Milí spoluobčané,
půlka roku je za námi a Ratenický zpravodaj Vám přináší přehled
nejdůležitějšího dění v obci.
Od 1. června začala rekonstrukce MŠ, která bude probíhat v letních
měsících. V září se všichni můžeme těšit na modernější prostředí a zázemí
pro děti. V rámci rekonstrukce proběhne i modernizace řešení zahrady, kde
budou instalovány nové hrací prvky. Tyto hrací prvky budou částečně
financovány z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, která zároveň
zafinancuje instalaci sportovních FIT-prvků, které budou umístěny na
místním hřišti. Zbývající část financí doplatí obec ze svého rozpočtu.
Velkou stavební akcí, která nás do konce roku čeká, je oprava ratenické
„Louže“, na jejíž realizaci jsme dostali dotaci z Ministerstva zemědělství až
do výše 80 % uznatelných nákladů.
Byli jsme úspěšní i v žádosti o dotaci na vypracování návrhu nového
územního plánu obce z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 132.800,-Kč.
Zatím nemáme zprávy, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na vybudování chodníku směrem na Vrbovou Lhotu.
Projekt byl formálně zkontrolován, prošel základní výběrem, ale žádostí je
mnoho, tak doufejme, že uspějeme.
Závěrem chci poděkovat občanům, kteří nás podporují v našich záměrech a
pomáhají při jejich realizaci.
Přeji Vám krásné letní měsíce a dětem hezké prázdniny.
Martina Podskalská
starostka

Ratenická jitrnička
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Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 2. 2. 2017

Zasedání 30. 3. 2017

- Ing. Macháčková předložila
zprávu o inventarizaci majetku
v r. 2016
- Mgr. Čáslavová předložila
potvrzení o existenci majetku
v MŠ a zápis inventur.
- Zo schvaluje směrnici o VZ
pro rok 2017

- Návrh závěrečného účtu obce
přijat.
- Proběhla diskuze ohledně
územního plánu obce s občany.
- Schválení vyhlášky o nočním
klidu.
- Příprava budování cesty od
sběrného
dvora
kolem
novostaveb ke hřbitovu.
- Rizikové
kácení
a
bezpečnostní řez stromů v aleji
ke hřbitovu provede firma
Miloslav Chlumský.

Zasedání 6. 3. 2017
- Ředitelka MŠ předala ZO
vyúčtování hospodaření za rok
2016. Hospodářský výsledek
ve výši cca 78 tis. Kč bude
převeden do rezervního fondu.
- Obec odkoupí část pozemku
od pana Chrousta kvůli
budoucí výstavbě chodníku.

Úprava zeleně
Úprava zeleně v naší obci si po
mnoha
letech
zaslouží
razantnější zákrok. Proto jsme
začali s alejí ke hřbitovu, kde
byly některé stromy úplně
ztrouchnivělé a hrozil jejich pád.
Tyto stromy jsme odstranili a
dále bude prováděn zdravotní a
bezpečnostní řez na stromech.
V naší obci máme 42 vzrostlých
lip (kostel, hřbitov a hřiště). I na
těchto vzrostlých stromech bylo
nutné udělat zdravotní a
bezpečnostní řez. Stromy budou

Zasedání 27. 4. 2017
- Část rezervního fondu MŠ
bude uvolněn na rekonstrukci
MŠ.
- Závěrečný účet obce za rok
2016 byl vyvěšen na úřední
desce.

- Paní starostka seznámila ZO
s účetní závěrkou obce a MŠ
za rok 2016
- Projekt
vodovodu
bude
zpracovávat firma VOTAS
s.r.o. Krchleby
Zasedání 25. 5. 2017
- Obec získala dotaci na herní
prvky na zahradu MŠ. ZO
schvaluje 3 členy komise, 3
náhradníky a 3 uchazeče
k oslovení o podání CN ve
výběrové řízení.
- Ředitelka MŠ informovala o
probíhajícím stěhování MŠ,
diskuse o rekonstrukci MŠ.
- Paní starostka seznámila ZO se
zadáním akce a podmíněný
příslib dotace na opravu vodní
nádrže „Louže“.

provzdušněné a nebude hrozit
zlom a pád větví.

