3/2012
3. rozsvěcování vánočního
stromečku

Návrat fotbalu

Opět působivé zahájení advetního
času zažily děti na 1. adventní
neděli 2. Prosince 2012. Jak se to
dětem líbilo?. Co prožívali
organizátoři? Co bylo k vidění na
výstavě?

Více na straně 06 a 08-09

VÁNOCE

Vážení spoluobčané,

V Ratenicích se po 11 letech
zprovoznilo hřiště.
strana 02-03

K. Pokorný obdržel
čestné občanství

se závěrem roku se Vám do Vašich schránek dostal poslední letošní Ratenický
zpravodaj.
Já využívám této příležitosti a je mojí milou povinností poděkovat všem mým
spolupracovníkům a ratenickým spolkům za spolupráci, bez které by chod obce
byl velice těžký.
Pro naši obec je důležitá práce našich hasičů, nejen v ochraně majetku a zdraví
občanů, ale i pro kulturní a společenský život v obci, myslivců, kteří ve své
honitbě vykonávají důležitou práci pro přírodu.

strana 09

Simire Ratenice

V letošním roce jsme také společnými silami obnovili funkci fotbalového hřiště a
tím umožnili i TJ Sokol Ratenice navázat na staré tradice, což je pro naši obec
také velice důležité.
Nesmím zapomenout na Ratenickou včelu a její klub mladých historiků, jejichž
aktivita v různých směrech velice zasáhla do dění v naší obci a nejen v ní.
Zkrátka a dobře, spolková činnost v Ratenicích funguje dobře a mně to dělá
velkou radost.
Také děkuji zaměstnancům obce, kteří se starají o údržbu zeleně, úklid a čistotu.
Musím říct, že naše obec vypadá čistě a upraveně. Snažíme se pracovat co nejlépe.

Čtenářům se představuje nový
kynologický klub v Ratenicích
strana 16
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Návrat fotbalu do Ratenic

Slovo starosty

Historie

ratenického fotbalu sahá do doby po první světové válce, avšak

nedochoval se o tom žádný písemný záznam. Existují pouze staré fotografie z té
doby.
Pokračování ze str. 1
Největší brzdou pro naši
práci a rozvoj je nedostatek
finančních prostředků.

Původní fotbalové hřiště bylo ve spodní části obce vedle silnice směrem na Pečky.
V roce 1960 dochází k dohodě mezi tehdejším MNV a JZD a záboru plochy hřiště
v důsledku zcelování zemědělských pozemků. Zároveň je ale dohodnuto, že se
hřiště vybuduje na jiném místě, které je méně využívané. Hrát na tomto novém
hřišti začínají žáci v sezoně 1961 – 62, do ročníku 1963 – 64 je již přihlášeno
družstvo dorostu a ročník 1965 – 66 zahajuje také družstvo dospělých ve 4. třídě.

Budeme se snažit i v příštím
roce
2013
naši
obec
zvelebovat a udělat vše pro
její dobro, aby se nám zde
dobře žilo.
Já osobně si přeji, aby se nám
podařilo uskutečnit co nejvíce
našich plánů, není jich zrovna
málo. K tomu všemu budeme
potřebovat nejen ty finance,
ale také hodně síly, elánu a
hlavně zdraví.
Přeji Vám krásné vánoční
svátky, jejich příjemné prožití
a hodně odpočinku, do
nového roku hodně zdraví,
pohody, klidu a štěstí.

Ladilslav Kratochvíl
starosta

Nejstarší fotografie ratenického fotbalového družstva – odhadováno na 20. léta
20. století. Tehdejší hřiště se nacházelo po levé straně při výjezdu z obce do Peček.
Hrálo se zde až do roku 2001. Poté muselo být hřiště předáno původním
majitelům pozemků, na kterých se nacházelo. Ti se o ně přihlásili v rámci
restitučního zákona, který vstoupil v platnost po roce 1989. Ztroskotala veškerá
jednání s majiteli pozemků o prodeji nebo výměně a pro ratenický fotbal začaly zlé
časy. Po desetileté ochranné lhůtě fotbal v Ratenicích musel končit.
Až do ročníku 2010 – 11 hráli Ratenice svá domácí utkání po dohodě na hřišti
v sousední Vrbové Lhotě. Situace byla však dále už neúnosná, oddíl se dostal do
tíživé situace a do dalšího ročníku se už nepřihlásil.
V roce 2008 se změnila situace týkající se nových vlastníků pozemků, obec
Ratenice znovu vstoupila do jednání o převodu pozemků a za určitých podmínek
se podařilo dosáhnout dohody. Hřiště se dostalo do vlastnictví obce. To byl
zlomový obrat k lepšímu.
Po mnoha letech nečinnosti však hřiště zarostlo a zpustlo. Jeden bývalý majitel si
na něm dokonce zkoušel orbu. Byla nutná celková rekonstrukce, obnova trávníku a
také oprava kabin. S pomocí dotace z Fondu sportu Středočeského kraje se nám
podařilo udělat nové WC, sprchy, umývárnu i s obklady a dlažby a opravit střechu
kabin. Celkem pak ještě 3x obec Ratenice žádala o finanční podporu na obnovu
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hrací plochy a dalšího vybavení, avšak naše žádosti již
nebyly vybrány k podpoře.
Nezbývalo nám tedy nic jiného, než naše plány uskromnit,
spolehnout se na vlastní ruce a začít sami. S podporou ZO a
obecní pokladny se celá věc nakonec podařila, i když je zde
ještě spousta práce s trávníkem, chybí dostatečné
zavlažování, lavice pro diváky, oplocení a další vybavení. To
nás teprve čeká příští rok.

Fotbalisté oddílu FC ROZMETADLO Ratenice v roce 2012.

Přes všechny potíže se po 11 letech vrací fotbal do Ratenic a
ročníkem 2012-13 tak obnovujeme dlouholetou sportovní
tradici. Za to patří poděkování všem ratenickým spolkům,
jejich členům, kteří pomohli, firmě ing. Karla Posoldy projektování zeleně, Jiřímu Kaprovi – zahradnické práce,
za rady, práci a pomoc, kterou nám poskytli a samozřejmě
také všem dalším dobrovolníkům z řad ratenických občanů,
kteří přišli a pomohli, když to bylo potřeba.
Václav Bašta, předseda oddílu
Ladislav Kratochvíl, starosta

Zasedání 31.8.2012
-

-

-

ZO schválilo podání žádosti a
spolufinancování projektu „Po
dobrém chodníku“
na MAS
Podlipansko.
ZO schválilo udělení čestného
občanství rodáku panu Karlu
Pokornému jako poděkování za
zpracování
obsáhlého
dějepravného díla o obci Ratenice.
ZO schválilo návrh partnerské
smlouvy mezi obcí Ratenice a
Římsko-katolickou farností Pečky
včetně finanční spoluúčasti na
financování obnovy varhan v
Ratenickém kostele.

