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Dětská radost –
vánoční bazárek
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Milí spoluobčané,
s končícím rokem bych Vás ráda seznámila s prací zastupitelstva a
přiblíţila jeho snaţení za první rok funkčního období.
Na jaře proběhla v naší obci II. etapa výstavby kanalizace, v příštím
roce máme přislíbenou dotaci ze Středočeského kraje na její dostavbu
a tím bude dokončeno odkanalizování celé obce.
Za úspěch povaţuji odkoupení budovy MŠ s přilehlými pozemky,
které obec vyuţívá jako sběrné místo, od Římskokatolické farnosti
Pečky. V příštím roce bychom chtěli zaţádat o dotace a pustit se do
rekonstrukce objektu.
V části obce proběhly revize a opravy veřejného osvětlení, bylo
rozšířeno veřejné osvětlení směrem na Cerhenice. Další revize budou
průběţně následovat.
Projekt, který se zpracovává a postupně bychom ho chtěli realizovat, je
chodník směrem na Vrbovou Lhotu a chodník směrem na Pečky, který
by spojoval cyklostezku s obcí. Jednáme s majiteli pozemků o směně
nebo odkupu. Bez těchto pozemků nepůjde stavba chodníku směrem
na Pečky realizovat.
Na jaře byly zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi, opravy budou
probíhat i v příštím roce. Začátkem srpna byla opravena spodní část
Dvorské ulice.
Bohuţel nám opět nebyla přiznána dotace na rekonstrukci ulice „U
zrcadla“, obec nemá dostatek finančních prostředků, aby projekt
realizovala sama.
Toto je přehled nejdůleţitějších prací, kterými jsme se celý rok
zabývali a nejbliţší vize pro příští rok. Drţme si palce, abychom byli
v jejich realizaci úspěšní.
Přeji Vám ze srdce vše dobré v novém roce, hodně zdraví, lásky a
vzájemné radosti.
Hezké proţití vánočních svátků.
Martina Podskalská, starostka

Nová obydlí pro ptáčky
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Ratenické virtuální
ekomuzeum v hledáčku
profesionálů
…strana 8, 9

Rychlý stříkačky jsou
rekordmani ligy!
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Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 11. 6. 2015

Zasedání 8. 9. 2015

 Paní Eva Šmejkalová sloţila
slib člena ZO.
 ZO bylo seznámeno s opravou
dešťové kanalizace.
 ZO schválilo návrh směny
pozemků s církví s doplatkem
za budovu školky a sběrného
dvora.
 ZO schválilo
záměr o
pronájmu pozemků p. Bekovi
a p. Chlumskému.
 ZO bylo informováno s
pokračováním stavby II. etapy
kanalizace.

 ZO rozhodlo o pořízení
nového
digitalizovaného
územního plánu obce.
 ZO bylo informováno o
podpisu Směnné smlouvy s
doplatkem
s
Římskokatolickou
farností
Pečky o MŠ a sběrném dvoru.
 ZO bylo informováno o
vypracované studie na obnovu
Louţe a o záměru vypracovat
projekt a získat dotaci na tuto
akci.
 ZO bylo informováno o
projektu na chodníky směr
Vrbová Lhota a na Pečky a
návazností na cyklostezku.

Zasedání 30. 6. 2015
 ZO
schválilo
směnnou
smlouvu
s doplatkem
za
budovu MŠ a sběrného dvora.
 ZO schválilo přijetí úvěru od
Českomoravské záruční a
rozvojové banky a.s. pro
financování doplatku za MŠ a
sběrný dvůr.
 ZO bylo informováno o
rozšíření kontejnerů na plast a
papír po 2 kusech.
Zasedání 23. 7. 2015
 ZO bylo seznámeno se studií
na obnovu Louţe.
 ZO bylo informováno o
pronájmu pozemků panu
Bekovi a Chlumskému do
konce volebního období.
 ZO schválilo opravu Dvorské
ulice firmou Roadstav s.r.o.
 ZO schválilo, ţe funkce
starostky bude vykonávána
jako neuvolněná a funkce
místostarosty
bude
vykonávána jako uvolněná.

Zasedání 15. 10. 2015
 ZO schválilo přijetí dotace
z rozpočtu
Středočeského
kraje na akci Dostavba
kanalizace v obci Ratenice.
 ZO schválilo přijetí dotace

z Programu
účelové
neinvestiční dotace v poţární
ochraně na výdaje jednotek
SDH.
 ZO schválilo zhotovitelkou
projektu na opravu MŠ
Ratenice
Ing.
Jaroslavu
Hofovou a termín vyhotovení
projektu březen 2016.
 ZO vybralo nabídku Ing. arch.
Tůmové a pořizovatel MÚ
v Kolíně
na
pořízení
digitalizovaného
Územního
plánu obce.
Zasedání 20. 11. 2015
 ZO bylo seznámeno s
návrhem
přebytkového
rozpočtu obce na rok 2016 a
tento
návrh
rozpočtu
schválilo.
 ZO bylo seznámeno s
Kontrolou hospodaření obce
za rok 2015 - nebyly zjištěny
ţádné chyby a nedostatky.

