Milí spoluobčané,
opět Vám po půl roce přinášíme v Ratenickém zpravodaji informace o dění
v naší obci.
Od února do května proběhla dostavba kanalizace a tím bylo dokončeno
odkanalizování celé obce. Nyní se připravují podklady pro kolaudaci této
stavby, která by se měla uskutečnit do konce června. V souvislosti
s konečnou fází kanalizace ţádáme občany, kteří nejsou dosud připojeni na
kanalizační řad nebo nemají podepsanou dohodu o příspěvku, aby tak
učinili v nejbliţší moţné době.
Začátkem roku byl dokončen projekt na rekonstrukci budovy MŠ. Podle
finančních moţností budeme opravu postupně realizovat. Během letních
prázdnin proběhne výměna střešní krytiny budovy MŠ, která bude
spolufinancována z dotace Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst ve výši 500.000,-Kč. Na jaře byla podána ţádost o
dotaci z Operačního programu ţivotního prostředí na výměnu oken,
vstupních dveří a zateplení budovy MŠ. Na vnitřní úpravu budovy budeme
ţádat o dotaci z Integračního regionálního operačního programu v rámci
MAS Podlipansko na podzim letošního roku. Pokud s ţádostmi o dotace
budeme úspěšní, proběhne zbývající část oprav opět během letních měsíců
příštího roku tak, aby byl co nejméně omezen provoz MŠ.
S ţádostí o dotaci z grantu TPCA pro Kolínsko 2016 na zpomalovací
radary, které jsme chtěli umístit na vjezdech do obce od Cerhenic a Vrbové
Lhoty, jsme nebyli úspěšní. Budeme se pokoušet získat finance z jiných
dotačních titulů nebo postupně pořídíme informační panely pro měření
rychlosti vozidel z vlastních zdrojů.
Před dokončením je rovněţ projekt „Chodník na Vrbovou Lhotu“, který by
měl přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí i dospělých především na
autobusovou zastávku, do obchodu a do MŠ. Projekt je ve fázi vyřizování
územního rozhodnutí. Chodník směrem na Pečky, který by vyřešil spojení
obce s cyklostezkou, se zatím nedaří dokončit, jednáme s majiteli dotčených
pozemků.
Toto jsou asi nejdůleţitější informace z Obecního úřadu, které jsme Vám
chtěli sdělit.

Mateřská škola staví
40 let

… strana 4

Co se vlastně tomu
našemu kostelu stalo?

… strana 5

Karneval a dětský den

Přejeme klidné slunečné dny a uţijte léto plnými doušky!
Martina Podskalská
starostka

… strana 7
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Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 10. 12. 2015
-

-

Paní Ing. Arch. Tůmová
seznámila ZO s průběhem
zpracování nového územního
plánu obce.
ZO schvaluje rozpočet na rok
2016
Dostavbu kanalizace provede
firma Halko s.r.o.

Zasedání 18. 2. 2016
-

-

-

Ředitelka
MŠ
předloţila
rozpočet školky na rok 2016
Projekty na rekonstrukci MŠ a
chodníku na Vrbovou Lhotu
jsou odevzdány.
Byl schválen rozpočet na
obnovu zeleně u památníku.

-

-

-

Členové inventarizační komise
předloţili
ZO
zprávu
o inventarizaci majetku MŠ.
Ředitelka
MŠ
dodala
potvrzení o existenci majetku
školky a zápis z inventur.
Obec odeslala ţádost o dotaci
na radar společnosti TPCA.
Obec bude ţádat o dotace na
rekonstrukci MŠ Ratenice a na
projekt chodníků směrem na
Vrbovou Lhotu a Pečky.
Obec dostala příslib dotace na
dostavbu kanalizace.
ZO schválilo zvýhodněné
poplatky pro důchodce na
popelnice.

Sekání
Na sekání velkých ploch po
obci jsme začali vyuţívat
sekací traktor, který byl dříve
vyuţit pouze jednou za čas na
sečení hřiště. Toto se nám zdálo
neekonomické, a proto se začal
traktor vyuţívat pro potřeby
obce.