Studna

Oprava cesty

V případě nedostatku užitkové
vody má každý občan možnost
jejího načerpání ze studny pod
areálem bývalého zemědělského
družstva.

V ulici za sběrným místem byla
provedena
oprava
povrchu
místní komunikace. V této ulici
byl havarijní stav, který se
musel neprodleně řešit.
Bylo odebráno 15 cm stávající
navážky, ta byla nahrazena
škrábankou, kterou položili
finišerem, takže ulice je
vyspádovaná a již tam nehrozí
vniknutí vody na pozemky.

Čerpání je možné po domluvě
na OÚ nebo na tel. 321 785 304.

Vladimír Klouda
místostarosta

Mateřská škola |
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Výsledek zápisu dětí do MŠ
Dne 3. 5. 2017 proběhl v místní
mateřské škole zápis dětí
k docházce na školní rok
2017/18 s tímto výsledkem:
k zápisu se dostavilo 20
žadatelů z obce, čtrnáct dětí

bylo přijato. Kapacita školy
bude 28 dětí a přijetím 14 dětí
byla naplněna.
Ostatní nepřijatí zájemci budou
vedeni jako náhradníci a
v případě uvolněného místa

v průběhu školního roku mohou
být přijati dodatečně.
za MŠ Ratenice ředitelka
A. Čáslavová

Právě probíhá rekonstrukce mateřské školy
Letos jsme školní rok ukončily
pro děti o měsíc dříve. Vlastně
ne pro všechny děti. Některé
s námi tráví červen ve školní
družině v MŠ a ZŠ Vrbová
Lhota.

Ale naše školní budova a
zahrada už zejí prázdnotou.
Vlastně také ne. Je tam ruch, ale
stavebních dělníků, aby se vše
do konce prázdnin stihlo,
protože úpravy jsou rozsáhlé.

Už se těšíme, jak se dílo podaří
a pokud se budete chtít podívat i
vy k nám do „nové“ školky, tak
vás pozveme některý víkend
v listopadu na Den otevřených
dveří.
Termín včas zveřejníme.

Přejeme vám všem pohodové a slunečné prázdniny se spoustou příjemných zážitků a výletů, tak jako jsme je
v letošním školním roce prožívaly s dětmi my v mateřské škole.
ředitelka Alena Čáslavová a kolektiv MŠ Ratenice
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Dětský den
Dne 4. 6. 2017 jsme v naší obci
uspořádali oslavu Dne dětí.
Celým programem provázela
klaunka Nikol a pod jejím
vedením děti soutěžily, tančily,
řešily kvízy. Jako zpestření akce
se všem účastníkům předvedla
skupina psů. I přes nepřízeň
počasí se nedělní odpoledne na
místním hřišti vydařilo, děti si
odnesly sladké odměny.
Děkuji všem, kteří přiložili ruku
k dílu.
Martina Podskalská
starostka

Ratenická jitrnička
Na jaře proběhla na dvoře
obecního úřadu ukázka výroby
tradičních
zabijačkových
pochoutek. Návštěvníci mohli
ochutnat
jitrničky,
jelítka,
tlačenku a zabijačkovou polévku.
Výrobu zajišťovali „rateničtí
řezníci“ a jejich pomocníci.
Zdatným pomocníkem byl i pan
farář Josef Nerad, který stál u
zrodu myšlenky této akce a proto
byla ochutnávka symbolicky
spojena
s dobrovolným
příspěvkem na obnovu fresky od
Adolfa Liebschera v ratenickém
kostele. Výtěžek 11.223,- Kč nás
mile překvapil. Celý obnos byl
předán panu faráři, který
vybranou částku k tomuto účelu
použije.
Všichni, kdo přišli, takto přispěli
ke zkrášlení dominanty naší obce.
Dalším přínosem bylo setkání a
soudržnost občanů, kteří nás
přišli podpořit.
Děkuji všem, kdo se do této akce
zapojil a přispěl k jejímu zdaru.
Martina Podskalská
starostka