Poděkování
- Mysliveckému spolku Ratenice – Vrbová Lhota za uspořádání
naučně-zábavného dne pro děti
- manţelům Píšovým a ostatním organizátorům akce
„Rozloučení s prázdninami“ za milou bojovku pro rodiče a
děti
- SDH Ratenice za uspořádání lampionového průvodu ke Dni
boje za svobodu a demokracii
- organizátorům Staročeských vánoc a dětem za jejich velkou
pomoc při rozsvěcení stromečku před obecním úřadem
- našim zaměstnancům, kteří se od jara do podzimu drobnými
opravami, údrţbou zeleně a úklidem podíleli na zvelebování
obce
- všem, kteří svým počínáním přispívají k soudrţnosti v obci, a
není jim lhostejný ţivot ostatních spoluobčanů
Děkujeme.

Martina Podskalská, starostka
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Kácení vzrostlých stromů v obci
Vzhledem k napadení mšicí došlo
v letošním
roce
k plošnému
zasychání a opadání jehličí smrků.
Tyto smrky je potřeba odstranit a to
jak na hřbitově, tak na kopečku u
hasičárny a bohuţel i před obecním
úřadem.
Obec nechala stav napadených
stromů posoudit dendrologem, který
doporučil
odstranění
těchto
nemocných stromů.
K dalšímu kácení stromů u pomníku
byla obec donucena z důvodu
zachování bezpečnosti budovy čp.
49 a všech, kteří se v prostoru těchto
stromů pohybovali.
Připravujeme plán nové výsadby
stromů, která se uskuteční v jarních
měsících roku 2016 ve spolupráci
s Mysliveckým sdruţením Ratenice
– Vrbová Lhota.
Vladimír Klouda
místostarosta

Na co se můžeme
těšit?
24. prosince 2015

Ratenické koledování
kostel sv. Jakuba
- pořádá Ratenická včela

3. ledna 2016

Tříkrálové koledování
Tři krále vítejte u svých dveří
- pořádá Ratenická včela
23. ledna 2016

Myslivecký ples
Pohostinství u Kratochvílů
- pořádá Myslivecké sdruţení
Ratenice – Vrbová Lhota
20. února 2016

Nové hroby
Vzhledem k pohybu lidí bez českého
občanství na území České republiky
se i naše obec musí vypořádat
s problémem úmrtí těchto osob
v katastru obce. Toto nám udává
zákon o pohřebnictví – veškeré
náklady spojené s pohřbem hradí
obec.
Bohuţel se tento případ stal i v naší
obci, byli jsme nuceni se o
zemřelého
cizího
státního
příslušníka postarat. K důstojnému
místu posledního spočinutí byl na
místním hřbitově vyčleněn prostor
pro uloţení jeho ostatků.
Vladimír Klouda
místostarosta

Hasičský ples
Pohostinství u Kratochvílů
- pořádá SDH Ratenice
Jaro 2016

Sběr železného šrotu
- pořádá SDH Ratenice
30. července

130. výročí od založení
SDH Ratenice
Hřiště
- pořádá SDH Ratenice
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Územní plán obce
Naše
obec
připravuje
vypracování nového územního
plánu, protoţe dosavadní ÚP
nesplňuje poţadavky kladené
platným stavebním zákonem.

Na základě dotazníku, který jste
dostali do schránek, budou
řešeny vaše poţadavky a další
podněty, které se v průběhu času
vyskytly. Děkujeme všem za
včasné dodání podkladů pro

zapracování do územního plánu.
ÚP bude vytvořen v průběhu let
2016-17.
Martina Podskalská
starostka

Kanalizace
V srpnu proběhla kolaudace
II. etapy kanalizace. Ţádáme
občany, kteří se dosud nepřipojili
na kanalizační řad, aby tak učinili
a Ti, kteří mají ještě finanční
závazek k obci, aby ho uhradili.
Upozorňujeme, ţe v okamţiku
dokončení výstavby kanalizace

v celé obci, je povinností majitelů
nemovitostí
připojení
na
kanalizační řad. Nepřipojení
nemovitostí bude dále řešit odbor
ţivotního prostředí MěÚ Kolín.
Martina Podskalská
starostka

Svoz odpadů v roce 2016
V roce 2016 bude probíhat svoz odpadů v naší obci obdobným způsobem jako v letošním roce. Ceny za
svoz popelnic zůstávají stejné jako letos:
1x za týden - 1.760,- Kč
1x za 14 dní - 1.320,-Kč
1x za měsíc - 770,-Kč, samostatně ţijící důchodce platí 500,-Kč
Svozovým dnem zůstává pondělí.

Poplatky se vybírají na OU od 11. 1. – 29. 2. 2016:
pondělí : 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod.
středa : 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod.
Vzhledem k zavedení elektronické pokladny budou poplatky vybírány POUZE
v úřední dny!
Od 1. 3. 2016 nebudou nezaplacené popelnice bez vylepené známky na rok 2016 vyváženy.
Ţádáme vás, abyste si zkontrolovali stav své popelnice, zda-li vám vydrţí další rok, ještě před vylepením
nové známky. V případě potřeby vám zrezivělou nebo zničenou popelnici vyměníme zdarma na OÚ.
Sběrný dvůr bude i nadále otevřen kaţdou sobotu od 10.00 – 11.00 hod.
26. 12. 2015 bude sběrný dvůr uzavřen!
UPOZORNĚNÍ:
Ve dnech 28. 12. – 31. 12. 2015 bude obecní úřad Ratenice uzavřen.