Zasedání 24.9.2012
-

-

-

-

ZO rozhodlo o zrušení zadávacího
řízení
na
veřejnou
zakázku
Cyklostezka Ratenice – Pečky,
neboť byli z účasti v zadávacím
řízení
vyloučení
všichni
dodavatelé.
ZO schválilo mandátní smlouvu
s firmou
Gordion,
s.r.o.
na
opakování zadávacího řízení na
vybudování Cyklostezky Ratenice –
Pečky.
ZO neschválilo žádost o pronájem
všech obecních pozemků (orné
půdy) podanou panem Václavem
Bekem.
ZO schválil Plán obnovy obce na
roky 2013 až 2023.

Zasedání 26.10.2012
-

-

-

-

-

-

-

ZO schválilo Plán inventur a
inventarizační komise na rok 2012.
ZO schválilo Smlouvu o partnerství
mezi městem Kolín a obcí Ratenice
na zřízení elektronické spisové
služby pro území ORP Kolín.
ZO schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí o bezúplatném zřízení
věcného břemene, na jejímž
základě pan Chroust bezplatně
zřídí na pozemcích 400/9 a 522
v majetku obce Ratenice věcné
břemeno – umístění a provozování
kanalizačního řadu. ZO zároveň
schválilo jeho s napojení na
stávající kanalizační řad v majetku
obce.
ZO schválilo finanční příspěvek
pro rok 2013 na nákup krmiva ve
výši 10 tisíc Kč pro Myslivecké
sdružení Ratenice – Vrbová Lhota.
ZO schválilo finanční příspěvek
pro
rok
2013
na
provoz
tělovýchovné jednoty ve výši 20
tisíc Kč pro TJ Sokol Ratenice.
ZO bylo informováno s tím, že obec
uspěla s projektem „Po dobrém
chodníku“ v MAS Podlipansko.
Jedná se o rekonstrukci chodníku
od hřiště po hasičskou zbrojnici.
ZO bylo informováno, že Římskokatolická farnost Pečky uspěla s
projektem na opravu varhan a
úpravy okolí kostela v Ratenicích.
ZO přidělilo sociální byt č. 1 od
1.11.2012 manželům Hrochovým.

Zasedání 19.11.2012
-

-

-

-

-

-

-

ZO schválilo návrh p. Kudláčka –
7.000,- na projekt „Louže“ a
20.000,- na projekt „Náves.
ZO schválilo navýšení rozpočtu MŠ
o 25.000,- Kč z důvodu navýšení
cen elektřiny, malování prostor,
nákup nového robota do ŠJ, atd.
ZO schválilo navýšení o 2.000,- na
krmivo pro Myslivecké sdružení
Ratenice.
ZO schválilo návrh přebytkového
rozpočtu na rok 2013.
ZO schválilo příspěvek 500,-Kč na
Mikulášský balíček pro děti v MŠ
Ratenice.
ZO přidělilo sociální byt v domě
čp. 49 od 1.12.2012 paní Markétě
Hrdé.
ZO schválilo hodnotící komisi pro
akci „Cyklostezka Ratenice –
Pečky“ .
ZO nařídilo MŠ Ratenice odvod
investičního
fondu
zpět
do
rozpočtu obce.

Sestavil
Ing. Jiří Podskalský, zastupitel
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Kanalizace

Od

doby zprovoznění kanalizace

v roce 2009 je připojeno 138 domů.
Zbývá ještě připojit posledních 7
trvale obydlených domů.
Jedná se o ojedinělé případy. Majitelé
těchto
nemovitostí
se
dosud
nepřipojili z různých příčin. Někteří
uvádějí špatnou finanční situaci, jiní
tvrdí, že kanalizaci nepotřebují a že je
zbytečná. Přitom však potají načerno
vypouštějí odpadní vodu do okolních
zahrad a nebo do kanalizace tak, aby
to nikdo neviděl. Nejen, že tím
obtěžují své okolí neodolatelnou
linoucí se vůní, ale v prvé řadě se
dopouštějí
porušení
zákona
o
vodovodech a kanalizacích. Svým
neodpovědným konáním znečišťují

naše okolní životní prostředí
zhoršují kvalitu podzemních vod.

a

S těmito lidmi vedeme jednání o
nápravě,
pokud
tato
jednání
nepovedou k nápravě ( připojení ke
kanalizační síti), budou jednotlivé
případy
postoupeny
k řešení
nadřízeným
orgánům
životního
prostředí.
Musíme si všichni uvědomit, že
kanalizaci jsme vybudovali především
kvůli sobě, abychom sami sobě
nezhoršovali životní prostředí a měli
alespoň ve svých studních zdravější
vodu.
Připomínám,
že
jakékoliv
vypouštění splaškové vody ze
žump,
septiků
do
dešťové

kanalizace
zakázáno.

nebo

do

okolí

je

Stále také usilujeme o dostavbu druhé
etapy kanalizace. Do dnešního dne se
nám nepodařilo získat dotaci na tuto
stavbu. Máme vydané nové stavební
povolení,
v současné
době
se
přepracovává
projektová
dokumentace
(tzv.
prováděcí
dokumentace), která je nutná podle
nové vyhl. 130/2012 MF ČR
k výběrovému řízení.
Budeme podávat novou žádost na
Fond
životního
prostředí
a
zemědělství Středočeského kraje.
Předpokládáme, že výzva k podání
žádosti bude zveřejněna ještě letos.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Odpadové hospodářství

Jistě

jste

zaregistrovali

novinku

v zákonech, kterou se mění výše
místního poplatku za svoz a
shromažďování komunálního odpadu
v obcích. Jedná se o novelu zákona
č.565/1990 Sb.
Na základě tohoto zákona mají obce a
města možnost zvýšit poplatky za
odpady až do výše 1.000,-Kč za osobu.
Obec Ratenice vybírá poplatek za
popelnice dle zákona o odpadech.
Tento
poplatek
vychází
z předpokládaných nákladů svozové
firmy.
V našem
případě
TS
Nymburk.
Dle
dohody
s TS
Nymburk se náklady pro rok 2013
zvyšovat nebudou a tudíž my, jakožto
objednatel této služby nemáme důvod
ke
zdražování
svozu
popelnic.
Poplatky zůstávají na stejné
úrovni jako v roce 2012.