Obecní úřad |
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Kola pro Afriku
Obec Ratenice se v rámci DSO Pečecký region připojí k akci Kola pro Afriku. Podrobnější informace
najdete v letáčku. Kola bude možné odevzdávat na OU do konce července
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Myslivecké sdružení Ratenice – Vrbová Lhota |

Buďme ohleduplní
Duben – měsíc bezpečnosti je již
za námi, ale nejen tento měsíc by
měl být pro nás všechny výzvou
ke
zvýšení
ohleduplnosti
k druhým. Měli bychom mít na
srdci větu, která říká, že svoboda
jednoho končí tam, kde začíná
svoboda
druhého.
Neměli
bychom
nikoho
v ničem
omezovat.
Jedním z příkladů omezování je
parkování vozidel na chodnících

nebo na jiných místech (na
vozovce). Je to nešvar, se kterým
se setkáváme i v naší obci.
Parkování na chodnících je
porušování §53 odst. 2) zákona
č. 361/2000 Sb. O provozu na
pozemních komunikacích. Není
respektováno ustanovení, které
uvádí, že jiní účastníci provozu
na pozemní komunikaci než
chodci nesmějí chodníku nebo
stezky pro chodce užívat, pokud
není v tomto zákoně stanoveno
jinak. Parkování na chodnících
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je
zcela
zakázáno.
Stejně tak hovoří tento zákon o
zastavení a stání na pozemní
komunikaci, kde je porušován
§25 odst. 3). Při stání musí
zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro
každý
směr
jízdy!
Buďme slušní a ohleduplní k
sobě navzájem.
Jan Sadek
zastupitel

Činnost mysliveckého spolku Ratenice – Vrbová Lhota za rok 2017
V měsíci
lednu
myslivecký
spolek
uspořádal
tradiční
myslivecký
ples
v místní
restauraci.
V rámci
činnosti
mysliveckého spolku došlo na
jaře k pokácení vzrostlého smrku
na zahradě školy Ratenice.
V rámci péče o zeleň a životní
prostředí byly přesázeny keře
z oblasti lesa za Vlčkem podél
cesty do Lán. Jelikož v poslední
době nastává přes letní měsíce
období sucha, byly vybudovány
umělé napáječky pro zvěř. Pro
zkulturnění
prostředí
na
myslivecké chatě spolku proběhla
kompletní oprava kamenné zdi.
Dne 25. 6. 2017 se uskuteční
tradiční
setkání
dětí
s mysliveckým spolkem, na které
Vás srdečně zve myslivecký
spolek Ratenice – Vrbová Lhota.
Černý Jan
jednatel
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Na co se můžeme
těšit
25. června

Den s mysliveckým
sdružením
myslivecká chata
- pořádá Myslivecké sdružení

29. července

Venkovní pouťová
zábava
- hraje skupina Telegraf
hřiště
- pořádá SDH Ratenice

2. září

Podlipanská liga
Hřiště
- pořádá SDH Ratenice

28. října

Drakiáda
hřiště
- pořádá sdh

11. listopadu

Posvícenská zábava
pohostinství U Kratochvílů
- pořádá SDH Ratenice

17. listopadu

Lampionový průvod
- pořádá SDH Ratenice

| Rozmetadlo Ratenice

ROZMETADLO
RATENICE
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o
našich výsledcích a zhodnotili
naší činnost. Soutěžní ročník
2016-2017 se nám chýlí ke
konci a tak si ho můžeme
zrekapitulovat.
Stávající 7. místo v tabulce
soutěže je i víc než jsme sami
očekávali, po reorganizaci nás
tam je 15 týmů. Což je velká
porce zápasů.
Za tento dobrý výsledek můžou
hlavně domácí zápasy „Domácí
tvrz“ byla dobyta jen lídrem
tabulky Kouřimí. Občas se nám
podařilo přivést body i z venku
a tak jsme spokojeni.
Na tomto výsledku mají
nemalou zásluhu i naši skvělí
fanoušci, kteří nás v hojném
počtu chodí podporovat. Což
několikrát ocenili i soupeři.
Děkujeme jim za to.