Ratenický zpravodaj
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TŘIĎME ODPAD V NAŠÍ OBCI
V minulém zpravodaji jsme uveřejnili článek, kde jsme psali o třídění komunálního odpadu v naší obci.
Snahou tohoto článku bylo přesvědčit vás, občany naší obce, k většímu třídění komunálního odpadu,
abychom
více
šetřili
ţivotní
prostředí
i
vaší
peněţenku.
Plníme slib z konce článku a předkládáme výsledek hospodaření s odpady za první a druhé pololetí.
Bohuţel k ţádné zásadní změně NEDOŠLO.
Druhé pololetí ještě není úplně uzavřeno, ale jiţ teď je zřejmé, ţe mnoţství i platby jsou hodně podobné.
Škoda.
Přesto znovu apelujeme na vás, naše spoluobčany – prosím pomozte:
TŘIĎTE ODPAD!
Jan Sadek, Karel Posolda
zastupitelé

Pozvání do knihovny
Nastal opět čas dlouhých zimních
večerů… Pro zpříjemnění těchto
chvil jsme pro Vás zakoupili
několik nových knih jak pro
dospělé, tak pro děti. Jsou to
např. tyto tituly To prší moře od
Radky Třeštíkové, Všichni jsme z
toho úplně na větvi od Karen Joy
Fowlerové, Kohouti kokrhají
všude stejně od Jana Bárty nebo
vás zaujme novinka Co to bude
od Táni Kelleové-Vasilkové.

Můţete se vydat po stopách
slavných osobností s knihou
Dotkni se výšin.
Pro děti tu máme Medové
příběhy, Hroší příběhy nebo v
komiksové
podobě
Malého
prince a větrná planeta.
Nevybrali jste si? Nevadí, v
našem kniţním fondu je spousta
zajímavých knih a třeba by Vás
některá zaujala.
Těším se na Vaši návštěvu.
Danuše Beránková
knihovnice

Váţení spoluobčané,
Jako kaţdý rok, i letos končíme
rok mírným zhodnocením naší
činnosti.
Podzimní kolo jsme zakončili 10.
místem v tabulce z 11 soutěţících

druţstev, vzhledem k věkové
hranici našeho týmu a z důvodu
horšího scházení se na zápasy to
bohuţel odpovídá.
TJ SOKOL Ratenice chce tímto
poděkovat našim nejvěrnějším
fanouškům za jejich neutuchající
podporu i v této době, kdyţ se
nám nedaří.
Samozřejmě by to nešlo i bez
obětavé práce našich členů.
Hlavně pánů Ladislava Martínka
a Petra Federleho, kteří údrţbě
hřiště obětují mnoho času.

Velké
poděkování
patří
samozřejmě
i
našemu
zastupitelstvu za stálou podporu.
Chtěli bychom využít tuto
příležitost a vyzvat všechny kdo
by
měl
chuť
hrát
za
Rozmetadlo, aby nás oslovili. S
radostí vás přivítáme v našich
řadách.
Rádi bychom vám všem popřáli
krásné předvánoční
období,
ţádný shon, jen pohodu a klid.
Šťastné a veselé Vánoce a prima
nový rok 2016.

TJ SOKOL Ratenice (ROZMETADLO)
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Vážení občané,
ráda bych vyuţila příleţitosti a v
této předvánoční době bych
chtěla poděkovat všem, kteří
nějakým způsobem v uplynulém
roce pomáhali školce v jejím
fungování. Přivítali jsme kaţdou
pomoc, ať materiální tak
finanční, popř. i „ pracovní“.
Děkuji zřizovateli Obci Ratenice
za finanční podporu provozu

školy a vstřícné jednání, rodičům
za materiální pomoc v podobě
hygienických
a
výtvarných
potřeb, ovoce a zeleniny pro
školní jídelnu, finančních darů,
za krásně připravené kostýmy pro
děti na vystoupení Ţivý Betlém
při Staročeských Vánocích, za
aktivní účast některých rodičů na
akcích školky, atd.

Děkuji také všem sponzorům,
kteří věnovali škole v roce 2015
finanční nebo věcné dary, velice
si jejich přispění váţíme.
Všem, kteří byť i maličkostí
dětem zpříjemnili školní rok,
mikulášskou a vánoční nadílku,
srdečně děkujeme.

Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku
přeje spoluobčanům Ratenic ředitelka A. Čáslavová a zaměstnanci MŠ Ratenice

Dětská radost – vánoční bazárek
Jak se stalo hezkou tradicí, tak i
letos jsme se sešli u vánočního
stromku a společně přivítali
měsíc ztišení a vnitřního vnímání
poselství vánoc – ADVENT.
Díky Vaší štědrosti jsme mohli
připravit široký výběr hraček a
různých drobností, za které se
platilo dobrovolnými částkami.
Letos, i přes nepřízeň počasí,
jsme rozdávali drobné radosti, za

které
jste
Vy,
váţení
spoluobčané, zaplatili zatím
nejvyšší částku 5 141,- Kč. Tyto
peníze věnujeme dětem z obce na

Dětský karneval a červnový
Dětský den.
Děkujeme všem, kteří pomohli
uskutečnit
tuto
adventní
dobročinnou
akci.
Zvláštní
poděkování patří manţelům
Šmejkalovým, kteří pro náš
bazárek zajistili krásný stánek,
jenţ jsme, s díky, v deštivém
počasí všichni rádi vyuţili.

