1/2018
Dětský den
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Vážení spoluobčané,
po půl roce si Vás opět dovoluji seznámit s aktuálním děním v obci.
Začátkem roku 2018 jsme ukončili kolaudací dvě velké stavby v obci –
výstavbu chodníku na Vrbovou Lhotu a rekonstrukci „Louže“. Závěrečné
vyhodnocení obou akcí proběhne do konce tohoto roku.
V březnu byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci budovy obecního
úřadu, která by přinesla energetické úspory na její provoz a celkově lepší
využití prostor místní knihovny. Doufáme, že budeme úspěšní a v příštím
roce budeme moci projekt realizovat.
V současné době nejvíce trápí naši obec pokles hladiny spodní vody ve
studních, zapříčiněný dlouhodobým suchem. Opatření, kterými se
snažíme nedostatek vody zmírnit, jsou již dříve zmiňované projekty –
obecní studna, rekonstrukce Louže, vodovod.
Projekt vodovodu, který je pro nás prioritou, se po úspěšném jednání s
obcí Cerhenice mohl posunout dále ve své realizaci. Do konce letošního
roku, pevně věříme, bude ve fázi územního rozhodnutí a na jaře budeme
moci zažádat o finanční podporu na jeho vybudování.
V červnu bude doplacen dlouhodobý úvěr ve výši 10.250.000,- Kč,
kterým byla spolufinancována výstavba I. etapy kanalizace. Výrazně se
tím zmírní finanční zátěž obce, která umožní případně zažádat o
poskytnutí úvěru na naši spoluúčast pro výstavbu vodovodu.
Ve fázi příprav je i další projekt rekonstrukce chodníku směr Cerhenice.
Projekty, které umožní zadržování vody v katastru obce, řešíme společně s
Povodím Labe.

Tajemství kostelních vitráží
poodhaleno
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1. pololetí SDH Ratenice

Přeji nám všem, abychom byli úspěšní v realizaci zmiňovaných projektů.
Hezké léto,
M. Podskalská
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Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 5. 2. 2018

Zasedání 14. 3. 2018
-

-

-

Byla předložena zpráva o
inventarizaci majetku obce
Byl schválen bezplatný
převod pozemku č. 516/5
od Středočeského kraje
Byl vybrán podzemní
vodojem v rámci projektu
vodovodu

-

-

Ředitelka MŠ seznámila
ZO s hospodářským
výsledkem za rok 2017
Obec získala kladné
stanovisko k napojení
vodovodu na síť Městyse
Cerhenice

-

-

Zasedání 12. 4. 2018
Zasedání 28. 2. 2018
-

Byl schválen nákup
hasičského vozu

-

rok 2017
Byla schválena účetní
závěrka MŠ za rok 2017
Byl schválen výběr
poradce GDPR pro obec
Bylo schváleno
prodloužení nájmu v
obecních bytech pro 2
žadatele
Byl schválen záměr
prodání části pozemku
490/7

Byla schválena podoba
územního plánu
Byl schválen závěrečný
účet a účetní závěrka za

Březen 2018 - kolaudace chodníku + kolaudace „Louže”
Po dlouhé době se podařilo
vybudovat chodník směrem na
Vrbovou Lhotu, který občanům,
bydlícím v této části obce, citelně
chyběl. Stavbu provedla firma
Halko stavební společnost s.r.o..
Chodník byl vybudován za
podpory dotačního titulu ze SFDI.
Kolaudace proběhla dne 5. 3. 2018
bez závad.
V tomto měsíci se také uskutečnilo

předání stavby opravy vodní
nádrže tzv. „Louže“ stavební
firmou Unimont. Kolaudace
proběhla dne 27. 3. 2018 bez
závad. Rekonstrukce vodní nádrže
byla spolufinancována z
dotačního programu MZE ČR.
Dřívější stav vodní nádrže hyzdil
tuto část obce a nyní i přes některé
negativní názory spoluobčanů toto
místo ožilo a přispívá ke zlepšení

v z h l e d u t é t o l o k a l i t y. D o
budoucna uvažujeme o úpravě
prostranství okolo vodní nádrže.
Při vjezdu do obce od Vrbové
Lhoty je velmi příjemný pohled na
nově vybudovaný chodník a
zrekonstruovanou vodní nádrž.
Některá projíždějící vozidla
zastavují a pořizují rodinné foto u
Louže.
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Duben 2018 - Ratenická jitrnička
Dne 21. 4. 2018 proběhl druhý ročník Ratenické
jitrničky. Tato akce byla opět velmi úspěšná, všichni
si pochutnali, nic nezbylo a i sluníčko se usmívalo.
Výtěžek z této akce byl použit na opravu laviček v
aleji ke hřbitovu a na nákup nové lavičky přímo u
hřbitova. Budeme rádi, bude-li se v této tradici
pokračovat.