Co se týká odvozu odpadu na skládku
do Radimi ze sběrného dvora, tam
je cena určena dle smlouvy na 1.074,Kč za tunu včetně DPH. Je nutné
podotknout, že na tomto obec
prodělává, protože poplatky vybírané
od občanů ve sběrném dvoře jsou
podstatně nižší, než jsou skutečně
vyfakturované náklady.
Snažíme se třídit odpad, množství
vytříděného odpadu v naší obci se
neustále zvyšuje, takže lze říci, že
navrácené prostředky za tyto suroviny
nám alespoň částečně pokryjí náklady
na provoz tohoto systému.

příjem od občanů ve sběrném dvoře:
14.785,- Kč
(údaje jsou k 31.10.2012)
Došlo také ke změně v odvozu
bioodpadu (zelený kontejner, tráva
listí). Místo do Hořátve vozíme tento
odpad do Radimi, kde byla
zprovozněna
nová
kompostárna.
Rozdíl je v ceně za dopravu, z důvodu
kratší vzdálenosti, a v Hořátvi jsme
platili za uložení, ale v Radimi je to
zdarma.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Pro zajímavost uvádíme:
náklady na provoz třídění odpadu v
2012: 84.000,- Kč
vrácené prostředky ze
EKOKOM: 52.000,- Kč

náklady na velkoobjemové kontejnery:
60.752,- Kč

systému

PLATBY ZA ODPADY NA ROK
2013 SE PŘIJÍMAJÍ OD 7.1.2013
V ÚŘEDNÍCH DNECH –
PONDĚLÍ A STŘEDA.

Důležité upozornění:
Svoz komunálního odpadu proběhne mimořádně v pondělí 31.12.2012 !

 Ratenický zpravodaj
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Stavba cyklostezky

Jak

je již všeobecně známo, obci

Ratenice byla schválena dotace
z Regionálního operačního programu
(ROP) Střední Čechy, číslo výzvy 54,
prioritní osa doprava, oblast podpory
udržitelné formy veřejné dopravy na
výstavbu cyklostezky Ratenice –
Pečky.
Smlouva byla podepsána 26.4.2012.
Na základě toho jsme vyhlásili řádné
výběrové řízení na zhotovitele
stavby dle zákona č.137/2006.
Termín pro podání nabídek byl
22.8.2012. Do soutěže se přihlásilo
celkem 5 uchazečů. Hodnotící komise,
která zasedala celkem 3x, nakonec
doporučila obci Ratenice všechny
uchazeče vyloučit a zrušit celé
výběrové řízení. Na základě toho
Zastupitelstvo obce Ratenice na svém
zasedání dne 24.9.2012 rozhodlo o
zrušení výběrového řízení. Důvod byl
jasný – ani jeden z uchazečů ve své
nabídce buď nepředložil všechny
povinné přílohy, nebo zadavatelem
požadovaný subdodavatelský systém,
špatně oceněný výkaz výměr nebo
povinné přílohy návrhu smlouvy o
dílo. To znamená, že ani jeden
uchazeč nesplnil podmínky stanovené
zadavatelem a nepředložil tudíž
kompletní nabídku na zhotovení této
stavby. Nezbyla tedy jiná možnost, než
celé výběrové řízení zrušit.
Od tohoto okamžiku jsme začali
s přípravou nové soutěže, nového
výběrového řízení. K naší smůle ještě
vstoupila v platnost od 1.9.2012 nová
vyhláška č. 130 a 131 MF ČR, dle které
již nebylo možné použít k novému
výběrovému
řízení
projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Bylo nutné ji celou přepracovat na
takzvanou prováděcí projektovou
dokumentaci, která by našemu účelu
vyhovovala. Projektant cyklostezky
Ing. Adam Přibyl se tohoto úkolu ujal,
avšak na výsledek jsme si museli
skoro měsíc počkat. Obec Ratenice
dále musela uzavřít novou mandátní

smlouvu na provedení opakovaného
výběrového řízení, zpracovat novou
výzvu k podání nabídek. Tato výzva
zkompletovaná s novou projektovou
dokumentací
byla odeslána ke
kontrole na ROP Střední Čechy a po
jejich schválení nám bylo umožněno
vyhlásit novou výzvu, nové výběrové
řízení na stavbu cyklostezky. Výzva
byla zveřejněna dne 7.11.2012 na
profilu zadavatele obce Ratenice.
Termín pro podání nabídek byl
stanoven dle zákona na datum
23.11.2012 do 12.00 hod.
Vzhledem k velkému zdržení, se nám
posunuje termín zahájení stavby až do
té doby, než bude ukončeno výběrové
řízení a podepsána smlouva o dílo
s vítězným uchazečem. Stále je však
možné dodržet termín ukončení
stavby, což je 31.7.2013. Držte nám
palce, ať vše dobře dopadne.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Knihovna

Od

15. listopadu došlo ke změně

v naší knihovně. Paní Markéta
Černá vzhledem k novým pracovním
povinnostem
a
časovému
zaneprázdnění musela tuto práci
opustit.
Novou paní knihovnicí se stala
paní Danuše Beránková, která má
dlouholeté zkušenosti z práce na MěU
Pečky a v rámci své práce převezme
obsluhu
kontaktního
místa
Czechpoint.
Děkuji paní Markétě Černé za
dlouhodobou odpovědnou práci v naší
knihovně.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Důležitá data pro
Váš kalendář
 neděle 23. prosince 2012
kynologický klub Simire
„Vánoční sranda závody“
– pořádá KK Simire Ratenice
– viz pozvání str. 16
 pondělí 24.prosince 2012
v ratenické kostele sv.Jakuba
od 16 hodin
8. ratenické koledování
– s možností zažehnutí
pravého Betlémského světla
– pořádá Ratenická včela
 sobota 29. prosince 2012
kynologický klub Simire
„Agility dvojzkoušky“
– pořádá KK Simire Ratenice
– viz pozvání str. 16
 sobota 16. února 2013
hostinec U Kratochvílů
Hasičský ples
– zve SDH Ratenice
 březen 2013
- v mateřské skole
Zápis dětí do mateřské
školy
– více informací na str. 07
 sobota 2. března 2013
hostinec U Kratochvílů
ve 20.00 hodin
Maškarní bál
 neděle 3. března 2013
hostinec U Kratochvílů
Dětský karneval
 sobota 9. března 2013
v ratenické kostele sv.Jakuba
od 17 hodin
koncert ke 125. výročí
narození A.Hoffmanna
– zpívá sbor Hlahol
Nymubrk
– pořádá Ratenická včela
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Vítání občánků

V neděli dne 25.11.2012 proběhlo na OU uvítání občánků. Zúčastnilo se 6 miminek s rodiči, sourozenci a prarodiči.
Starosta obce Ladislav Kratochvíl a členka komise zdraví paní Markéta Černá uvítali další občánky naší obce. O kulturní
program se postarali děti z MŠ.
Ladislav Kratochvíl, starosta

Vzpomínka

Dne 24.11.2012 zemřela paní Helena Škopková, bývalá starostka, která vedla naši obec v letech 2000 – 2006. Patří jí
poděkování nás všech za obětavou práci a za vše dobré, co pro obec udělala.
Děkujeme.
Čest její památce.
Jménem celého zastupitelstva obce Ratenice
Ladislav Kratochvíl, starosta