-

-

-

Zasedání 21. 3. 2016
Zasedání 21. 1. 2016

-

ZO zváţí prodej pozemku pod
trafostanicí společnosti ČEZ.
ZO jedná o připravení
vyhlášky zákazu podomního
prodeje.
Část kanalizace je hotova,
práce pokračují.
ZO
projednává
moţnost
zřízení obecní studně, bude
vypracován
hydrologický
posudek.

ZO jsou seznámeni s účetní
závěrkou obce a MŠ.
Proběhne výběrové řízení na
dodavatele opravy střechy
MŠ.
ZO schvaluje pořizovatele ÚP
Ing. Skálu.
Dotace na radar nebyla
udělena.
ZO
schvaluje
vytvoření
projektu na rekonstrukci OÚ a
zřízení komunitního centra
z dotací MAS.

Zasedání 26. 5. 2016
-

-

Obec dostane dotaci na
rekonstrukci střechy MŠ,
provede firma Stakl s.r.o.
ZO projednává návrh na
směnu pozemku pana Voláka.
Dostavba
kanalizace
je
ukončena.

Zasedání 28. 4. 2016
-

ZO
jsou
s výsledkem
účetnictví.

seznámeni
kontroly

Karel Posolda
zastupitel

Ratenický zpravodaj
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Obecní úřad

Úprava zeleně
Na jaře byla provedena úprava
prostranství kolem pomníku
padlých a obecního úřadu. Bylo
provedeno odstranění starých
proschlých keřů a vysazeny
keříky nové. Před obecním
úřadem byla vysazena jedle
kavkazská - náš nový „vánoční“
strom.

Studna
Vzhledem
k suchému
rázu
minulého léta jsme se rozhodli
zprovoznit studnu na obecním
pozemku.
Na
základě
hydrogeologického
průzkumu
budeme ţádat o povolení čerpání
uţitkové vody. Pro čerpání vody
je
nezbytná
rekonstrukce
objektu, ve kterém se studna
nachází. S rekonstrukcí objektu
pomůţe obci Myslivecký spolek
Ratenice – Vrbová Lhota.
V případě nedostatku vlastních
zdrojů uţitkové vody budete mít
moţnost tuto studnu vyuţívat.

|

Hřbitov

Zrcadlo
Na místní komunikaci směrem
ke
hřbitovu
instalovali
pracovníci obce pro větší
bezpečnost
zrcadlo,
které
zpřehlední dopravní situaci na
této křiţovatce.

3

Bohuţel
v letošním
roce
nebudeme provádět opravu
hřbitova vzhledem k tomu, ţe
máme nedostatek pracovníků na
údrţbu obce. Příští rok se
budeme snaţit tuto situaci
s opravou hřbitova řešit.

Rekapitulace výstavby kanalizace v naší obci
Výstavba kanalizace probíhala ve 3 etapách:
I. etapa 2008 – 2009
Celkové náklady :
Financování :
MZe ČR
FŢP Středočeského kraj
Úvěr ČSOB
Obec
II. etapa 2015
Celkové náklady :
Financování:
FŢP Středočeský kraj
Obec
III. etapa 2016
Celkové náklady:
Financování:
FŢP Středočeský kraj
Obec

Náklady celkem :

31.464.371,95 Kč
13.121.000,2.915.763,10.205.000,5.222.608,95
6.085.287,- Kč
4.986.566,1.098.721,2.106.672,24 Kč
1.900.000,206.672,24

39.656.331,19 Kč
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Motto:
„Nemůžeme děti naučit všechno, ale
můžeme všechny učinit šťastnými.“
(prof. Z. Matějček)