Květen 2018 - nákup nového zásahového vozidla pro SDH
V měsíci květnu se objevila
možnost koupit od Města Sadská
cisternové vozidlo LIAZ 101.860
CAS 25. Vzhledem k tomu, že si
Město Sadská pořídilo novou
hasičskou cisternu Tatra 815,
nabídlo stávající vůz LIAZ k
odprodeji naší obci. Po schválení
zastupitelstvem obce Ratenice
bylo toto vozidlo zakoupeno. Vůz
LIAZ je modernější, kvalitnější a
prostornější a bude sloužit k
zásahům při výjezdech naší
výjezdové jednotky JPO V.
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Prázdniny 2018

Oprava křížku

Socha v mateřské školce

V ulici Dvorská již několikrát došlo
k ucpání splaškové kanalizace, a
tak byla provedena kamerová
zkouška potrubí. Bylo zjištěno, že v
části této ulice je kanalizace
propadlá a tím dochází k těmto
problémům. V prázdninových
měsících dojde k opravě firmou
TELSIG. Tato část kanalizace se
bude muset odkopat a zpevnit
podloží pod ní podbetonováním.
Uzavírka ulice bude občanům včas
oznámena.

Vzhledem k tomu, že křížek s
Madonou, umístěný směrem na
Cerhenice, začal chátrat a hrozilo
nebezpečí jeho zničení, objednala
obec jeho opravu. Po ní bude opět
vrácen na původní místo, aby dál
důstojně zkrášloval naši obec.

Během měsíce června proběhne
plánovaná instalace sochy sedícího
chlapce s knihou na zahradu
Mateřské školy. Jako podstavec
této sochy se použijí patníky
vykopané od Louže, které budou
opracovány kamenictvím Pečky.
Socha bude umístěna v zadní části
zahrady. Tuto sochu daroval obci
místní sochař pan Pospíšil.

Hospodaření s vodou
Vážení spoluobčané, vzhledem k velkému suchu by měl každý zvážit
nakládání s užitkovou vodou. Někteří z nás již mají studny suché. Je proto
na zvážení zalévání zahrádek, plnění bazénů a dalších věcí spojených s
nadměrným odběrem vody.
Obec má zřízenou studnu, kde si v případě potřeby může každý občan po
domluvě načerpat užitkovou vodu. Dále obec projednává s Povodím Labe
možnost zadržování vody v katastru obce Ratenice.
Vodovod je ve stádiu projektování, snažíme se jeho realizaci uspíšit,
abychom příští rok mohli požádat o finanční podporu na jeho vybudování.
Bez pravomocného stavebního povolení ale nelze žádost o dotaci podat.

Dětský maškarní karneval
V březnu jsme se tradičně sešli s našimi dětmi na
karnevale. Sál místního pohostinství byl plný smíchu,
krásných masek a rozesmátých dětských tváří. O
zábavný program se postaral pan Procházka a nakonec
jsme si všichni zatančili za doprovodu místní hudební
skupiny.

Ratenický zpravodaj |
Dětský den
I přes nepředvídatelné počasí jsme
s dětmi dodatečně oslavili jejich
„dětský den“. S hezkým
divadelním představením „Kudy
cesta do divadla“ přijel děti i
dospělé potěšit Petr Pištěk se svým
Petrpaslíkovým divadlem. Místní
spolky společně s organizátory z
obecního úřadu provedly děti
připravenými stanovišti.
Děkujeme dětem a rodičům, že
svojí účastí ocenili snahu všech,
kteří se podíleli na přípravách
tohoto odpoledne.