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE.
Vlasta Mengerová a kolektiv zaměstnanců MŠ Ratenice

Ratenický zpravodaj | MS Ratenice – Vrbová Lhota, Ratenická včela
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Z činnosti MS Ratenice – Vrbová Lhota
V měsíci červnu se konalo na
chatě MS 2. setkání dětí s členy
mysliveckého sdruţení. Děti
soutěţily ve znalostech o naší
přírodě.
Od konce srpna začalo MS
zajišťovat krmení pro zvěř na
zimní období. Výrazně pomohla

finanční dotace od obce Ratenice,
za coţ jim děkujeme.
Odměnou za celoroční činnost
pro myslivce jsou podzimní hony
na drobnou zvěř. Dva hony jiţ
proběhly, další se uskuteční v
prosinci.

23.
ledna
2016
uspořádá
myslivecký spolek tradiční ples,
na který vás srdečně zveme.
Za členy MS přeji příjemné
vánoční svátky a šťastný Nový
rok.

Jan Černý
jednatel Myslivecké sdruţení Ratenice – Vrbová Lhota
Milí přátelé ptáčci,
moţná jste si začátkem října
všimli nezvyklého ruchu na
ratenické návsi. Dospěláci i dítka
stloukali a barvili vaše nové
domovy. Nyní vám můţeme
slavnostně oznámit, ţe na
hnízdní sezónu 2016 jsou pro vás
na
území
Ratenic
umístěny budky, které rozvěsili
vaši dvounozí přátelé. Celkem
deset
budek-sýkorníků
je
umístěno v lokalitách na návsi, u
louţe, v aleji ke hřbitovu a na
lípách u hřiště.

Ještě pořádně vymalovat, ať
se tam novým ptačím
obyvatelům líbí

Nová obydlí k nastěhování na
jaře 2016

Tomáš Vainer
Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela

Doufáme, ţe se vám nová obydlí
zalíbí a vyvedete v nich spoustu
zdravé omladiny.

Kniha Oživlá historie Ratenic
Dlouhé a šedivé zimní měsíce si
je moţné zkrátit různě, například
dobrou knihou. Jiţ delší čas
členové spolku Ratenická včela
shromaţďují fotografie a další
dokumenty
z historie
obce.
Podařilo se nám objevit mnoho
cenných
a
překvapivých
materiálů, včetně unikátních
rukopisů-pamětí
dlouholetého
starosty Františka Miškovského a

velkého znalce ratenické historie
Karla
Pokorného.
V rámci
projektu Mládeţ v akci jsme
rovněţ zaznamenali vzpomínky
nejstarších obyvatel obce a
zachytili tak vyprávění o dnes uţ
téměř zapomenutých událostech
či tradicích. Naše dlouhotrvající
úsilí vyústilo v knihu Oživlá
historie Ratenic, jejíţ součástí
budou jak zmíněné paměti, tak i

kapitola opírající se o jedinečné
pamětnické výpovědi. Počátkem
příštího roku bychom rádi
uspořádali tematické odpoledne
věnované právě této knize.
Termín bude upřesněn, ale jiţ
nyní se těšíme na setkání se
všemi zájemci o ratenickou
minulost!
Petra Čáslavová, Michal Louč
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Cyrano se diví
Zveme Vás:
Tradiční štědrovečerní koledování se uskuteční 24. 12. 2015 v 16 hod.
v kostele sv. Jakuba v Ratenicích. Děti, které se chtějí zapojit do
nácviku koled, mohou přijít 23. 12. 2015 v 16 hodin.
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 jsou:

Pocit marnosti
Moji milí Rateňáci, je tu
konec roku a já se s vámi
loučím.
Chtěl
bych
poděkovat za vaše ohlasy, ať
uţ pochvalné nebo kritické.
No, není na světě kůň ten,
který by zařehtal libě lidem
všem. Ale poslední dobou
jsem poněkud unavený. Stále
dokola
bych
mohl
komentovat nezodpovědné a
sobecké chování některých z
vás. Jenţe ti slušní to nedělají
a těm ostatním je to jedno.
Věřil jsem, ţe vás tak trošku
s humorem nakopnu a snad
to u někoho i zabralo, ale
všechny nešvary se bohuţel
opakují. Mám se snad
okovat? Ono je i těţký
komentovat něco aktuálně,
kdyţ zpravodaj vychází
dvakrát ročně. Bylo by fajn,
kdyby se vám ve schránkách
objevoval alespoň tak často,
jako se mění roční období
nebo zubní kartáček.
A tak vám já, moje
kámoška Ďula i naše tisková
mluvčí Romana Svobodová
přejeme cinkání podkůvek
pro štěstí (i kdyţ jsme bosí) a
polepšete se - je to vaše
místo k ţivotu a jaké si ho
uděláte…
Váš kůň Cyráno

Členové a příznivci spolku Ratenická včela v rámci Tříkrálového
koledování budou procházet Ratenicemi 3. 1. 2016 a zájemcům napíší
na veřeje stavení poţehnání. Vyhlíţejte nás.