Staročeské vánoce

Letošní Staročeské vánoce byly opět velice zdařilé.
Kulturní program předčil moje očekávání. Chtěl bych
tímto poděkovat všem účinkujícím, dětem z Mateřské
školy, dětem ze Základní školy z Vrbové Lhoty,
muzikantům Potkali se u Kolína i ze ZUŠ Pečky.
Samozřejmě děkuji také všem organizátorům a
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě, všem
ženám za přípravu vánoční výstavy a za upečené
vánočky.
Těším se opět za rok.
Ladislav Kratochvíl, starosta

 Ratenický zpravodaj
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Do nového školního roku v „novém“

Pro

ty, kteří sledují internetové stránky obce Ratenice

pravidelně, nebudou tyto informace ničím novým, přesto chceme
všem sdělit, že od září 2012 fungují nové stránky. Původní stránky
již delší dobu nevyhovovaly požadavkům dnešní doby a nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak tento problém vyřešit, by
bylo nakoupení nových stránek. Ač se zdá několik tisícovek a další placení měsíčního paušálu jako nepodstatné, při
rozpočtu naší obce je každá koruna v rozpočtu dobrá. A tak jsme se rozhodli, že se pokusíme vlastními silami a
minimálními finančními náklady vytvořit nové stránky, stejně jako původní, které do poslední chvíle fungovaly zadarmo.
A stalo se. Největší dík patří Janu Čáslavovi (autor stránek), Janě Tomanové (design stránek) a také firmě JiriVana.NET,
která poskytuje těmto stránkám technické zázemí.
Od uvedení nových stránek do provozu uplynulo již mnoho dní a my se snažíme každým dnem stránky doplňovat o
nejnovější aktuality, ale také o archivní zprávy a fotografie. Všechny problémy řešíme za provozu a tak se může stát, že
zrovna teď hned v této chvíli není něco, jak by mělo být, a tak prosíme o shovívavost, vše děláme ve svém volném čase.
Abychom se co nejvíce přiblížili ideálnímu stavu,
potřebujeme také vás, čtenáře našich stránek, abyste
nám svými připomínkami, nápady a podněty
pomohli zlepšit naše stránky. Není to jednoduché a
asi se nezavděčíme všem. Jeden se ptá, proč daná
zpráva obsahuje jen čtyři fotografie a hned druhý
píše, že by stačila jedna fotografie a místo ostatních
obsáhlejší komentář. Vše je jeden velký kompromis a
vyhovět všem se nedá.
Věřte, že se snažíme a budeme se snažit být co
nejlepší.
Jan Čáslava, autor a správce webu
Jan Sadek, správce webu

Zápis dětí do MŠ Ratenice na
školní rok 2013/2014

V měsíci březnu 2013 proběhne zápis dětí k docházce
pro školní rok 2013/2014 s datem nástupu do MŠ
1.9. 2013. Bližší informace se včas dozvíte na
internetových stránkách školy, formou plakátků v MŠ a
v obci a vyhlášením v místním rozhlase.
Přijďte v termínu zápisu i se svými dětmi. Místa jsou
omezená – kapacita školy je 25 dětí, přepokládaný
počet volných míst bude asi pro 6-8 dětí.

Poděkování

Ráda bych využila příležitosti a v této předvánoční
době bych chtěla poděkovat všem, kteří nějakým
způsobem v uplynulém roce pomáhali školce v jejím

fungování. Přivítali jsme každou pomoc, ať materiální
tak finanční, popř. i „pracovní“. Děkuji dále obecnímu
zastupitelstvu za finanční podporu
a vstřícnou
spolupráci, rodičům za materiální pomoc v podobě
hygienických a výtvarných potřeb, ovoce a zeleniny pro
školní jídelnu, atd. Děkuji také všem sponzorům, kteří
věnovali škole finanční nebo věcné dary.
Všem, kteří byť i maličkostí dětem zpříjemnili školní rok,
mikulášskou a vánoční nadílku, srdečně děkujeme. A
ještě poděkování – jedno patří rodičům za nádherné
kostýmy pro děti dož živého Betlému na letošní
Staročeské vánoce, a to druhé dětem, které dokázaly
zpomalit předvánoční shon a snad i potěšit obyvatele
obce.
Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti
do nového roku 2013
přeje ředitelka Alena Čáslavová a zaměstnanci
MŠ Ratenice
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Druhý ročník vánočního
bazárku „Udělej radost
druhým“

Po roce jsme opět oprášily věci, které nám
vloni z bazárku zůstaly, přidaly nové, které
jste nám laskavě věnovali a vyrazily dělat
radost sobě i druhým na Staročeské vánoce.
Letos jste „nakoupili“ za 2.824,- Kč! Všem
moc děkujeme a získané peníze využijeme
v příštím roce na uskutečnění akcí pro děti
v obci – dětský karneval a dětský den.
Věci, které nám zůstaly, uložíme a příští rok
na dalším ročníku vánočního bazárku se
s vámi se všemi budeme těšit zase na
viděnou!

Střípky ze školky aneb „Co se ti líbilo na Staročeských vánocích?“
Odpovědi dětí: „ Kouzelné náramky, které rozsvěcují stromeček, ňam vánočka, ohňostroj, jak byla celá ves potmě, rezavé
stojánky na stromečky ( mochomůrky a trpaslíci), jak jsme zpívaly, jak pěkně hráli, jak jsme pouštěly lodičky, jakého mám
nového plyšáka, ozdobený stromeček, jak auta musela poslouchat hasiče, …
Tak se nám asi ta první adventní neděle zase všem pěkně vyvedla a to potěší
určitě všechny, kteří obětovali svůj volný čas a s přípravou a pořádáním
pomáhali!
Alena
Čáslavová,
zastupitelka

 Ratenický zpravodaj
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Rozsvícení vánočního stromu
Stalo se v
Ratenicích
… před 150 lety (1862)
proběhla velká povodeň z
rozlité Výrovky (řeka byla
tehdy neregulovaná, takže
každý větší déšť způsoboval
zaplavení polí, silnice z Peček
do Ratenic a při větších
povodních i zatopení domů
na dolním konci u silnice na
Pečky) ,

Letos to bylo podruhé, co jsem stál zády k ratenickému vánočnímu stromu,
čelem k vám a díval se do očí vašich dětí. Nedovedete si představit, jak obrovskou
nervozitu zažívám a jak se bojím, abych ty naše nejmenší nezklamal. Děti, na
rozdíl od dospělých, neznají přetvářku. A tak smutek, zklamání, nebo úsměv a
radost jsou u nich opravdové. O to těžší je vykouzlit jim úsměv na tváři. A tak
úsměv a radost v jejich tvářích u vánočního stromu a hlavně po jeho rozsvícení mě
těší o to více.

byl vybudován kamenný
rigol od č.p. 4 dolů, který
soužil jako odpadní kanál
… před 125 lety (1887)