Poděkování :
-

Organizátorům akcí pro děti - dětského maškarního plesu a dětského dne za jejich uspořádání
Účastníkům akce „Ukliďme svět“ za úklid okolí obce
„Ratenické jitrničce“, že nás opět potěšila svými výbornými výrobky, nádhernou atmosférou a
přispěla ke komunitnímu životu v obci
Výjezdní jednotce JPO V. za bezchybné a skvělé zvládnutí prověřovacího cvičení, spojeného s
kontrolou svolávacího systému
Všem, kterým záleží na společném dění v obci, není jim lhostejný a neodmítnou pomoci

Dětský den v Mateřské školce
Na oslavu Dne dětí jsme 4. 6. otevřeli naši pěknou školní zahradu pro veřejnost
z řad rodičů a příznivců školky, kteří připravili spolu se zaměstnanci MŠ pro
děti veselé odpoledne na ekotéma: „Výlet do lesa“ – viz foto.
Zahrada se při rekonstrukci moc povedla, jen nás jako mnoho obyvatel Ratenic
trápí nedostatek vody, kdy nám usychá tráva, keříky, zeleninová a květinková
zahrádka dětí,… Voda z naší studny nám stačí jen tak tak na běžný provoz, a i
odpoledne se občas stane, že dojde…
Proto bychom se asi měli všichni zamyslet, jak v tomto suchém období se
studniční vodou úsporně zacházet a používat ji s rozumem, shromažďovat si
doma dešťovou vodu na zalévání,…, prostě si ji šetřit, protože bez vody, jak
všichni víme, není život.
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U nás ve školce
Mateřská škola není jen na „odkládání“ dětí a jejich hlídání. Funguje totiž jako „malá“ škola, která děti cíleně a
systematicky rozvíjí, vzdělává, vychovává a připravuje na školu „velkou“.
Pro práci školy a pro výchovně vzdělávací činnosti s dětmi máme připraven a zpracován Školní vzdělávací
program nazvaný: „Jaro, léto, podzim, zima, na světě je přece prima“, dále Třídní vzdělávací program,
Individuální programy pro děti s odkladem školní docházky a Program pro rozvoj soustředěné pozornosti pro
předškolní děti. Všechny tyto programy jsme vypracovaly v souladu se státním Rámcovým programem pro
předškolní vzdělávání, s přihlédnutím k místním podmínkám školy a dle materiálů z pedagogicko – psychologické
poradny.
Nabídka každodenních činností s dětmi vychází z výše uvedených programů, z individuálních zvláštností
jednotlivých dětí, jejich zájmů, schopností, stávajících podmínek a situací, atd. Kromě této denní výchovně
vzdělávací práce s dětmi nabízíme možnost účasti na plaveckém výcviku, na výuce anglického jazyka, na
návštěvách divadelních představení, na různých výletech, exkurzích, atd. Spolupracujeme s okolními mateřskými
a základními školami.
Při práci s dětmi je kladem důraz na „učení“ prožitkem, pokusem, na samostatnost dětí, citovou výchovu, volnost
při výběru nabízených činností a na prostor pro přirozené hry a pohyb dětí.
Nabízíme dětem spoustu akcí mimo MŠ, podílíme se aktivně i na „životě naší obce“.
Uvádíme zde zkrácenou ukázku ze Školního vzdělávacího programu na roční období Zima:
Prosinec, leden, únor: Integrovaný blok: Zima
Zima je tu děti, vrány k městu letí
Podtéma – Kouzelný pytel paní Zimy
Tematické celky:
- Co se skrývá v pytli
- Co má čert v pytli
- Vánoční kouzlení – dárečky pro radost
- Paní Zima čaruje
- Co má zima na práci
- Kouzelný zimní pytel pro zvířátka a ptáky
- Zima v naší zahradě
- Ukaž, co už umíš
- Pytel plný her
- Vyčaruj si pohádku
- Kniha – přítel člověka
Stručná charakteristika období:
poznávací – na základě ročního období Zima se zaměříme na poznávání nových věcí kolem nás ve všech
výchovně vzdělávacích oblastech se zaměřením na rozvoj slovní zásoby, manipulaci s předměty, získání nových
pracovních dovedností včetně prevence proti úrazům, nezapomeneme ani na tradice a zvyky související s tímto
obdobím, na poznání, jak i děti mohou pomáhat přírodě a chránit ji
Vzdělávací záměry:
Naučit se manipulovat s různými předměty, poznávat jejich vlastnosti, tvar, barvy, velikosti, materiály, k čemu je
lidé využívají / lidské profese /, seznámit se i s novými slovy, prostorové pojmy a souvislosti, šetrně zacházet s
hračkou a předměty, učit se vážit výsledků lidské práce, poznávat, jaká technika lidem pomáhá, pravidla
vzájemného styku (tolerance, ohleduplnost, spolupráce), elementární časové pojmy a souvislosti, poznávat a
pojmenovat různá zvířata a ptáky – zimní pomoc, seznamovat se s tradicemi, prohlubovat kladné vztahy mezi
sebou, k rodině i starým lidem – dáváme si dárky, hry se slov (rytmizace, hlásky, rozklad slov, atd.), rozvíjet
hudebně pohybové cítění, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, pozorovat změny v přírodě, hrajeme si na sněhu, co
už nového dovedu (pedagogická diagnostika pokroku dětí), začínáme být samostatní, odvážní – plavání,
soustředíme se na četbu, rozlišíme dobro a zlo,…
Ale také budeme zjišťovat, co nás zajímá….
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Vzdělávací nabídka:
Jako prostředek poslouží vše, co přináší zima, vycházky, pozorování,
pokusy, koledy, tradice vánoc, divadelní představení, výlety, pohádky a
inspirace z knih, encyklopedií, četba, reprodukce pohádek, návštěva
knihovny, míst, kde pracují dospěláci nebo jejich návštěvy se
zajímavými pracovními profesemi v MŠ, improvizace, dramatizace,
výtvarné a pracovní činnosti, básničky, písničky, grafomotorické
činnosti, plavání, kooperativní činnosti, hry s pravidly, konstruktivní
hry, hry na sněhu, koncentrační program pro předškolní děti, jazykové
rozcvičky, logopedické chvilky, společné hry s rodiči v MŠ, řešení cest
a labyrintů, pokračování práce v písance a matematice pro předškoláky,
manipulace a tvoření z různých materiálů pomocí různých nástrojů,
keramická dílnička, pracovní pomoc ve školce, vyřídit vzkazy,
spontánní hra, magnetická skládanka na určování geometrických tvarů
a barev, preventivní program, pantomima a mimické vyjadřování,
námět. hry, účast na akcích v obci, jazyková cvičení, stolní a
společenské hry – pravidla, počítání, soustředění, vyrovnat se s
prohrou, konstrukční hry, skládání z papíru, výrobky z plastů,
plastových víček + recyklace a třídění, tvořivé činnosti s různým i
neobvyklým materiálem, jako doplnění využití výukových programů
na PC, zimní park, mikulášská besídka, Štědrý den v MŠ, účast na
vánočních akcích v obci, zásyp do krmelce a krmítka, atd.