Ratenické virtuální ekomuzeum v hledáčku
profesionálů
Dne 17. 11. 2015 uběhly
přesně dva roky od slavnostního
„otevření“
ratenického
virtuálního
muzea
zvaného
„Ekomuzeum Ratenice“. Za tu
dobu
navštívilo
internetové
stránky téměř 1700 návštěvníků.
Většina z nich jsou opakovaní
hosté, kteří si na webu Ekomuzea
studují fotografie, nahrávky,
kroniky či jiné dokumenty obce
Ratenice.
Virtuální muzea jsou stále
atraktivnější i pro klasická
profesionální muzea, která stále
častěji
zřizují
ke
svým
kamenným budovám i "virtuální
pobočky". Ekomuzeum Ratenice
svou velikostí patří k těm
největším virtuálním muzeím a
galeriím, a proto si ho Asociace
muzeí a galerií České republiky

vybral jako vzorové muzeum k
prezentaci. V říjnu 2015 vyšel ve
věstníku této Asociace článek,
kde jsme mohli prezentovat
výsledky úsilí mladých historiků
Ratenické
včely
široké
profesionální
společnosti
muzejníků. Ohlasy jsou velmi
dobré. Jen na závěr jednu veselou
poznámku. Stále se objevují
jednotlivci z řad turistů, kteří ne
zcela rozumí slovu „virtuální“.
Myslí si, ţe Ekomuzeum
Ratenice je uzamčeno někde v
nějaké místnosti – na úřadě či v
kostele. Nejvíce se totiţ ptají, kdy
je otevřeno.
Děkujeme
všem
Rateňákům i přespolním za
přízeň a pomoc s hledáním
dalších historických fotografií a
dokumentů!

Luděk Kudláček
za Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela

Na vedlejší stránce: Kopie článku o ratenickém Ekomuzeu z věstníku
Asociace muzeí a galerií České republiky
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Tříkrálová koleda
I v nadcházejícím roce budou
členové a příznivci Ratenické
včely pokračovat v obnovené
tradici tříkrálové koledy. V
neděli 3. ledna 2016 se na cestu
opět vydají koledníci, aby
obyvatelům Ratenic popřáli vše

dobré a na dveře jejich domovů
napsali poţehnání. Případné dary,
za které budeme velmi vděční,
budou vyuţity na rozšíření
naučné
stezky
Marobudovi
v patách o šestý panel věnovaný
ratenickým spolkům – hasičům,

fotbalistům atd. Rádi bychom
tímto způsobem přispěli k výročí
130 let od zaloţení SDH
Ratenice. Právě v rámci oslav
tohoto výročí v létě 2016 by mělo
být nové zastavení na hřišti
odhaleno.
Petra Čáslavová, Michal Louč

Houpačka nad Klenotem
V srpnu jsme k Domku, pro
radost všem kolemjdoucím,
pověsili houpačku. Houpačka
byla
součástí
projektu
„Houpačky
pro
krajinu“.
Smyslem projektu je upoutat
pozornost k zajímavým místům.
Houpaček bude po Česku

pověšena rovná stovka a ta naše
měla číslo 42.
Nenechavec, kterého asi zaujalo
lano houpačky, nelenil, přinesl si
vlastní ţebřík a houpačku pečlivě
odmontoval a odnesl. Místo se
opět stalo prázdným. Nebo ţe by
někdo chtěl jen houpačku

uchránit před nepřízní zimního
počasí a opět ji na jaře pověsí?
V kaţdém případě budeme vše
pečlivě sledovat a v pravou chvíli
se zapojíme. Těšte se na jarní
pohupování jiţ nyní.

Pavel Rek
za Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela

Houpačka nad Klenotem měla číslo 42
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Poděkování Ratenickému úlu
Tak jako v úle je mnoho včel,
kaţdá má svou práci a přesto
všechny včely tvoří dohromady
jeden ţivý úl, tak i my Rateňáci
na mnohé nahlíţíme různě a
činíme rozdílně, ale domovinu
máme jednu a to jsou Ratenice.
Mnohokrát jsme v tomto roce
měli příleţitost potkávat mnohé

z Vás, ať jiţ při společných
akcích, při tvoření něčeho
zajímavého
nebo
plánování
nového. Jsme rádi, ţe jsme se
s Vámi mohli aktivně zapojit do
ţivota obce a dle své nejlepší
vůle přispět, aby Ratenice byly
milé nám všem. Děkujeme Vám,
ţe jste naše snahy podporovali,

fandili nám, přiloţili ruku k dílu
a přispěli k činu. Dobročinný
osvětový spolek Ratencká včela
Vám přeje Vánoce plné pravé
radosti a světlo lásky kéţ vás
provází celým novým rokem.

Pavel Rek
za Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela

Druhá část roku z pohledu ratenických hasičů
Po půl roce Vám přinášíme opět pár řádků o činnosti našeho spolku, úspěších druţstev mladších ţáků i
zásazích jednotky při podezřelých událostech, které postihli naši obec.