Samozřejmě by to nešlo i bez
obětavé práce našich členů.
Hlavně
pánů
Ladislava
Martínka a Petra Federleho,
kteří údržbě hřiště obětují
mnoho času.
Rádi bychom využili tuto
příležitost a oslovili všechny,
kdo by měl chuť hrát za
Rozmetadlo, aby nás oslovili.
Rádi vás přivítáme v našich
řadách. Bohužel se nám nedaří
získávat nové hráče a situace už
začíná být neudržitelná. Byla by
to škoda, kdyby fotbal skončil.
Má tu dlouholetou tradici. Tak
přijďte mezi nás.
Samozřejmě se rádi podílíme
také na pořádání akcí na hřišti
(dětský den, drakiáda, aj.)
Všem občanům přejeme krásné
léto, a jelikož je i čas
dovolených, tak i bezpečný
návrat z nich.
TJ SOKOL Ratenice
(ROZMETADLO)

Pán tvorstva a prase
V rámci akce „Ukliďme svět“
jsme 8. 4. 2017 podél silnic mezi
Ratenicemi, Vrbovou Lhotou a
Cerhenicemi
ve
20
dobrovolnících nasbírali po roce
opět téměř metrák odpadků. To
se nám nechtělo ani věřit. Mnozí
z účastníků si pomysleli, jaká
prasata to u nás v Ratenicích a
v okolních obcích žijí. Tedy,
omlouváme se prasatům, ty ve
srovnání s pány tvorstva nejsou
takového nepořádku schopna.
Prase by nevzalo auto a z něj
nevyhodilo do pole pytle
použitých plínek (a chudá rodina
nemající na popelnici to asi taky
nebude, ta by si jednorázové
plínky asi jen těžko mohla

Dobrovolníkům, kteří pomohli
uklidit okolí Ratenic, mnohokrát
děkujeme!
Autor fotky: Luděk Kudláček
dovolit), prase by nevyhazovalo
z okna auta lahve, plechovky od
redbullu,
plechovky
od
kočičích/psích konzerv, prase by
do strouhy nevyvezlo plechovky

Ratenická včela |
s vyschlou barvou, rozbitá okna,
kusy staré střechy, staré oblečení
a podobně. To zvládne jedině
koruna všeho tvorstva, člověk.
Pro nevědomé si dovolujeme
upozornit, že již několik desetiletí
existují „vynálezy“, jako je
popelnice, odpadkové koše,
kontejnery
na
recyklovaný
odpad. Dokonce každou sobotu
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od 10 hodin funguje sběrný dvůr.
Do sběrného dvora můžete
ukládat vše zdarma – kromě
směsného odpadu, ten je jediný
zpoplatněn. Ale pneumatiky,
staré
elektro
spotřebiče,
bioodpad, železo, hliník, olej…
do sběrného dvora. Pestré
kontejnery
na
příslušný
recyklovaný odpad spolknou

papír, plast, sklu, kartony a
textilie zcela zadarmo. V dnešní
době se již vážně nevyplatí plnit
okolí obce černými skládkami,
tam rozhodně žádný odpad
nepatří. Pokud váháte „kam
s ním“ zeptejte se, rádi poradíme.
Luděk Kudláček,
za Ratenickou včelu

Rateničtí pamětníci opět pomáhali. Děkujeme!
Na 20 pamětníků se shromáždilo
v neděli 19. 3. 2017 na obecním
úřadě v Ratenicích na akci
„Zapomenutá fotka“. Pomáhali
okrašlovacímu spolku Ratenická
včela zachovat „historickou
paměť obce“. V rámci sběru
historických fotografií pro obecní
internetové
muzeum
„Ekomuzeum Ratenice“ je stále
mnoho fotografií, u kterých chybí
popis i doba vzniku. Pamětníci
tak již podruhé společně pomohli
popsat historické souvislosti, a
sami opět přispěli dalšími
fotografiemi.
Fotografie s popisy jsou součástí
virtuálního internetového muzea
obce, které bylo slavnostně
„otevřeno“ na podzim 2013
(www.ekomuzeum.ratenice.cz).
Spolu s ním tehdy vznikla a do
současnosti je rozšiřována naučná
stezka (žluté tabule po vsi) o
historii
obce
nazvaná
„Marobudovi v patách“ či byli do