vysvěcením zrestaurovaného
obrazu Ježíše, který bude umístěn
na kříži před kostelem
Kostel sv. Jakuba Většího

A to je opravdu jen malý zlomek naší školní práce…

1. září

za MŠ Ratenice ředitelka A. Čáslavová

Výsledek zápisu dětí do MŠ

Na co se
můžeme těšit?
1. července 14:00

Den s mysliveckým spolkem
Chata MS Ratenice - Vrbová Lhota
28. července

Pouťkap 2018 s večerní
zábavou pod širým nebem,
hraje Benefit + Telegraf
Hřiště
29. července

Slavnostní mše spojená s

7. kolo Podlipanské ligy na
domácí půdě v Ratenicích
Hřiště
září

Slavností odhalení sochy
věnované dětem v MŠ panem

Dne 4. 5. 2018 proběhl v místní mateřské škole zápis dětí k docházce na
školní rok 2018/19 s tímto výsledkem: k zápisu se dostavilo 13 žadatelů
z obce, pět dětí bylo přijato. Kapacita školy je 28 dětí a přijetím 5 dětí
byla naplněna.
Ostatní nepřijatí zájemci budou vedeni jako náhradníci a v případě
uvolněného místa v průběhu školního roku mohou být přijati
dodatečně.

Koncert k 100. výročí
založení republiky

Svatovítské varhany

28. října

Těší nás, že díky dárcům se
Ratenická včela stává hrdým
spolutvůrcem dostavby katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při
stavbě varhan pro katedrálu. Včelí
píšťala má tón f2 – fluete 8ˇ na 4.
sólovém manuálu. Přispět mohou
drobní dárci i jednotlivci, stejně
jako za časů stavby Národního
divadla.