Pouť
Poslední víkend v červenci patří
v Ratenicích pouti, proto jsme
opět po roce uspořádali jiţ
tradiční srandaturnaj v malé
kopané - PouťKap s večerní
zábavou pod širým nebem.
Do letošního klání se přihlásilo
celkem 8 druţstev. V průběhu
celého odpoledne se postupně
všichni prokousávali dvěma

skupinami, aby si v podvečer ti
nejlepší zahráli o medaile.
V 18:00 hodin začal program pro
ty nejmenší. Mohli si zaskotačit
při soutěţích, které si pro ně
připravil DJ Procházka. Kaţdý,
kdo
se
zúčastnil,
dostal
zmrzlinový kornout.
Po připravení a nazvučení začala
přibliţně ve 21 hodin vyhrávat
kapela Faust Band, která i se
zraněným klávesistou vydrţela
hrát aţ do brzkého rána.
Letos nás překvapila hojná účast.
Celkem se nás na hřišti sešlo cca
250. To je pro nás tou pravou
odměnou za spousty odvedené

Drakiáda 2015
Ve středu 28. října v 15 hodin se
nad Ratenice vznesli draci. Co k
této akci dodat? Draci létali,
radost měli jak děti tak i dospělí,

osolené brambory z
chutnaly, a vítr foukal...

ohně

práce. Příprava této akce má totiţ
na svém pozadí několik desítek
hodin příprav a dá docela zabrat.
Touto cestou proto s kloboukem
dole děkujeme všem, kteří se
nebáli si sáhnout na práci, či
jinak přispěli. Kaţdá drobnost
totiţ vede k úspěšné organizaci
takovýchto akcí. Díky!
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Posvícení
Na druhý víkend v listopadu
připadá v Ratenicích posvícení.
Proto sbor dobrovolných hasičů
uspořádal 7. listopadu k této
příleţitosti tradiční posvícenskou
zábavu. K poslechu i tanci
vyhrávala domácí kapela Bonton
Band. Byla připravena i bohatá
tombola, která byla zaměřena
hlavně na pochutiny - klobásky,
jitrnice, tlačenky, sekané, koláče,

jitrnice, jakou svět neviděl,
speciální
posvícenský
dort,
soudek piva či poukaz na nákup v
řeznictví Řehák. Věříme, ţe se
všichni dobře bavili.

chlebíčky atd. Hlavními cenami
byly letos 1/2 čuníka, 2x 1/4
čuníka, vepřová hlava, husa, obří

Lampiónový průvod
Sváteční lampiónový průvod
máme za sebou. Letos jsme se
sešli jiţ pošesté. Prošli jsme si
částí obce a zodpovídali otázky
na téma "zajímavosti ze světa
zvířat". Víte např. jak dlouho ţila
nejstarší akvarijní rybička? nebo

kolik mravenců můţe sníst
mravenečník za jeden den? ...
Děkujeme za přízeň. Chodí Vás
tolik, ţe na příští rok budeme
muset pořídit megafon, aby
všichni slyšeli záludné otázky.

Mateřinka na návštěvě u hasičů
V rámci týdne "Kam půjdeme na
návštěvu aneb jak se chodí po
silnici" přišly děti z mateřské
školy na návštěvu i do hasičské
zbrojnice. Dítka se mohla podívat
do klubovny s poháry, do šatny s
hasičskou výzbrojí i do garáţe na
velké červené auto. Během
výkladu se děti s nastraţenýma

ušima dověděly, co hasiči dělají,
kdyţ hasí, i kdyţ nehasí, jak
rychle se musí ustrojit, proč je to
hasičské auto tak mohutné a co
všechno vozí, i co dělají mladí
hasiči při závodech. Odváţnější
si mohli na závěr vyzkoušet
hasičskou helmu, ze které je vidět
ven, ale dovnitř nikoli.

Pozvánka na 130. výročí od založení
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice byl zaloţen v roce 1886. V příštím roce tak oslavíme 130 let. Jiţ nyní
sestavujeme program, kterým bychom tyto kulaté narozeniny důstojně oslavili. Těšit se můţete na
mnoţství ukázek po celý den, pár překvapení a tradiční zábavu pod širým nebem. Zakrouţkujte si tak
30. červenec 2016 ve svém kalendáři a přijďte slavit s námi.

Ratenický zpravodaj

| SDH Ratenice

|

13

Požární sport
Téma poţárního sportu je tak rozsáhlé, ţe by zabralo 3/4 zpravodaje. Přinášíme tak souhrn toho
nejzajímavějšího včetně článku ze závodů na domácí půdě. Detailnější informace jsou k dispozici na našich
webových stránkách.