Přeji vám, ať jsou vaše děti stále usměvavé a radost přináší do vašich domovů
nejen teď, v době svátků vánočních, ale i po celý rok.

hřbitov tehdy ležící kolem
kostela byl rozšířen na
východní straně - směrem
k čp. 98 (na tomto hřbitově u
kostela se pohřbívalo až do
roku 1924)

Jan Sadek, zastupitel

… před 100 lety (1912)

Udělení čestného
občanství Ratenic
Karlu Pokornému

Za

vypracování

obsáhlého

dějepravného díla o historii Ratenic
bylo na návrh „mladých historiků“
Ratenické včely uděleno zastupitelstvem
obce čestné občanství ratenickému
rodákovi Karlu Pokornému (91 let).
K osobnímu předání došlo 9. prosince
2012 v Ústí nad Labem, kde pan Pokorný
žije.
Dílo
pana
Pokorného
nyní
zpracováváme, aby mohlo být k dispozici
všem zájemcům ratenické historie.
Luděk Kudláček, zastupitel

zaležení včelařského
spolku
Adolf Liebscher maluje na
strop lodě kostela fresku
„Nanebevzetí Panny Marie“
a dodává soubor křížové
cesty, boční oltář vyzdoben
obrazem Ježíše Krista
… před 50 lety (1962)
naprostý nedostatek
masa, sádla a tuků –
nelze je téměř koupit po
celém okrese

Z kronik zpracoval
Luděk Kudláček, zastupitel
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Zábavně poučný seriál:

Cyrano se diví

Jsem obyčejný kůň. Bydlím tady
v Ratenicích a rád poznávám vše
nové. Jen jsou stále věci, které ani
s mou velkou hlavou nikdy
nepochopím. Jednou ze záhad je:

SILVESTR
Něco Vám povím – vítání nového
roku není náš oblíbený čas.
Všechny ty rachejtle, petardy,
světla, hluk a divný smrad...
Bojíme se nejen my koně, ale i
ostatní zvířata, o těch divokých
ani nemluvím. Kdybyste jen viděli,
co se děje v ten čas na polích a
obloze kolem našeho výběhu. Vás
lidi to možná baví, ale nás zvířata
to děsí, Ďula jednou dokonce
prošla elektrickým ohradníkem!
Vážně by tahle Vaše kratochvíle
nešla omezit na pár minut po
půlnoci a nezačínat s ní už
odpoledne? A co takhle, místo
odpálení peněz do vzduchu,
věnovat je na dobrou věc? Třeba
na místní kostelík, nové stromky k
výsadbě, dětem do školky … Kolik
z Vás si po téhle výzvě sáhne do
svědomí a následně do peněženky.
Za ten dobrý pocit to snad stojí.
Vždyť na Štědrý den zní Tichá noc,
ale na Silvestra je to málem jako
ve válečné zóně...

Ratenické vzpomínkové setkání na holocaust
bylo 28.října

Dne

28. 10. 2012 jsem se zúčastnil

Tento projekt je realizován za

finanční podpory Evropské unie.
vzpomínkového
setkání
ratenických
Za obsah sdělení odpovídá
obyvatel, kde jsme si připomněli
výlučně autor. Sdělení
ratenické
občany
odvlečené
do
nereprezentuje názory Evropské
koncentračních táborů během 2.
komise a Evropská komise
světové války. Sešli jsme se před domem
neodpovídá za použití informací,
čp. 9, kde nám evangelický farář Bohumil
jež jsou jeho obsahem.
Baštecký vyprávěl o holocaustu. Dozvěděl
jsem se, že v Ratenicích právě v domě čp. 9 žila židovská rodina jménem
Lustigovi, kteří byli za 2. světové války deportováni do koncentračních táborů. Na
obecním úřadě jsme shlédli panely výstavy „Zmizelí sousedé“. Po prohlídce
výstavy jsme měli přednášku od manželů Jouzových z kolínského
Regionálního muzea s prezentací dobových fotek a dokumentů. Vyprávěli o
různých nařízeních, kterým se židovští občané museli podvolit (nesměli cestovat,
vlastnit řidičské průkazy, museli nosit Davidovu hvězdu). Než jim nacisti nařídili
nastoupit do vlaků a odjet do koncentračních táborů. Během přestávky jsme
mohli ochutnat různé židovské pokrmy. A nakonec po chutné pauze jsme
shlédli film Sedm světel. V něm vzpomíná 7
Češek židovského původu, které měly to štěstí,
že přežily koncentrační tábor. Vyprávěly své
vlastní skutečné příběhy. V pondělí byly
naproti domu č. 9 položeny tři kameny
zmizelých,
tzv.
stoleprsteiny,
do
chodníku samotným autorem Gunterem
Demnigem. Na akce přispívá v rámci projektu
„Oživlá historie“ Česká národní agentura
Mládež v rámci svého „Programu Mládež
v akci“.

David Černý,
za tým „mladých historiků“
Ratenické včely

Nebo zase něco nechápu?
Váš kůň Cyrano

www.ratenice.cz 

Gunter Demnig při pokládání 3
ratenickcých kamenů zmizelých
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Návštěva kolínské synagogy

Mladí

historici podílející se na

projektu Oživlá historie Ratenic v
neděli 18. listopadu 2012 navštívili
místa spojená s osudy židovské
komunity v Kolíně. Stalo se tak na
pozvání Miroslavy Jouzové. Ta je
nejen pracovnicí kolínské městské
knihovny, ale zároveň i odbornicí na
historii
kolínských
Židů, která
přispěla do našeho pátrání po
osudech židovských obyvatel
Ratenic.

Prohlídka začala v budově kolínské
synagogy, stavby patřící mezi
nejvýznamnější památky svého
druhu v Česku. První zmínky o
židovských
obyvatelích
Kolína
pocházejí ze 40. let 14. století a stojí za
pozornost, že nedlouho poté už byla
zdejší komunita druhou největší
v celých Čechách. Nejstarší známá
zmínka o samotné synagoze je z roku
1422. Židovská komunita ve městě
zanikla vinou holocaustu, synagoga
však přečkala nacistickou okupaci
(nejspíše i díky tomu, že je ukryta ve
vnitrobloku, mimo zraky náhodných

Stromy pro Výrovku

Letošní

podzim připravil říčce
Výrovce nové sousedy – stromy. Díky
MAS Podlipansko o.p.s., za
podpory
Nadace
VIA,
mohli
dobrovolníci
vysadit
na
50
ovocných i neovocných stromů.
Naše bezprostřední okolí tak získalo
nový, tolik potřebný, krajinotvorný

kolemjdoucích) a v Kolíně stojí
dodnes. V 90. letech navíc byla
kompletně zrekonstruována a hostí
řadu kulturních akcí.
Během komentované prohlídky jsme
měli možnost si prohlédnout nejen
krásně opravený interiér synagogy,
ale i stálou expozici o dějinách
kolínské židovské komunity „Žili tu
s námi“ a novou putovní výstavu
„Léta žalů a strastí“ zachycující
vzpomínky
konkrétních
pamětníků na holocaust. Tu se
snad v budoucnu podaří vydat i
v knižní podobě. S naší průvodkyní
paní Jouzovou jsme poté vystoupali
na
zbytky
městských
hradeb,
přiléhající k zadní stěně synagogy.
Když už jsme v synagoze viděli vše,
přesunuli jsme se na Starý židovský
hřbitov, který je právem považován
za druhou nejvýznamnější památku
svého druhu v Čechách (po starém
židovském hřbitově v Praze). Kdo ho