Hřiště

říjen

Drakiáda
10. listopadu

Posvícenská zábava
Pohostinství U Kratochvílů
17. listopadu

Lampionový průvod

Nechte se inspirovat, dobročinnost
nemá meze ohraničené katastrem.
Pavel Rek,
za spolek Ratenická včela

J. Pospíšilem
MŠ Ratenice

Tón f byl vybrán záměrně, protože
jako jediné písmenko stupnice má alespoň
foneticky nejblíže ke jménu spolku
Fotografie: Luděk Kudláček
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Tajemství kostelních vitráží poodhaleno
Již potřetí se dobročinný osvětový
spolek Ratenická včela ve
spolupráci s farností Pečky do
Noci kostelů 2018.
Jak je již naší tradicí, náš program
byl zaměřen na řemesla spojená s
kostelním prostředím. V roce 2012
přednášel malíř a grafik Petr
Liebscher, který předváděl
techniku tvorby fresek na omítce
(jeho pradědeček přesně o 100 let
dříve v roce 1912 namaloval v
ratenickém kostele nástropní
fresku). V roce 2014 přednášeli
organolog Pražského
arcibiskupství Štěpán Svoboda s
varhanářem Bokem, kteří
představili umění stavby varhan
(oba byli tehdy zapojeni do opravy
ratenických varhan). V roce 2016
se nic nekonalo, neboť kostel byl z
důvodu narušení statiky stropu
dřevomorkou uzavřen - uspořádat
přednášku s expertem na
dřevokazné houby nás tehdy jaksi
nenapadlo.

V roce 2018 jsme přišli opět se
speciálním programem nazvaným
"Z tajemství kostelních vitráží".
Přednášel vitrážista a umělecký
sklenář David Roskovec, který v
minulých měsících díky laskavé
podpoře Nadace ČEZ po více než
100 letech opravil všech 6
ratenických kostelních
vitrážových oken.
Kdo nestihl přijít, nechť si
zarezervuje termín na Noc kostelů
v roce 2020, aby svou účast už
nepromeškal. Pokud nám zdraví a
okolnosti dovolí, pokusíme se
připravit další zajímavý program o
kostelních řemeslech.
Luděk Kudláček,
za spolek Ratenická včela

Fotografie: Tomáš Vainer

Myslivecké sdružení Ratenice - Vrbová Lhota
Vážení občané obce Ratenice,
dovolte mi za Myslivecký spolek
Ratenice – Vrbová Lhota shrnou
naše aktivity, představit naše plány
do budoucna a uvést několik
drobných upozornění.
Aktivity mysliveckého spolku jsou
mnohým z Vás velice dobře
známé. Častěji jsme však vnímáni
jen v době, kdy se věnujeme
společným lovům na drobnou
zvěř, které v krajině kolem Ratenic
není málo. Méně už je věnována
pozornost jiným než loveckým
aktivitám.
Myslivecký spolek se dlouhodobě
zabývá zlepšováním životního
prostředí v krajině kolem Ratenic.
Rodákům a starousedlíkům je toto
jistě známo a už možná neradi

vzpomínají na neutěšený pohled na
některá místa. Těm, kteří se do
Ratenic přistěhovali nedávno či
před pár lety, bych rád shrnul
několik významnějších počinů.
Zásluhou myslivců máme v krajině
několik lesíků a remízů, například
lesík vysázený po rekultivaci staré
skládky u cesty k „Domku“, les za
obcí směrem na Vrbovou Lhotu, na
pozemcích členů spolku jsou
remízy v lokalitě „Lány“,
„ Vr b i č k a “ , „ U d o m k u “ .
Nepřehlédnutelné jsou také liniové
výsadby podél místních
komunikací, polních cest a
melioračních příkopů. Lze říci, že
osmdesát procent naší krajinné
zeleně je zde díky mysliveckému
spolku. Po vyčerpání lokalit
vhodných k výsadbě se činnost