Již před 40 lety, přesněji 15. září 1976, byl slavnostně zahájen provoz
Mateřské školy Ratenice. Po rekonstrukci církevní budovy z roku 1896, kde dříve
fungovala základní škola, se poprvé otevřely dveře pro ty nejmenší. Zdá se to
neuvěřitelné, ale už je to opravdu 40 let, kdy místní školka přivítala své první
„žáčky“. Velké zásluhy na zřízení mateřské školy v obci měly tehdejší
předsedkyně a tajemnice MNV Ratenice – paní Marie Horká a paní Vlasta Lancová.
Od zahájení se po celých 18 let o chod školy pečlivě starala paní ředitelka
Květoslava Procházková a další roky (až do současnosti) ředitelka Alena
Čáslavová.
Původním plánem bylo otevřít školku 13. září – ihned po rekonstrukci, ale
pověrčivost tehdy zvítězila a datum otevření bylo posunuto na 15. září 1976.
Pověrčivost se asi „vyplatila“ – škola patří po celou dobu svého fungování
mezi velmi dobré „mateřinky“.
Obec Ratenice, jako zřizovatel školy, se snaží udržovat budovu v pořádku,
investuje do vybavení a do nezbytných oprav. V plánu je i celková zásadní
rekonstrukce a modernizace školy včetně navýšení kapacity školy.
Sponzorsky škole pomáhají někteří rodiče a místní občané. Těm všem patří dík za
to, že školka funguje i po 40 letech, přestože bylo období, kdy „bojovala“
s nízkým počtem dětí a finančními problémy.
Současná mateřská škola chce být kvalitním a moderním zařízením s dobrým
vybavením, příjemným prostředím a s bohatou nabídkou činností pro předškolní
děti (např. výuka anglického jazyka, plavecký výcvik, kulturní programy, exkurze,
výlety, atd.)
Jak se nám to daří plnit, se můžete přijít podívat ve středu 28. 9. 2016 od 11 do
15 hodin. Zveme Vás na:
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ“
Návštěvníci si budou moci prohlédnout budovu a školní zahradu.
K nahlédnutí budou také kroniky školy. Do minulosti i současnosti návštěvníky
zavede doprovodná výstavka školních fotografií.
Jako každému, kdo má narozeniny, se sluší popřát:
„Ať nám školka slouží ještě alespoň dalších 40 let a ať jsou v ní ti nejmenší co
nejšťastnější a rádi na ni vzpomínají.“
Za MŠ Ratenice Alena Čáslavová, ředitelka

Ratenický zpravodaj
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Výsledek zápisu dětí do MŠ
Dne 23. 3. 2016 proběhl v místní mateřské škole zápis dětí k docházce na školní rok 2016/17 s nástupem
od 1. 9. 2016 s tímto výsledkem: k zápisu se dostavilo 9 ţadatelů (včetně rodičů z okolních vesnic),
ovšem místa se uvolní pouze tři. Přednostně proto budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Ratenicích a
děti podle data narození od nejstarších po nejmladší. Přednost před všemi dostanou děti rok před
zahájením školní docházky.
Ostatní nepřijatí zájemci budou vedeni jako náhradníci a v případě uvolněného místa v průběhu školního
roku mohou být přijati dodatečně.
za MŠ Ratenice Alena Čáslavová, ředitelka

Co se vlastně tomu našemu kostelu stalo?
Asi před rokem jsme začali
pozorovat, ţe v rohu lodi začíná
praskat strop. Pozvali jsme tedy
statika, aby zjistil příčinu a také
stanovil postup k odstranění
poškození stropu. Výsledek
prohlídky byl překvapivý a
zároveň děsivý. Strop je
napaden houbou dřevomorkou.
Po přijetí zprávy se vynořily
ihned otázky, co se vlastně stalo
a proč a zároveň katastrofické
scénáře. Kde na to vzít a kolik
to vlastně bude stát! A hlavní
starost: Co bude s nástropní
malbou?!
Po zchladnutí hlavy jsme začali
přemýšlet více realisticky.
Tedy, co se stalo, odstát se nedá
a je třeba konat. A udělat vše,
aby se houba dál nešířila a
vymyslet,
jak
odstranit
napadené dřevo a jakým
způsobem celý stav řešit.
Nejprve bylo postaveno opěrné
lešení a pak odstraněn zdroj
nákazy. To byl první krok, aby