S ratenickými pamětníky bylo na „Zapomenuté fotce“ hodně
veselo
Autor fotky: Tomáš Vainer
chodníku položeny pamětní
kameny (tzv. Stoleprsteiny) jako
vzpomínka na své tři ratenické
židovské spoluobčany odvlečené

do koncentračního tábora
druhé světové války.
Za Ratenickou včelu,
Luděk Kudláček

Výzva:
Ratenická včela stále pátrá po dosud neobjevených fotografiích či dokumentech z Ratenic. Mnoho lidí se
z Ratenic odstěhovalo a jejich potomci a příbuzní mají doma ratenické fotografie. Budeme rádi, když
napíšou Ratenické včele e-mail nebo dají vědět na sebe kontakt přes Obecní úřad v Ratenicích. Je to jedna
z posledních příležitostí, kdy za pomocí žijících ratenických pamětníků stále ještě můžeme poskládat
mozaiku historie Ratenic celého 20. století.
Děkujeme!
Váš okrašlovací spolek Ratenická včela
www.ratenickavcela.cz
ratenicka.vcela@gmail.com

za

| Ratenická včela
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Májový blešák
ale je mi líto to vyhodit, protože
by to mohlo dál sloužit.
Současnost vybízí, k jednorázové
spotřebě, jednorázovému použití,
k jednorázovému životu. Jaké
jsou však důsledky takového
počínání?
Potřebujeme
víc
primárních surovin, přičemž naše
planeta není nevyčerpatelná. Co
budou spotřebovávat ti, co
přijdou po nás?
Budeme rádi, pokud se třeba
příští rok k akci také připojíte a
přispějete tak k šetrnějšímu
zacházení s naším okolím. Navíc,
vámi nabídnutá věc může
někomu
udělat
opravdovou
radost a to za to stojí.
Děkujeme všem, kdo se letos do
akce zapojili.

Májový blešák v plném proudu
Autor fotky: Tomáš Vainer
Letos podruhé jsme v květnu
uspořádali
májový
blešák.

Smyslem akce je nabídnout
sousedům to, co sám nepotřebuji,

U nás vinice, ve Stillfriedu sad.
Se začátkem jara jsme zahájili
realizaci projektu, který připomene
zajímavou historickou spřízněnost
obce Ratenice a Stillfried. Díky
šlechtickému rodu pánů z Ratenic a
Stillfriedu, který v obou obcích
sídlil,
máme
kus
společné
historie. Silami Rateňáků a členů
spolku Lebenswertes StillfriedGrub vysadíme v Ratenicích
Štylfrídskou vinici a ve Štylfrýdu
Ratenický pamětní sad.
Po pečlivém výběru místa pro
vinici jsme s povolením obecního
úřadu na plácku před obchodem
přichystali konstrukce pro révu.
Přátelé ze Stillfriedu přivezou
sazenice révy k výsadbě. My
všichni pak za pár let budeme moct
ochutnat, jaké je Stillfriedské
hrozno.
Za Ratenickou včelu, Pavel Rek

Budování vinice
Autor fotky: Tomáš Vainer

Za Ratenickou včelu,
Pavel Rek

SDH Ratenice |
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Sbor dobrovolných hasičů Ratenice a činnost v první polovině roku 2017
Jak hasiči na hory vyrazili
Další
organizovaně
neorganizovaná
akce.
Mezi
mladé hasiče byla vypuštěna
informace ohledně jednodenního
lyžařského výletu na hory s
možností instruktorského dozoru
zdarma. O lyžovačku projevili
zájem i hasiči starší. Těsně před
odjezdem však několik účastníků
zájezdu odpadlo, ale i tak jsme
16. ledna směr Krkonoše vyrazili
v hojném počtu.
Jako ideální místo bylo vybráno
středisko ve Vrchlabí Kněžický
vrch. Jedna část výpravy vyrazila
v předvoji již v 7 hodin ráno.
Druhá pak o hodinu později.
Všichni se pak na místě sešli a
mohlo se jít na věc. Zprvu nás
ohřálo sluníčko, ale před
polednem se přihnaly mraky a
začalo sněžit. To ale nikomu moc
nevadilo, protože nadšení pro věc