spolku přeorientovala na tvorbu
tak zv an ý ch my s liv eck ý ch
políček. Co je takové políčko?
Myslivecké políčko je obyčejné
pole, oseté v dnešní době
neobyčejným způsobem. Na
takové pole se zaseje směs
kulturních plodin (pšenice,
ječmen, oves, žito, hrách, pohanka,
peluška, proso, komonice, hořčice,
sléz, kapusta, jetelotravní směsi,
atd.) Vždy v jiné kombinaci a v
různé pestrosti. Účel je prostý,
rozšířit potravní nabídku a krytové
podmínky volně žijícím
živočichům. Díky těmto
činnostem je v honitbě kolem obce
poměrně slušný stav drobné zvěře
a vyskytují se zde i zákonem
chráněné druhy.
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Často se lidé ptají, jak je to s
volným pobíháním psů. Pes by měl
být v průběhu vycházky plně v
dosahu a moci svého pána. Vždy je
ale lepší vodítko. Někdy se může
stát, že Vás nějaký myslivec osočí
za neuvázaného psa. Nedivte se, je
věnována spousta práce na udržení
pestré fauny v krajině kolem a
někdy i mírná neukázněnost
nadělá spoustu škody. Například
mláďata zajíců se rodí už od ledna.
Když pak ale v mraze pes prožene
zajíce, stane se, že zajíc dostane
zápal plic a uhyne a zrovna to je
třeba zaječka, která už nenakrmí
zajíčka. Škoda dvou zajíců, kteří
mohli podpořit populaci už tak
zatěžkávanou predačním tlakem,
zemědělskou technikou a chemií a
v neposlední řadě osobními
automobily. A když už jsem u těch
osobních automobilů. V
posledních letech bohužel vrostl
počet vozidel projíždějících obcí.
Počty zvěře sražené na silnicích
rapidně stouply, u zajíců jsou to
desítky, u srnčí zvěře to bylo v
loňském roce 7 kusů, což je více
než polovina plánovaného odlovu,
v letošním roce jsou už nahlášeny
sražené 3 kusy. Je to škoda, když
zvíře zemře bez užitku, nešťastně a
jen tak shnije v příkopě. Buďte
prosím ohleduplní při vycházce do
přírody, buďte prosím obezřetní
pří jízdě vozidlem.
Činnost spolku se samozřejmě
netočí jen kolem krajiny a zvěře,
ale i kolem kulturních akcí.
Každoročně se v lednu pořádá
myslivecký ples, ten letošní byl
bohatý a veselý jako každý jiný,
jen škoda, že nepřišlo mnoho lidí.
Tak snad se polepšíte v tom roce
příštím. Další zajímavou událostí
bývá den s mysliveckým spolkem,
je to akce pro děti a dospělé, trochu
her, trochu znalostí, odměnou je
množství sladkostí.

I v letošním roce Vás Myslivecký
spolek Ratenice – Vrbová Lhota
zve na Den s Mysliveckým
spolkem a to v neděli 1. 7. 2018 od
14:00.

kondice a biologická hodnota.
Největší odměnou pak určitě je, že
bude pozemek sloužit dobré věci.

Za Myslivecký spolek Ratenice –
Vrbová Lhota
Miloslav Chlumský

V majetku spolku je i chata, které
je třeba také věnovat spousty hodin
práce při její údržbě a zvelebování.
Chatu využíváme na pořádání
mysliveckých akcí. Jedná se o naše
spolkové akce jako hony, schůze,
kulturní akce pro veřejnost, ale
také akce ostatních mysliveckých
organizací. Tou poslední hostující
organizací byl Klub chovatelů
drsnosrstých a maďarských ohařů,
kterému jsme letos v květnu
propůjčily nejen chatu, ale i
honitbu pro uspořádání klubových
zkoušek vloh. Akce byla vydařená
a je třeba vzpomenout na chválu
vrchního rozhodčího na dobře
zazvěřenou honitbu.
V závěru stručné prezentace
činnosti spolku bych rád zmínil
plánované rozšíření aktivit v
oblasti péče o krajinu a volně žijící
živočichy. Protože systém tvorby
mysliveckých políček se osvědčil
a jejich přínos pro krajinu je
nezpochybnitelný, rozhodl se
Myslivecký spolek Ratenice Vrbová Lhota oslovit občany, jako
vlastníky půdy, s prosbou o
možnosti propachtování Vašich
pozemků za účelem tvorby
zmiňovaných mysliveckých
políček. Spolek nabízí úhradu
dohodou sjednaného pachtovného
(nájmu). Na pozemku se bude
hospodařit řádně, avšak
nekonvenčně. Výhodou pak je, že
se z pole neodváží veškerá
vypěstovaná hmota, pouze to, co si
sama zvěř vezme, vše ostatní se
zaorá, pozemek je tím uveden do
zvláštního režimu klidu, půda si
odpočine a nesporně stoupne její Myslivecká políčka - obyčejně neobyčejná pole
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Sbor dobrovolných hasičů Ratenice v první polovině roku 2018
Po půl roce Vám opět přinášíme pár řádků o činnosti našeho spolku, úspěších družstev na poli požárního sportu či
zásazích jednotky při mimořádných událostech.