se houba dál nešířila. A
k nápravě se naskýtaly tři
moţnosti.
Ta první vůbec nepřicházela
v úvahu – shození celého stropu
včetně
malby.
Z určitého
pohledu by to bylo jednoduché,
ale zbavit kostel této ozdoby!
To nepřicházelo v úvahu.
Dalším – dosti krajním –
řešením je sejmout malbu,

opravit strop a malbu vrátit. Je
to proveditelné, je to o více
nákladné a navíc to vyţaduje
další restaurátorský zásah po
zpětném umístění malby. Můţe
se stát, ţe po odkrytí další části
budeme muset tuto variantu
pouţít.
Pokud stav stropu v napadené
části dovolí, bude postupně
odstraněno napadené dřevo,
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provedena sanace a dřevěná
kostra bude obnovena s tím, ţe
bude pouţito dřevo vyzrálé a
také patřičně ošetřené proti
dřevokazným houbám a hmyzu.
Podle stavu poškození a
moţností provádět odstraňování
nakaţeného dřeva se ukáţe, zda
bude postačovat lešení tak, jak

je postaveno, nebo bude nutno
podepřít celý strop.
V kaţdém případě to nebude
jednoduchá záleţitost. Bude
záleţet na provádějící firmě,
bude záleţet na stavebním
dozoru,
budeme
také
ovlivňováni
počasím.
My
k tomu
vţdy
připojujeme

Ratenický zpravodaj

prosbu o Boţí ochranu, zvláště
na přímluvu patrona kostela –
sv. Jakuba Staršího. A kdo umí
a má stejnou víru, ať se modlí
s námi.
Váš farář P. Josef

Ratenický kostel stůně
V uplynulých dvou letech jsem
prodělal dvě poměrně závaţné
operace. Nejobtíţnější bylo
rozhodnout se, zda ano nebo ne.
Po kladném rozhodnutí to jiţ
bylo
celkem
snadné
–
předoperační vyšetření, zajištění
náhrady ve farnosti a pak nástup
do nemocnice. Stav po operaci
nebyl nejpříjemnější, ale jak se
čas vzdaloval od chvíle operace,
tak se i bolesti vytrácely, jen
s rehabilitací to bylo obtíţnější.
Ale zvládlo se vše, co s operací
i pooperační péčí souviselo, a
nebýt jiných obtíţí, málokdo by
poznal, ţe jsem tak náročné
operace podstoupil.
Nazval
jsem
příspěvek
„Ratenický kostel stůně“. Je to
totiţ podobné, kdyţ se na
člověku něco poškodí, poláme
nebo je opotřebováno více, neţ

je únosné nebo kdyţ se něco
poškodí na kostele. Do stropu
našeho kostela se zakousla
dřevomorka. Je něco jako
rakovina. Proto musíme i náš
kostel léčit.
V případě kostela je to trochu
komplikovanější, neţ u člověka
– byť člověk je přece jen něco
víc neţ jakákoli stavba. Člověk
se rozhodne po dohodě s lékaři,
v případě kostela je to sloţitější.
Je
třeba
nejdříve
zjistit
stanovisko památkové péče,
samozřejmě ţe tomu předchází
zjištění celkového stavu a
poškození,
které
se
má
odstranit. Na základě stanoviska
památkářů je vydáno závazné
stanovisko příslušného orgánu
státní správy, v tomto případě
MěÚ Kolín. Vypsat výběrové
řízení na firmu, která bude

opravu provádět podle jiţ
zpracovaného projektu. A pak
to nejdůleţitější – sehnat
dostatek finančních prostředků
na připravovanou opravu.
Vzhledem
k závaţnosti
poškození poţádali jsme o
příspěvek z Havarijního fondu
Ministerstva kultury, které
prostředky přiděluje podle
doporučení
Památkového
ústavu pro Středočeský kraj.
Příslib ve výši 375 tisíc korun
jsme dostali, teď jde o to, aby se
naplnil i ve skutečnosti. Je
samozřejmé,
ţe
přidělená
finanční částka nebude stačit.
Jako u všech dotací i zde se
musíme
podílet
určitým
procentem z celkové části. A
v této souvislosti si dovolím
obrátit se na vás, občany
Ratenic s prosbou o pomoc.
Kdo může něco ze svého
postrádat a zároveň má vztah
k obci, kde žije, a tím i
k památkám, které v obci
jsou, bude vítán jako dárce –
přispěvatel na opravu. Kostel
patří k obci stejně jako její
obyvatelé a jistě si zaslouží,
aby se mu v případě potřeby
dostalo pomoci. A každý, kdo
přispěje,
může
prožívat
radost z podařeného díla.
Na kaţdý dar vydáme potvrzení
pro odpočet od daňového
základu

