:10)
– Pečky, Žel. st. (18:35)
• Spoj 22 Pečky, Žel. st. (12:59)
– Poděbrady, Žel. st. (13:24)