bylo veliké. Začátečníci se učili
jak na lyžích, tak snowboardu.
Pokročilejší už sjížděli svah
svižným tempem. Při chvílích
odpočinku přišel vhod čaj,
polévka nebo párek v rohlíku z
místního "bifé". Den utekl jako
voda a lanovky se zastavily.
Cesta domů byl opravdový boj v

kolonách. Zmákli jsme to a domů
dorazili v pořádku.
Všichni jsme si tento zasněžený
den užili. Velice děkujeme všem
instruktorům, kteří začínající
lyžaře
naučili
základům
lyžařského umu. Zájezd určitě
zopakujeme.

O půlnoční přestávce se ti se
štěstím ve hře utkali v souboji o
8 hlavních cen v hodu kostkou.
Letos s menší změnou. Nejnižší
součet ze tří hodů si vybírá cenu
jako první. Postupně jsme tak

rozdali: Tablet 2 v 1, dálniční
známku,
sušenou
šunku,
smoothie maker, poukaz do relax
centra, Avon kosmetický balíček,
1m3 palivového dřeva a soudek
piva.

Hasičský ples 2017

Sbor
dobrovolných
hasičů
Ratenice
uspořádal
tradiční
hasičský bál, který proběhl 18.
února v místním pohostinství.
Rezervace stolů letos neprobíhala
příliš dlouho, protože zájem byl
opravdu veliký. Příště budeme
muset sál nafouknout. O dobré
náladě svědčí i hodinový
přídavek parádně hrající kapely
ESO.
Součástí plesu bylo i losování
tomboly
s
250
cenami.
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Sběr železného šrotu
Sbor
dobrovolných
hasičů
Ratenice
uspořádal
sběr
železného šrotu. Svoz probíhal v
sobotu 8. 4. 2017. Celkem se po
naší obci podařilo sesbírat tři a
půl Avie železného odpadu.
Za každý kilogram této suroviny
DĚKUJEME!

Pálení čarodějnic
Tradiční čarodějnický rej se
uskutečnil v neděli 30. 4. na
místním hřišti. Malí čarodějové
letos poprvé v historii mohli
získat Letecký průkaz. Ale
nebylo to zadarmo. Museli splnit
8 nelehkých disciplín, z nichž
určitě
největší
zkouškou
především odvahy čarodějů byly
Tajemné sklenice, v nichž museli
najít mazlíčky vrchní čarodějnice
Edeltrúdy. A co v těch sklenicích
bylo? Třeba sliz z půlnočních žab
nebo úplňkové žížaly. Všichni
všechny úkoly splnili a tak získali
Letecké průkazy na dobu
neurčitou, žabí stehýnko a lektvar
z půlnoční rosy. Na závěr
odpoledne se upálila pro výstrahu

všem jedna čarodějnice. Létala
totiž bez Leteckého průkazu.

Požární sport
I letos se naše družstva účastní závodů Podlipanské ligy. Kategorie mužů, starších a mladších žáků doplnil
na jednom z kol i tým žen.
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Rychlý stříkačky - kolektiv mladých hasičů
Do nového roku jsme vstoupili
s členskou základnou o počtu 21
mladých hasičů ve věkovém
rozmezí 6-15 let. Zdá se vám to
mnoho? Nám též, ale jsme hrdi,
že hasičina je stále tolik žádanou
volnočasovou aktivitou mladých
obyvatel naší vísky. A také
můžeme být náležitě hrdí na to,
jak vzorně reprezentují jméno
obce Ratenice na kolínském
okrese v soutěžích požárního
sportu.
Po zimním spánku jsme se vydali
protáhnout svaly a roztočit
mozkové závity na Zimní
halovou soutěž, tentokráte do
nedalekého Klučova. Tamější
sbor si pro mladé hasiče připravil
netradiční
soutěž
s názvem
„Dobytí středověkého hradiště“.
Do Klučova jsme se vydali
vlakem. Byl souběh dvou akcí – a
to s Pečeckou desítkou. Proto
jsme se na vlak do Peček vydali
pěšky
procházkou
po
cyklostezce. V sokolovně jsme si
namalovali svou vlajku, která o
nás mnohé vypovídala. Na hřišti
jsme plnili mnohdy záludné
úkoly. Za ně jsme získali
klučovskou měnu a tu jsme před
hradištěm na Klučovské skále
vyměnili
se
Šemberákem
(hlídačem hradiště) za poslední,
nejtěžší úkol. Nebudeme vás
napínat – splnili jsme ho správně,
ačkoliv se nám u toho rosila čela.
Odměnou nám byla taška plná
dobrot a dárků na památku.
Soutěžní sezona odstartovala
první
květnovou
sobotu
v Horních Krutech. Tam se
vydalo pouze družstvo mladších
žáků. Na své premiérové závody
vyrazilo i několik nováčků. První
pokus byl parádní! Vše klaplo,