Váš farář P. Josef

Ratenický zpravodaj
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Dětský karneval
Dne 5. 3. 2016 se v pohostinství
„U Kratochvílů“ v obci
Ratenice konal dětský karneval.
Na tradiční akci si přišlo
zatancovat a pobavit se mnoho
ratenických i přespolních dětí
s rodiči i prarodiči a opět
zaplnili celý taneční sál. Ţivá
kapela „Potkali se…“ sloţená
s rodičů bavících se dětí hrála
známé dětské i „dospělejší“
písničky. Děti plnily úkoly:
podtancovávaly
latičku,
podávaly si balónky nebo se
zapojili
jako
vagón
do
„mašinky“… Za hezký tanec
nebo za splnění úkolu dostávaly
děti drobnosti a bonbóny, vše
vyvrcholilo tombolou.
Děkujeme všem, kteří se na
karnevalu podíleli organizačně,
přímo na místě nebo pomohli
zajistit některé z cen. Dík patří

také sponzorům: za finanční
podporu
mysliveckému
sdruţení, našim hasičům i
obecnímu úřadu, za vyzrálé
šťavnaté pomeranče
firmě
AgroBek a za věcné ceny a
slevy
poděbradskému

Papírnictví Zbraněk, za svítící
meče
a
cukrovou
vatu
Lunaparku Janeček.

ČR, kteří představili dětem své
policejní auto a výstroj. Děti si
mohly nechat také namalovat na
obličej obrázek od zručné
malířky Anety.
Děkujeme všem, kteří pomohli
při organizaci Dětského dne,
všem institucím, spolkům i
jednotlivcům, bez nichţ by tato
akce nevznikla. Děkujeme také

za sponzorské dary, jako byla
například jablka od firmy
AgroBek, korálky nebo finanční
dotace OÚ, díky nimţ byly
ceny pro děti bohatší. Do třetice
patří díky všem, kteří se přišli
bavit a dotvořili tak slunečnou
atmosféru sobotního odpoledne.
Těšíme se na spolupráci na
dalších akcích pro děti.

Mgr. Marika Píšová

Dětský den v Ratenicích
V sobotu dne 4. 6. 2016 opět
slavily
všechny
děti
na
ratenickém hřišti svůj svátek.
Díky šikovným maminkám,
tatínkům i starším kamarádům
si mohly děti vyzkoušet na
sedmnácti stanovištích různé
dovednosti: tradiční střelbu ze
vzduchovky,
z aerosoftové
pistole i z klasického praku.
Pomocí páky krmily morče,
také navlékaly korálky, skákaly
v pytlích nebo házely do
„Otesánka“ či na basketbalový
koš, nosily míčky na lţíci a
kreslily obrázek křídami na zem
a skákaly na trampolíně nebo
cvičily se sportovci. Klasickou
disciplínu připravili hasiči, totiţ
jeţdění
na
kolech
a
koloběţkách přes překáţky a
hašení domečku. Ozvláštněním
dětského dne byli policisté
z pečeckého oddělení Policie

Mgr. Marika Píšová
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Na co se můžeme
těšit?
26. 6. 2016 od 15:00
Den s Mysliveckým
sdružením
Myslivecká chata
- pořádá Myslivecké sdruţení
30. 7. 2016 od 9:00
Oslavy 130. výročí od
založení SDH Ratenice
Hasičárna, náves, hřiště
- pořádá SDH Ratenice
Konec prázdnin
Loučení s prázdninami
3. 9. 2016
9. kolo Podlipanské ligy
v Ratenicích
Hřiště
- pořádá SDH Ratenice
28. 9. 2016 11:00 – 15:00
Den otevřených dveří MŠ
Mateřská škola
28. 10. 2016
Drakiáda
Hřiště
- pořádá SDH Ratenice
12. 11. 2016
Posvícenská zábava
Pohostinství U Kratochvílů
- pořádá SDH Ratenice
17. 11. 2016
Lampionový průvod
- pořádá SDH Ratenice
27. 11. 2016
Staročeské Vánoce
Prostranství před kostelem
- pořádají všechny ratenické
spolky společně s OÚ