Navštivte i Vy
synagogu
v Kolíně
Aktuální otvírací dobu
najdete na stránkách
kolínského infocentra:
www.infocentrum-kolin.cz

prvek – stromořadí.
Díky novým třešním,
jabloním, hrušním,
švestkám, jeřábům,
moruším, lipám a
dubům se u nás
zabydlí víc ptáků a
dalších živáčků, ve
vzduchu bude méně
prachu a více kyslíku, stromy nám
poskytnou plody i léčivé květy.

nikdy nenavštívil, může ho snadno
nalézt poblíž železniční stanice Kolínzastávka. Na hřbitově se pohřbívalo
od poloviny 15. století až do roku
1887,
což
dokládá
přes
2 600 náhrobků se jmény řady
významných osobností. Hned za
vstupní branou je náhrobek Eliji, syn
Mordechaje
Maisela,
mecenáše
financujícího stavbu známé Maiselovy
synagogy v Praze. Jsou zde pohřbeni
také rabíni Becalel Charif a Chajim
ben Sinaj, tedy syn a synovec
legendárního
rabbiho
Löwa.
V severozápadní části hřbitova je
mohutný náhrobek továrníka Josefa
Weissbergera, zakladatele kolínského
lihovaru. A nechybí tu ani
obyvatelé z Ratenic. Mimo jiné je
tu pohřbena maminka v koncentráku
zavražděné Berty Lustigové, Antonie
Krausová z čp. 63. (zemřela v roce
1885).
Michal Louč,
za tým „mladých historiků“ Ratenické
včely

Řekněte sami, nevyplatí se sázet
stromy? Letošní termín výsadby se
kryl s dušičkovým obdobím, a tak se
sešla jen hrstka statečných sazečů. O
to víc jim děkujeme, že svým
nasazením,
odhodláním
a
houževnatostí pomohli uskutečnit tak
ušlechtilý čin – vysázet stromy.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu, o.s.
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Co přinesla rozprava „U louže o louži“?

Všeratenická rozprava s názvem „U louže o louži“, která se uskutečnila v polovině září, přilákala mnoho Rateňáků.
Dala prostor k vyjádření názorů k budoucnosti louže a zároveň přinesla podnětné postřehy a informace vážící se k louži.
Zde Vám předkládáme krátké resumé veřejné debaty.
Z historie louže:
- nejstarší dochovaný záznam o louži je z roku 1878 s souvisí
s opravou cesty
- v louži se plavili koně, cachtaly husy, projíždělo se jí povozy,
aby se zatáhly
- v louži se v létě plavalo a v zimě se na ní bruslilo
- louže sloužila jako požární nádrž
Proč není dnes v louži dostatek vody jako dřív?
- původně sem byla sváděná dešťová voda z obce. Při
budování dešťové kanalizace byl svod přeložen do ulice
V poustkách a ústí nyní do Ratenického potoka
- při výstavbě JZD byly porušeny drenáže meliorací, které do
louže přiváděly vodu z polí
- při čištění louže v 70. letech bylo porušeno jílové dno a voda
prosakuje do podloží
- postupem času došlo k rozpraskání betonových stěn louže
Současné zdroje vody pro další využití louže:
- nyní je v louži převážně voda dešťová
- díky propustnému dnu prosakuje do louže spodní voda při zvýšené hladině spodní vody
- kolem louže se nacházejí studně, které by snad mohly louži napájet
Využití louže dnes, jak ho vidí účastníci veřejné debaty:
- nechceme louži zasypat
- znovu obnovit vodní plochu (aby mohla být využitelná v zimě na bruslení)
- požární nádrž (zásoba vody při nutnosti hašení)
- vytvořit mokřad (biotop pro obojživelníky a původní rostliny Polabí, pozorovací a vzdělávací místo pro mládež)
- kombinace požární nádrže a mokřadu
Co využití louže komplikuje?
- současný technický stav louže
- předsudky (např. mokřadem vznikne líheň komárů)
- v louži se neudrží voda k vytvoření vodní plochy
- louže nemá vlastní dostatečný přítok
- louže nevyhovuje požadavkům na požární nádrž dle ČSN 752411
- obec nemá peníze na celkovou sanaci, ani na stálé čerpání vody z okolních studní do louže
- k problematice doposud nebyla zpracována žádná odborná dokumentace
Na závěr je třeba říct, že je velmi povzbudivé, že o louži
mnozí přemýšlejí a hledají jak skloubit představy s technickými
a finančními možnosti s ohledem na dnešní stav louže.
Děkujeme všem, kteří se k louži přišli podívat, podělili se o
své vědomosti a vyslovili své návrhy na další využití. Ratenická
včela bude s těmito cennými informacemi dále pracovat
s cílem vrátit louži funkčnost a krásu.
Všichni, kdo mají chuť podílet se na hledání cesty, jsou vítáni.
Za další informace k louži budeme vděční. Ozvěte se nám.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu, o.s.
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Ratenická včela Vám děkuje.

Milí

Rateňáci,

Rateňačky,

Rateňačata a přespolní! Během roku
2012
jsme
s mnohými
z Vás
uskutečnili projekty, které vedly
k povznesení ducha či prospěly
krajině. Mnozí z Vás na nás v dobrém
mysleli a drželi palce. Spojením
pozitivní myšlenky a ruky ochotné
pomoci vznikla atmosféra činorodého
kolotání,
z něhož
vzešlo
broukoviště, sázení vrbiček a

stromů u strouhy, připojení se
k Hodině Země, promítání v polním
kině BioTop, vyčištění břehů
Výrovky,
vyprávění
o
Adolfu
Liebscherovi v rámci Noci kostelů,
kurz Kosu ovládnouti, debata U
louže o louži, oslava 100 let
včelaření na Pečecku, dárek
z Ratenic dostal Miloš Forman,
usazení Kamenů zmizelých a
výsadba stromů u Výrovky. Vaše
aktivita, dobrosrdečnost a ochota nás

naplňuje
optimismem a
odhodláním, že má cenu
bojovat s větrnými mlýny.
Přejeme Vám, plnou radost vánoční,
abyste v roce 2013 neumdlévali, byli
zdraví a silní, dařilo se Vám v domě i
na poli a Vaše kroky vedla
prozřetelnost. Zachovejte nám přízeň
:o)
Vaše Ratenická včela, o.s.