jak mělo a časomíra se zastavila
na krásných 25,53s. Při druhém
pokusu se dlouhou dobu nedařilo
nasadit koš, ale i tak jsme
dobojovali do konce a terče
sestříkli.
Druhého kola, které se konalo
13. 5. ve Kšelech, jsme se
zúčastnili opět pouze s družstvem
mladších
žáků.
Ze
šesti
závodníků byli opět 4 nováčci,
ale i tak se oba pokusy zdařily
nad očekávání. S lepším časem
25,64s jsme se ze 17 týmů
umístili na 11. místě.

odpovídal předešlým závodům –
už
jsme si
mysleli, že
„pětadvacítka“ nám bude souzená
celou sezonu (25,09s), ALE pak
přišel pokus číslo dvě! Rázem
jsme jásali, protože časomíra se
zastavila na čase 20,13s! Jenže to
jsme nestíhali sledovat časy
ostatních „mladšáků“. O to větší
překvapení a dojetí (i se
slzičkami)
to
bylo
při
vyhlašování… Všichni čekali, že
se s tímto časem umístí někde
hodně
blízko
vítězným
stupínkům. Ale že to bude

Premiéra starších žáků se konala
při třetím kole na Bulánce
27. května. Plni nervozity se
pustili do boje. V obou pokusech
předvedli
velmi
vyrovnané
výkony s časy kolem 21s.
V obrovské konkurenci se nemají
na začátek zač stydět, již nyní
víme, že vteřinky půjdou
postupně
dolů,
neboť
na
trénincích
předvádějí
velmi
slibné
výkony
o
časech
16 sekund – a to bude na
závodech znát. Pro začátek
7. místo z 8 družstev. Na
Bulánku vyrazili také mladší
žáci. A to byla pecka, to vám
povím! První pokus časově

rovnou 1. příčka, to nečekal
opravdu nikdo, ani vedoucí. A
tak máme doma v hasičárně
prvního posla dobrých zpráv –
zlatý pohár!
Držte nám palce, soutěžní sezona
je teprve v polovině. A abychom
nezapomněli – přijďte naše
svěřence podpořit v sobotu 2. září
na hřiště, kde bude probíhat
8. kolo Podlipanské ligy a po
letech „smůly“ s umístěním na
bramborové příčce bychom si
rádi vybojovali jeden pohár
doma. A věříme, že to s vámi
zvládneme!
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Družstvo žen
Družstvo žen již od jara pilně
trénuje.
Své
natrénované
zkušenosti
jsme
vyrazily
vyzkoušet
do
Křížkového
Újezdce na náš úplně první závod
po několikaleté pauze. Nervozita
byla znát a podepsala se na
našem prvním pokusu, který
připomínal spíše grotesku než
seriózní pokus. Zkazilo se, co
mohlo, přesto jsme svůj první
pokus zdárně dokončily s časem
44,94s. Druhým pokusem jsme si
spravily
chuť.
Spojky se
zacvakly, hadice natáhly a voda
frčela. Zatrnulo nám, když jsme
viděli obě proudařky běžet na
stejný terč. Naštěstí se holky
srovnaly a voda měla dostatečný
tlak na to, aby oba dva terče
shodila
s výsledným
časem
25,21s. Krásný čas, který nám

zajistil bronzový pohár. Děkuji
ženám za spolupráci a budu se
těšit na dalších tréninkách, kdy
vypilujeme i ty posední chybičky
a získáme jisté ruce. Závěrem

bych chtěla poděkovat i mužům,
kteří
nám
při
tréninkách
pomáhají. Je to i vaše vítězství.