Ratenický zpravodaj

Poděkování
Děkujeme manţelům Píšovým a všem, kteří pomohli uspořádat
maškarní karneval pro děti a dětský den.

Ratenický zpravodaj
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Návštěva u starých Germánů
Díky informacím o historii naší
obce se dovídáme mnoho
zajímavých skutečností. Jednou
z nich je osídlení katastru
Ratenic germánským kmenem
Markomanů. Abychom se o
přítomnosti starých Germánů –
Markomanů přesvědčili, vydali
jsme se s archeologem panem
Medunou přímo do terénu.
Nedělní dubnové ráno nás
uvítalo zataţenou oblohou a
drobným
deštěm.
Vzdor
nepříznivému počasí se přeci
jen sešlo několik statečných.
Nic tedy nebránilo tomu vydat
se za historií.
Čerstvě
uvláčené
pole
nevypadalo příliš slibně, ale
naštěstí, jak to často bývá, zdání
klamalo.
Nálezů
bylo
poţehnaně. Hladké i zdobené

střepy mís i větších nádob,
kousky mazanice, ţelezářská
struska, opálené zvířecí kosti…
Na jednom místě to vypadalo,
ţe jsme se ocitli přímo u
Germánů v kuchyni.
Pan archeolog Meduna byl
nadšen a podle jeho slov svědčí
bohatost a charakter nálezů o
tom, ţe zde byla z největší
pravděpodobností
část
markomanského sídliště z doby
římské.
Všechny nálezy byly za
odborného
dohledu
pana
archeologa očištěny a fotografie
těch nejzajímavějších najdete v
Ekomuzeu Ratenice.
Dík za povedenou akci patří
Petru Medunovi z AV ČR i
ostatním zúčastněným.

Nálezy po Markomanech byly
bohaté

Za Ratenickou včelu
Pavel Rek a Tomáš Vajner

Májový bazárek
Třetí sobotní májové dopoledne
byl
na
Ratenické
návsi
nečekaný cvrkot. Přijíţděli ti,
co měli doma věci, které sami
nepotřebovali a scházeli se ti,

kteří měli chuť si nějaké věci
odvézt. Nabídka byla pestrá: od
knih, hraček, a šatstva po
obrazy, kuchyňské nádobí a
například pokojové květiny.

Celý výčet by však byl mnohem
širší.
Motivem akce bylo dát věcem
druhou šanci, vyuţít to, co
druhý jiţ nepotřebuje. A ať byly
věci zadarmo, drobný peníz
nebo za jinou věc, vţdy se
dosáhlo cíle – vyuţily se.
Říkáte si, ţe je škoda, ţe jste se
neúčastnili? Nevadí, příště to
určitě stihnete. Teď máte část
probrat skříně a říct si: „Je to
pěkné, vyhodit je to škoda, ale
sám to jiţ nepotřebuji. To
nechám na další bazárek.“
Za Ratenickou včelu
Pavel Rek

K mání bylo třeba i kosiště
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První polovina roku Mysliveckého sdružení Ratenice – Vrbová Lhota
obrazem

Ratenický zpravodaj
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Rateničtí hasiči v prvním pololetí roku 2016
Po půl roce Vám přinášíme opět pár řádků o činnosti našeho spolku. Letošní rok je pro nás ve znamení
oslav kulatého výročí. Více v následujícím článku.

Ples
20. února proběhl v pohostinství
"U
Kratochvílů"
tradiční
hasičský bál. Sešli se přátelé,
sousedé i přespolní, aby si

společně uţili tento večer. O
hudební produkci se postarala
parádně vyhrávající kapela
ESO.