Podzimní časy u ratenických hasičů
Vážený čtenáři zpravodaje, náš sbor se aktivně podílí na dění v obci. Něco málo z podzimního života spolku se můžete
dočíst v několika stručných odstavcích.
Drakiáda
V neděli 4. listopadu 2012 jsme se opět po roce sešli u již
tradiční akce, kdy malí i velcí pouštěli draky. Letos jsme se
s draky mohli opět vrátit na nově zrekonstruované hřiště.
Během dne se střídal déšť se sluncem, a vítr nikde. Naštěstí se po
začátku akce počasí umoudřilo a nadělilo nám trochu toho větru
pro to, aby se několik desítek draků vzneslo do výše nad
Ratenice. Po celou dobu a také po skončení akce si mohli
účastníci upéct brambory v popelu. Ohýnek jsme jako řádní
hasiči uhasili a už se těšíme na příští Drakiádu. Věříme, že se
najde někdo s vlastnoručně vyrobeným drakem, jelikož tomu tak
letos nebylo…
Lampionový průvod
Ve čtvrtek 17. listopadu se konala další avizovaná akce, a tou byl
Lampionový průvod. Řada účastníků se sešla s nejrůznějšími
lampiony u Pohostinství. Zde se každý podepsal na lampion štěstí,
děti byly ovité tzv. chemickými světýlky pro lepší viditelnost a
zábavu. Společně jsme šli vyznačenou svíčkovou trasou, která
byla tentokráte zkrácená z důvodu pozdějšího začátku akce. U
každé svíčky byla schovaná obálka s hádankou – letos jsme
ověřovali, zda mají velcí i malí přehled o historii. Ukázalo se, že
účastníci průvodu jsou znalí. Pobavili jsme se, poučili, zasmáli.
Kdo nevěděl, tak si rozšířil obzory či doplnil mezery v dějinách. U
hřbitova, téměř u konce trasy, jsme se pokusili o vyslání
lampionu štěstí do nebe. Pokus se zdařil a všichni účastníci,
kteří se podepsali,budou mít jistě na následující rok velké štěstí
zajištěné. Za rok se opět ve zdraví a s nadšením sejdeme u dalšího,
a to už 4. lampiónového průvodu!
Touto cestou děkujeme našemu dvornímu fotografovi Tomovi a všem nadšencům!
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Posvícenská zábava
Posvícení v Ratenicích připadá na druhý víkend
v listopadu. K této příležitosti uspořádal náš sbor
zábavu. Hudebním doprovodem se stala
osvědčená kapela Faust Band, která vyhrávala až
do rána. Připravena byla i tombola. A jelikož k
posvícení patří dobré jídlo i převážná většina cen
byly pochutiny v podobě uzené kýty, gyros
prasátka, sekané, klobásek, párečků či zákusků z
kuchyní našich hasiček. Tímto velice děkujeme
všem sponzorům tomboly. Večera se zúčastnily
známé i méně známé tváře. Dochází tak ke
spřátelení starousedlíků a nových obyvatel či
návštěvníků z okolí a to nás těší.

Staročeské Vánoce
Sousedé se 2. prosince sešli, aby společně zahájili advent v Ratenicích. U stromečku vystoupili místní umělci, děti z místní
mateřské školy, žáci ZUŠ Pečky či ZŠ Vrbová Lhota. Návštěvníci mohli zakoupit drobnosti z domácích dílen, bazárku či
včelích produktů. Shlédnout bylo možno výstavu s vánoční tematikou. Připravena byla i "degustace" chutných vánoček.
Netrvalo dlouho a na táckách zbyly jen drobečky. Tak byly chutné. K zahřátí jinak chladného podvečera posloužilo svařené
víno, horká medovina, čaj nebo uzená klobáska z hasičského stánku. Celý program byl velice příjemným zahájením
vánočního času.
Požární sport
Ve druhé části sezóny v požárním sportu se tým mužů potýkal
s personálními problémy. Marodka 3 členů týmu malinko
zkomplikovala některé závody. I přes to jsme se se záskoky
úspěšně účastnili tří ligových kol – 1. 9. Ratenice, 8. 9. Bulánka,
22. 9. Kostelec nad Černými lesy a jedné soutěže mimo ligu –
29. 9. Poslední sání v nedalekém Pňově. Tento závod bude
patřit nejen k nejoblíbenějším kvůli vepřovým hodům, které
jsou každoročně perfektní kulisou dne, ale i k těm
nejúspěšnějším sezóny, jelikož 5. místo z 28 zúčastněných je
vskutku dobrým výsledkem. Stejné umístění jsme obsadili i
v celkovém hodnocení Podlipanské ligy.
Jejím úplným závěrem se stal ples, který společnými silami
zorganizovaly sbory zapojené do této série závodů 20. října v
Obecním domě v Radimi. Soupeření skončilo předáním pohárů
a diplomů, a tak při přípravách táhli všichni za jeden provaz. Ve
stručnosti lze jen dodat, že se akce velice vydařila.
Letos nás čeká ještě novinka a to Mikulášské soutěž v Obrubech u Mladé Boleslavi 8. prosince. Jelikož uzávěrka toho čísla
zpravodaje je těsně před touto akcí, přineseme více podrobností v roce 2013 (pro fandy našeho týmu i dříve na našich
webových stránkách).
Podlipanská liga – Ratenice
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice uspořádal 1. září 6. kolo Podlipanské ligy. V rámci tohoto závodu proběhl i 1. ročník
Memoriálu Jaroslava Holoubka.
Pan Jaroslav Holoubek byl dlouholetým předsedou naší organizace a dodnes je velkým hasičským vzorem. V červenci
tohoto roku nás navždy opustil. Záslužnou práci tohoto významného člena jsme se rozhodli uctít memoriálem, který hrdě
ponese jeho jméno.