Podlipanská liga - Ratenice
Uběhl měsíc od "Pouťkapu" a
druhá velká akce je tu. 5. září
jsme uspořádali 7. kolo 15.
ročníku Podlipanské ligy a
zároveň 4. ročník Memoriálu
Jaroslava Holoubka.
Týden dopředu nás strašila
předpověď, ţe se budeme muset
připravit na déšť. Ale jak se
termín závodů blíţil, předpověď
se zpřesňovala a déšť se nám měl
vyhnout. Coţ nás malinko v
pořadatelském shonu uklidnilo.
Ten pro nás začíná vţdy se
začátkem srpna. V průběhu
měsíce se pak vše dolaďuje a
finální přípravy vrcholí den před
závody, kdy se na sportoviště vše
navozí, vyměří tratě a doladí
průběh druhého dne.
S úderem sobotní sedmé hodiny
se na hřiště začala sjíţdět
druţstva přípravek, mladších
ţáků a starších ţáků. Na prvním
dnešním nástupu tak nakonec
stálo v pozoru 25 druţstev.
Přibliţně v 8:15h vyrazili na trať
první závodníci. V průběhu
dopoledne se představila i dvě
naše druţstva mladších ţáků.
Obě letos předvádí parádní
výkony. Tým A, který je
přihlášen
do
celkového
hodnocení ligy, dokonce útočí na
nejpřednější pozice.
Áčko i Béčko dnešní první
pokusy vyloţeně napálily. Čas
prvního proudu neuvěřitelných
17,98s. Výsledný čas 20,86s.
Druhé druţstvo mělo podobný
osud. Čas prvního proudu

famózních 17,69s. Výsledný čas
19,94s.
Druhý pokus Áčka vypadal
velice slibně. Bohuţel voda byla
na levém proudu dříve, neţ-li to
Kubík čekal a tak po menším
vrávorání byl terč dole v čase
24,15s (pravý proud 21,45s). U
dobře rozběhnutého druhého
pokusu Béčka se čas začal
zpomalovat v momentě, kdyţ
voda začala stříkat z koncovky u
rozdělovače. Holt se někdy stane,
ţe
se
podaří
koncovku
zacvaknout jen na jeden ozub.
Výsledný
čas
52,49s.

Všechny 4 pokusy byly velice
krásnými výkony. Ovšem 17kové
časy na rychlejších sestřicích to
je něco parádního. V 7. kole tak
družstvo B vybojovalo bronz a
družstvo A bramboru.
Po poledni patřilo hřiště sedmi
týmům ţen a pěti týmům dorostu.
I v těchto kategoriích je se na co

dívat. V půl třetí vypukl souboj
muţů. Nejenţe všechna druţstva
chtěla dosáhnout na nejlepší čas,
ale ve hře byl i putovní pohár
Memoriálu Jaroslava Holoubka.
Získává ho tým za nejlepší součet
časů z obou pokusů. Od loňského
klání byl vystaven v hasičárně v
Radovesnicích.
I naše druţstvo muţů se snaţilo
ukázat před domácími fanoušky.

První pokus uţ uţ mohl být právě
tím, co jsme chtěli ukázat, ale
voda stříkající na konci hadice
bez nasazené proudnice na
pravém proudu to překazila.
Dokončili jsme v čase 29,45s (ale
dle přihlíţejících to mohla být
krásná 19ka). Ve druhém pokusu,
jsme se prostě museli zlepšit.
Běţeli jsme, co to dalo, ale
chybičky nasčítaly desetinky a
tak se časomíra zastavila na čísle
21,24s. Dnes tak 7. místo.
Touto cestou velice děkuji všem,
kteří přispěli k úspěšnému
zdolání tohoto náročného dne.
Vytvořit zázemí, pohostit a
organizovat 47 druţstev, to dá
zabrat. Díky! Zajímavost na
závěr: Celkem bylo při závodech
spotřebováno přes 60 kubíků
vody.
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Družstvo mužů
Letošní sezóna měla mnoho
příchutí. Zúčastnili jsme se šesti
kol Podlipanské ligy. Za celý
15. ročník jsme se umístili na 10.
místě z 15 přihlášených muţstev.
I kdyţ se to na první pohled
můţe jevit jako neúspěch, my to
tak nebereme. Poslední roky nás
trápil fakt, ţe se nás scházelo
málo. Jezdit na závody jen v šesti
pro nás bylo bohuţel na denním
pořádku (potřeba je však hasičů
7). Do týmu nám na jaře přibyli 2
noví běţci, kteří potřebují nějaký
čas na to se vše naučit, vyladit

atd. Vývoj sezóny nás tak
nepřekvapil. Ano, mohlo to být
lepší. Víme však, kde nejvíce
chybujeme, a proto přes zimu
uděláme vše pro to, abychom na
jaře do ligy vstoupili jako silní
hráči.
Lépe se nám dařilo na závodech
mimoligových - Zibohlavské
hasičské sání 15. 8. (3. místo v
poţárním útoku a 3. místo v
soutěţi "O nejrychlejší zadek") a
na Posledním sání v Pňově

(6. místo

ze

34

muţstev).