Letošní tombola byla opravdu
lákavá.
Důkazem
byla
tombolenková
fofr
smršť,
kterou dlouho nepamatujeme.
9 nejúspěšnějších "losovatelů"
si o hlavní ceny zasoupeřili v
hodu kostkou. Nejvyšší součet
ze tří hodů umoţnil přednostní
výběr. Postupně si tak výherci
odnášeli akční kameru, tablet,
dálniční známku, koupel v
pivních lázních, 1m3 palivového
dřeva, relax ve vířivce, dort,
wifi router či kosmetiku Avon.
Děkujeme, ţe jste přišli právě
na náš ples a věříme, ţe jste si
ho uţili, jak se patří. Velký dík
patří i všem sponzorům
tomboly.

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných
hasičů
Ratenice uspořádal v neděli
17. 4. sběr ţelezného šrotu.
Celkem se podařilo nasbírat
2 avie starého ţeleza. Za kaţdý
kilogram
občanům
DĚKUJEME!
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Čarodějnice
Poslední dubnový den je jiţ
tradičně v Ratenicích zasvěcen
malým
čarodějnicím
a
čarodějům. A ani letošní rok
nebyl výjimkou.
V šest hodin večer jsme se za
krásného počasí sešli na
ratenickém hřišti. Pro děti bylo
připraveno šest stanovišť s
úkoly, kde si vyzkoušely své
schopnosti
při
skákání
čarodějnice/panáka,
hledání
rozdílů na obrázcích, poznávání
zmizelého
předmětu,
vyčarování předmětu poslepu,
byly začarovány do různých
zvířat a trefovaly čarodějnice do
ohně. Na kaţdém stanovišti si
děti vysoutěţily část obrázku,
který si na závěr sloţily,
nalepily a odnesly domů jako
památku.

Letošní ročník byl spojený se
soutěţí Origoškrpál. Sešly se
zajímavé a originální kousky a
jejich nositelé byli odměněni

sladkou odměnou.
Celé odpoledne jsme zakončili
opékáním špekáčků a upálením
kolem poletující čarodějnice.

Dětský den
Sobota 4. června se v
Ratenicích nesla v duchu oslav
Mezinárodního dne dětí. Náš
sbor vypomáhal při organizaci
tohoto odpoledne. Pro děti bylo
připraveno několik stanovišť se
známými i novými soutěţemi.
Po splnění všech úkolů přišel v
horku vhod zmrzlinový kornout
a sprcha z hasičské proudnice.

Požární sport
Druţstvo muţů
Sezóna Podlipanské ligy teprve začala a tak se druţstvo muţů stihlo
zúčastnit zatím jednoho kola. V nedalekém Pňově jsme si s časem
21.72s doběhli pro 7. místo.

Ratenický zpravodaj
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Rychlý stříkačky - kolektiv
mladých hasičů
Někteří loňští rekordmani z řad
mladších nám odrostli a tak
jsme se přes zimu vrhli na
přípravu jak mladších tak nově i
starších ţáků. V této kategorii je
konkurence
obrovská.
Ti
nejlepší běhají časy kolem 16s.
A ţe dětí máme opravdu hodně,
dokazuje i fakt, ţe dresy, které
jsme loni doobjednávali, vyšly
na
kus
přesně.
Další
přiobjednání nás asi nemine.
Na první závody do Kšel jsme
vyrazili s druţstvem mladších
ţáků a poprvé v historii i s