 Ratenický zpravodaj
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Přípravy na závody probíhaly již od rána. Musely být pečlivě
rozmístěny základny, vyměřeny tratě a vytvořeno zázemí
občerstvení apod. Kolem deváté hodiny se nově
zrekonstruované hřiště začalo proměňovat v hasičské
sportoviště. Celkem se sjelo 8 družstev dětí, 4 družstva žen a
10 družstev mužů. Všichni mezi sebou bojovali, aby získali
co nejlepší čas do celkového hodnocení.
Kategorie žen a dětí ovládla Bulánka. Kategorii mužů potom
kluci z Horních Měcholup. Krásný putovní pohár
Memoriálu Jaroslava Holoubka si odvezlo družstvo
mužů ze Sloupu. Součet časů 20,20s a 19,69s jim zajistil
výhru této trofeje. Rychlý stříkačky aneb naši mladí hasiči,
ukázali, že se větších soupeřů nezaleknou a i tak dokáží
podávat skvělé výkony.
Jednotka
Letošní podzim a začátek zimy byl a doposud je pro jednotku poklidným obdobím. Celkový počet mimořádných událostí je
prozatím na čísle 0. A doufejme, že to tak zůstane i nadále. Jednotka však nezahálela již 2x proběhlo v rámci výcviku a
zkoušení techniky čerpání studně u místního JZD, která by mohla sloužit jako zdroj přítoku vody do místní „Louže“.
Další akcí byly Staročeské Vánoce, kde členové jednotky zajišťovali zpomalování vozidel, aby nedošlo k ohrožení
účastníků akce. Hasičská zbrojnice se stala i místem pro exkurzi dětí Mateřské školy. Dítka pilně naslouchala,
které nářadí se na co používá, co má hasič na sobě při zásahu, co vše je v hasičském voze nebo jak bliká a zní hasičské
majáky. Řidiče a strojníky čeká ještě těsně před novým rokem cyklické školení, aby se seznámili s novinkami v platné
vyhlášce.
„Rychlý stříkačky“ – Branný závod aneb Závod požárnické všestrannosti 2012
Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo v neděli 7. října
podzimní části okresního kola celorepublikové hry Plamen,
které se konalo v Ovčárech. Jednalo se o Závod požárnické
všestrannosti, který je jednou ze šesti disciplín Plamenu.
Ostatní disciplíny se realizují na jaře. Cílem Plamenu je ověřit
získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním
nářadím, jejich rychlost a pohyblivost. Jednotlivé hlídky na
trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest
stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze
vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první
pomoci, požární ochranu a překonání překážky po
vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno
trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému
na trati.
Vzhledem k chladnému a navíc i deštivému počasí soutěžní družstva neběžela přespolní běh a všechny disciplíny si plnily
na území tamějšího fotbalového hřiště. Naše hlídka starších mladých hasičů se umístila po celkovém sečtení trestných
bodů na báječném 4. místě (z celkových 15 družstev), což je pro nás ohromný úspěch. Jeden člen úspěšně
reprezentoval náš sbor ve starším družstvu SDH Pečky, kteří se umístili na 2. místě. Na jaře se chystáme účastnit dalších
disciplín Plamenu. Držte nám palce!
Pár slov na závěr
Být členem naší hasičské rodiny není jen tak. Proto bych chtěl na závěr toho povídání poděkovat za celoroční aktivitu
všem nadšeným hasičům a přátelům sboru, kteří věnují obrovskou část svého volného času realizaci kulturních akcí,
účastní se schůzí, brigád, zásahů, školení, soutěží, tréninků či jinak vypomáhají během různých nahodilých situací
mnohdy na úkor svých osobních zájmů.
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Díky patří i obecnímu úřadu Ratenice. Spolupráce s panem starostou a zastupitelstvem funguje na
velice vysoké úrovni. Naše prosby jsou vždy kladně vyslyšeny a podpořeny. A v neposlední řadě
děkujeme také VÁM, kteří navštěvujete naše akce. Jste pro nás motivací pokračovat.
Krásné prožití Vánočních svátků, bohatou nadílku, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce přeje celý kolektiv Sboru Dobrovolných hasičů Ratenice.
Více o sboru naleznete na webu www.sdh-ratenice.net.
Jan Čáslava - jednatel, vedoucí mužů
Alice Moláková - zástupce starosty SDH, vedoucí mládeže

Sportovní areál především kynologických sportů "Kynologický klub
SIMIRE Ratenice"
Milí občané Ratenic,
jak jste jistě zaznamenali, na části
pozemku bývalého statku jsme
vybudovali nové kynologické zázemí,
které má plnit účel nejen cvičáku pro
psy. Vznikl tu KK SIMIRE
Ratenice. Jsme aktivní spolek
nadšenců s pejsky i bez nich a
každého, kdo má vážný zájem se svým
psem, nebo pro psy něco dělat, rádi
uvítáme mezi sebe.
Halu, která dříve sloužila jako sklad
obilí, jsme celou opravili, dostala okna
proti průvanu a s kobercovým
pokrytím podlahy nyní slouží pro
kryté akce za nepřízně počasí. Tím se
náš cvičák stává velice prestižní,
neboť
speciálních
krytých
hal
takového rozměru přímo v areálu
cvičáku u nás v republice není mnoho.
Celý pozemek jsme urovnali a oseli
trávníkem - to je hlavní cvičební plac,
který je přepažen tújemi na malý a
velký. Velkou výhodou je i velký
parkovací prostor uvnitř areálu, jsme
tím snadno dostupní i lidem z

okolních vsí a měst, kde podobné
zázemí postrádají.
Nyní jsme vytíženi stavbou hlavní
budovy cvičiště, kde bude kantýna,
klubovna a sociální zázemí pro členy
našeho klubu. To vše se děje za
provozu a nepřerušených tréninků či
jiných akcí, proto doufáme, že se nám
toto podaří dokončit co nejdříve a
budeme se moci zaměřit hlavně na
naše psí kamarády. O ně nám jde
především. Pravidelně se zde konají
tréninky psů v několika disciplínách především sportovní kynologie a
agility, skládají se zde zkoušky z
výkonu různých obtížností, ale také
závody, semináře a podobné akce,
okolo pejsků. Každý má možnost
nezávazné návštěvy a seznámení se s
pravidly, která u nás chodí, aby se
mohl rozhodnout, zda chce rozšířit
naše řady jako člen, nebo se přihlásit
jen do jednoho z kurzů a společně se
svým pejskem se něčemu naučit.
Možností
je
u
nás
mnoho.
Pořádáme kurzy poslušnosti pro
štěňátka i dospělé psy, kde se
pejsci učí základní poslušnost, kde je
na prvním místě přivolání a
socializace s ostatními pejsky a lidmi.
Naším hlavním cílem jsou vychovaní
pejsci, kteří budou dělat radost nejen
svým majitelům, ale i okolí a vyrostou
z nich sebevědomí, přátelští a poslušní
parťáci.
Po
absolvování
kurzu
nabízíme všem možnost pokračovat
dále jako náš člen a rozvíjet
schopnosti
svého
čtyřnohého
kamaráda a také své schopnosti v

kynologickém sportu, jako jsou agility,
sportovní kynologie či frisbee. Uvítali
jsme zde již návštěvu dětí z
mateřské školky, přišly se podívat s
paní ředitelkou na ukázku z agility a
frisbee, která se dětem moc líbila.
Nejbližší námi pořádané akce budou
"Vánoční sranda závody" 23.12. a
„Agility dvojzkoušky“ 29.12., na
které jste všichni srdečně zváni. Více
informací
naleznete
na
našem
webu www.simire.wbs.cz .
Za celý spolek SIMIRE přejeme všem
občanům i čtyřnohým přátelům veselé
Vánoce, příjemné svátky a úspěšný
vstup do nového roku
Simona Wächterová,
za Kynologický klub SIMIRE Ratenice