O poznání lépe si vedla druţstva
mladších ţáků

Rychlý stříkačky - kolektiv mladých hasičů
Naši mladší ţáci se po
prázdninové pauze zúčastnili
všech kol Podlipanské ligy
v podzimní části. Ba co víc – na
některé závody jsme dokázali
poskládat i dvě druţstva. Ovšem
do celkového hodnocení se
započítávaly časy pouze druţstva
„A“. Celkové hodnocení je pro
nás sice důleţité, ale mnohem
důleţitější byl v podzimní části
pocit, ţe s kaţdým kolem máme
na víc a dokáţeme posunovat své
osobní týmové časy. Vyvrcholení
tohoto posunu mělo přijít na
posledních závodech v Kostelci
nad Černými Lesy, kde se
rozhodovalo o předních pozicích
v celkovém hodnocení.
Po celou sezónu se naše druţstvo
neustále přetahovalo o první
místo se "Kšeláky". Dle propočtů
bylo jasné, ţe pokud se Rychlý
stříkačky budou chtít vrátit na
první pozici, budou muset
zaběhnout min 17.54s = ligový
rekord a druţstvo ze Kšel se jiţ
nesmí
zlepšit.
Nebylo
to
nereálné, protoţe na tréninku se
to několikrát povedlo a na
jednom proudu bylo dokonce

16.80s ... A co si člověk moc
přeje, to se taky stane ...
Před samotnými pokusy Honza
našim svěřencům řekl, ţe dnes
plyn u mašiny rozhodně neubírá.
Pojede se od začátku pěkně
naplno. Odpověď: "jasně". Na
startovní čáře přišlo týmové
poplácání s celou bandou a
vzhůru do pokusu. Hned od
začátku je vidět, ţe to bude
senzační čas. Čekáme na sestřik
terčů a zároveň hypnotizujeme
čísla na displeji časomíry.
!!!!! 17:41s !!!!! A je to tady.
Povedlo se. Ligový rekord v
podání mladších žáků SDH
Ratenice je na světě. Dle
propočtů se opět posunuli na
první
příčku
celkového
hodnocení.

Teď uţ jsme jen sledovali čas
mladších ţáků ze Kšel. Ti si ve
druhém pokusu své celkové
skóre, ač o malinko, tak polepšili.

A to nám nehrálo do karet. Naši
se s jinak krásným časem z
druhého pokusu 18:71s jiţ
nezlepšili a proto je v celkovém
hodnocení "Kšeláci" definitivně
střídají na prvním místě. Rozdíl
mezi prvním a druhým místem je
65 setin sekundy! Tomu se tedy
říká boj.
Co více si ţáci, trenéři a rodiče
mohou přát jako sladkou tečku na
závěr?
Letošní rok byl pro naše ţáčky
velmi úspěšným. Obě druţstva
nashromáţdila 3 poháry zlaté, 3
stříbrné a 3 bronzové. A kdyţ to
nebyl pohár, tak obsadila místa
těsně za medailovými pozicemi.
Příští rok nám 4 mladší
přestupují do kategorie starších a
tak poprvé v historii budeme mít
i druţstvo starších ţáků. I přes
opravdu
velkou
konkurenci
věříme, ţe se jen tak neztratí.
Drţte nám palce!

Ratenický zpravodaj

| SDH Ratenice

|

15

Hra Plamen
Krom Podlipanské ligy jsou naši
ţáci zapojeni i do hry Plamen.
Její podzimní část představuje
branný závod, který letos proběhl
ve Kšelech. I přes důkladnou

přípravu a víkendové soustředění
ve Stříbrné Skalici se mladší ţáci
umístili na 14. místě a starší na
11.
Na
jaře
proběhne
pokračování v Kolíně na

atletickém stadiónu, kde musíme
zabrat a posunout se co nejvýše
to půjde.

15. - 16. 8. - poţár balíků - Pečky
- výjezd 6 jednotek

Z předešlého seznamu je vidět, ţe
jednotka
vyjíţděla
k
nadprůměrnému počtu událostí.
Bohuţel většinu z nich řeší Polici
ČR jako úmyslné zapálení.
Věříme ve spravedlivé potrestání
viníka / viníků těchto zbytečných
zásahů.

Jednotka
24. 6. - planý poplach - z
nahlášeného poţáru karavanu se
vyklubalo nenahlášené pálení
trávy - výjezd 3 jednotek
4. 7. - poţár příkopu - poţár
travního porostu o rozloze cca 40
m2 - výjezd 3 jednotek
5. 7. - poţár lesa - Vrbová Lhota
- poţár trávního a lesního porostu
o rozloze cca 100 x 100 m výjezd 4 jednotek

10. 10. - poţár kontejneru na
tříděný odpad u místního
obchodu - výjezd 2 jednotek
17. 10. - pátrání po pohřešované
osobě - osoba nalezena - výjezd 5
jednotek
23. 11. - poţár zděné kůlny cca
6x4m za neobývaným domem
výjezd 4 jednotek

5. 7. - poţár příkopu - poţár
travního porostu ve škarpě o
rozloze cca 5 x 2 m - výjezd 1
jednotky

Bohuţel ani letos se nám
nepodařilo získat dotaci ze
Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a sloţek
IZS, abychom mohli provést
renovaci našeho zásahového
cisternového automobilu LIAZ
CAS25 Škoda 706.

3. 8. - poţár slámy na poli o
rozloze cca 150x50 m - výjezd 3
jednotek
9. 8. - poţár balíků slámy Cerhenice - výjezd 6 jednotek

Rozloučení
Závěrem děkujeme všem, kteří nám během roku v naší dobrovolné činnosti pomáhají a podporují nás.
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.
Alice Moláková, Jan Čáslava
SDH Ratenice