|

druţstvem ţáků starších. Mnozí
nováčci tak zcela poprvé zaţili
atmosféru závodů. Všichni se
moc těšili. Někteří měli trému,
někteří uţ přešlapovali, kdy uţ
se poběţí.
Mladší skončili po nešťastných
chybách na 11. místě. "Staršáci"
nastoupili do svých pokusů
odhodlaně a tomu odpovídal i
celkový výkon. Pár menších
chybiček se našlo, ale čas
24.62s a 7. místo je na první
závody
velmi
dobrým
výsledkem.
Další závody v Pňově uţ měly
opět pohárovou příchuť. Mladší
ţáci za to vzali a ve svém
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druhém pokusu se časomíra
zastavila na hodnotě 20.16s
(rychlejší
proud
dokonce
18:49s). Na první místo
scházelo pouhopouhých 6 setin
sekundy. První letošní pohár je
tak stříbrný.
Starší
doprovázeli
drobné
chybičky, které tak s sebou
přinesli i menší zpoţdění.
S časem 25.93s obsadili 8.
místo.
Na pravidelných středečních
trénincích se však zlepšujeme a
uţ nyní se těšíme na další
závody.
V hasičárně
totiţ
děláme místo na další poháry.
Hra Plamen
Kaţdý rok přihlašujeme naše
druţstva do hry Plamen. 1. kolo
– branný závod proběhlo na
podzim 2015 s naší účastí.
2. kolo - štafety a poţární útoky
- probíhá vţdy na jaře. 7. dubna
se v rodině vedoucích mladých
hasičů narodil nejmladší člen
Sboru dobrovolných hasičů
Ratenice (přihlášen od svého
prvního dne) a tak na sloţitou
kvalitní přípravu štafet nezbyl
bohuţel čas. Do podzimního
kola však zase nastoupíme
v plné síle.
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Jednotka
Do
dnešního
dne
nezaznamenala jednotka ţádnou
mimořádnou událost. Pouze
asistovala při Pečecké desítce a
realizovala poţární dozor pro
MS Ratenice – Vrbová Lhota
při pálení klestí.
Léto a sucho jsou tu. Dbejte
proto zvýšené opatrnosti při
manipulaci s ohněm!
Dotace na modernizaci CAS25
Dne 1. 2. 2016 byla na
podatelně odevzdána ţádost o

dotaci ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a
sloţek IZS 2016 - tematické
zadání "Opravy, modernizace
nebo rekonstrukce cisternových
automobilových stříkaček".
Bohuţel ani letos se nám
nepodařilo získat dotaci na
rekonstrukci
zásahového
vozidla, která by byla u této
33 let staré cisterny tolik
potřeba. Naše ţádost se dostala
na seznam žádostí o poskytnutí
dotace
prostřednictvím
veřejnoprávní
smlouvy
z

Programu
2016
pro
poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského
kraje
ze
Středočeského
Fondu
dobrovolných hasičů a složek
IZS, Tematické zadání Opravy,
modernizace nebo rekonstrukce
CAS, které byly řádně podány,
splňují
všechny
formální
náležitosti, ale objem peněžních
prostředků
v
uvedeném
programu nestačí pro schválení
dotace.
Škoda! Jsme
bojujeme dál!

zklamaní,

ale

Pozvánka na 130. výročí od založení
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice byl zaloţen v roce 1886. Na letošek tak připadá 130. výročí od této
události. Od podzimu pilně připravujeme důstojnou oslavu. Těšit se můţete na prezentaci techniky sloţek
IZS, mnoţství ukázek po celý den, pár překvapení a tradiční zábavu pod širým nebem s chachabítem
kapely Něco a legendárním Telegrafem. Zakrouţkujte si tak 30. červenec 2016 ve svém kalendáři,
protoţe to je ten den, kdy to všechno vypukne. Ţijeme pro obec a občany, proto budeme rádi, pokud
přijdete slavit s námi. Jste srdečně zváni.

Výzva pro občany
Jedním z překvapení oslav je i předání slavnostního praporu – symbol hasičského bratrství a pospolitosti.
Do špice ţerdi bude umístěn datový nosič s poselstvím příštím generacím. Vyzýváme proto občany, kteří
chtějí zanechat budoucím rateňákům vzkaz, zasílejte své texty, fotografie, dokumenty, atd. na email
info@sdh-ratenice.net. Děkujeme.
SDH Ratenice Vám přeje krásné léto, mnoho záţitků z výletů a dovolených a pevně věříme, ţe se
společně potkáme 30. července při oslavách našeho významného výročí.
Za SDH Ratenice Jan Čáslava
Alice Moláková
Zlata Šmejkalová