Bulánka a Křížkový Újezdec.
Časy 20,37s, 21,72s, 24,70s a
20,06s nejsou až na jeden
nikterak špatnými, ale občas se
najde chyba, která nás stojí
drahocenné desetinky nebo nás
poprvé za své působení potrápila
i sportovní stříkačka (dnes už

opravena).
Prolomení
času
začínajícího 19 je už na spadnutí
(na tréninku se nám to povedlo
již několikrát)! A právě trénink
dělá mistry a proto se všechna
naše družstva pravidelně od
středy do pátku schází na hřišti,
kde
zdokonalují
svoje
dovednosti. Příprava je u tohoto
druhu sportu nejdůležitějším
aspektem,
protože
během
maximálně 20s musí tým ukázat,
jak skloubil rychlý běh, šikovnost
a sehranost.

Družstvo mužů
Družstvo
mužů
splnilo
dlouhodobý cíl. Do zimní
přípravy se totiž zapojil i nový
člen týmu. Výborně doplnil
kolektiv. Nic tak nebrání úspěšné
reprezentaci našeho sboru. Do
dnešního dne jsme objeli všechna
ligová kola - Horní Kruty, Kšely,

Pokud budete chtít naše družstva
podpořit můžete 17. 6. v
Ovčárech, 1. 7. v Horních
Měcholupech, 26. 8. v Třebovli,
2. 9. na domácí půdě v
Ratenicích, 23. 9. na závěrečném
kole Podlipanské ligy v Kostelci
nad Černými lesy a nebo 30. 9.
na Posledním sání v nedalekém
Pňově.
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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 11 členů.
11. března – Pečecká desítka
Dne 11. března asistovala
jednotka při zajištění běžeckého
závodu Pečecká desítka. Jednalo
se o odklánění vozidel mimo
naplánovanou trať, aby nedošlo
ke kolizi více jak 900 závodníků
s motoristy.
7. května - Požár zemědělského
objektu - Cerhenice
Dne 7. 5. 2017 v 0:02 byl
jednotce vyhlášen poplach požár bývalé sušičky obilí v
areálu
bývalého
JZD
v
Cerhenicích.
Po příjezdu na místo události
bylo průzkumem zjištěno, že se

jedná o požár skladu balíků
slámy a zemědělské techniky.
Zasažena byla i střecha objektu.
V době příjezdu jednotky na
místě již zasahovala JSDH
Pečky, HSZ Středočeského kraje,
stanice Kolín a JSDH Cerhenice.
Dále se dostavili i JSDH Plaňany,
JSDH Poříčany, JSDH Sadská,
jednotka podniku Paramo a.s.
Kolín a HSZ Středočeského
kraje, stanice Poděbrady.
Jednotka zásobovala vodou CAS
zasahujících
jednotek
a
rozhrnovala pomocí kopáčů a

vidlí na volné prostranství
bagrem
vyvozené
vznícené
balíky slámy - cca 200ks.
Po doplnění vody a PHM se
jednotka se vrátila na základnu v
8:21.
Pravděpodobná příčina vzniku
požáru je úmyslné zapálení.
Upozornění: Období sucha je tu.
Věnujte proto větší pozornost při
manipulaci s ohněm nebo
nedopalky od cigaret. Rádi Vás
uvidíme při jiné příležitosti.

Hasiči pomáhají potřebným
Okresní sdružení hasičů v Kolíně
každoročně vyzývá všechny
hasiče k účasti na akcích "Daruj
krev s hasiči" a "Vstup do

registru dárců kostní dřeně". V
obou těchto programech jsou
zaregistrováni i členové našeho
sboru. Svým dárcovstvím či

registrací
tiše
pomáhají
zachraňovat
lidské
životy.
Děkujeme jim za to!

Za celý kolektiv Sboru dobrovolných hasičů Ratenice přejeme klidnou a pohodovou dovolenou.

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