Hasičský ples
Rok 2018 jsme zahájili hasičským
bálem, který proběhl v sobotu 24.
února. K poslechu i tanci
vyhrávala kapela ESO. I když bylo
letos pár míst u stolů volných,
taneční parket byl stále plný a v
pohybu. Těšíme se opět za rok.

Čarodějnice
V pondělí 30. dubna se opět po
roce sletěli na ratenské hřiště
čarodějnice a čarodějové z
blízkého okolí k obhajobě
Leteckých průkazů. Za splnění pěti
nelehkých disciplín si tak
vysloužili nejen oprávnění létat na
koštěti na další rok, ale také
parádní čarodějnou večeři
v
podobě žabího stehna a půlnočního
lektvaru, kterou pro ně s láskou
připravila předsedkyně Edeltrúda
Úchvatná.
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Sběr železného šrotu
14. dubna uspořádal sbor sběr
železného šrotu. Celkem se nám
podařilo po obci nasbírat necelé 3
korby Avie starého železa. Za
každý kilogram občanům
děkujeme.

Zdárně dokončená generální oprava požární
stříkačky pro mladé hasiče
Po sezóně v roce 2016 jsme se
rozhodli, že se pokusíme
realizovat generální opravu
požární stříkačky PS12 pro
sportovní účely našich
žákovských družstev. Oslovili
jsme tak několik firem zabývající
se touto problematikou o
kalkulaci finančních nákladů na
náš projekt. Dle cenové nabídky i
našich zkušeností s úpravou PS12
pro družstvo mužů z roku 2011
jsme se rozhodli stroj svěřit do
rukou firmě Sport servis PS - Ing.
Karel Gába.

do toho nejdůležitějšího - opravy
stříkačky. Ta probíhala v zimě
2017 - 2018. 16. února nastal den
D. Cesta k p. Gábovi pro hotové
dílo. 4 hodiny tam, 4 zpět a máme
to pod střechou :-). Tím to však
ještě nekončí. Protože jsme chtěli,
aby stroj vypadal jako nový,
stříkačku jsme kompletně
odstrojili, opískovali, posvářeli,
upravili, zakytovali, obrousili,
nastříkali, opět zkompletovali a
zaběhli nové soustrojí. Ač jsme se
moooc snažili, tak se nám tato
činnost malinko protáhla.

Obec Ratenice schválila
příspěvek pro náš sbor na rok
2017 v celkové hodnotě 40.000,Kč. Celá tato částka byla
vynaložena na realizaci projektu.

Oficiální předání k užívání
mladým hasičům proběhlo na Den
dětí v pátek 1. června 2018.

Formou dotace jsme o částku
30.000,- Kč požádali i MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, program Organizace
sportu ve sportovních klubech.
Naše žádost byla kladně vyřízena.
Děkujeme! Bez této finanční
podpory by se nepodařilo náš
záměr realizovat.
Celková cena opravy se totiž
nakonec zastavila na 75.000,- Kč.
Nic tak nebránilo tomu, pustit se

Cílem našeho záměru bylo
zvýšení konkurenceschopnosti
žákovských družstev a tím tak dál
posunout nadšení pro tento druh
kolektivního sportu. Což se hned
na prvních závodech potvrdilo
(čtěte dále). A to je ta pravá
odměna za rok a půl trvající
usilovnou práci, kterou, ač se to
zprvu nezdá, si tento projekt
vyžádal.
MOC děkujeme všem, kteří se
jakkoli podíleli na realizaci
našeho projektu.

Požární sport
I letos se naše družstva zapojila do série závodů Podlipanské ligy. Celkem jsme zapojeni do kategorie mladších
žáků, starších žáků a mužů.
Družstvo mužů
Podlipanská liga započala svůj
18. ročník. Družstvo mužů se
zúčastnilo prozatím 2 kol. 19. 5. ve
Kšelech a 2.6. v Křížkovém
Újezdci. Pořadatelé přes zimu
upravili mechanismus terčů pro
požární útoky, aby nebo tak
jednoduché je "sestřelit". Má to svá
pro i proti. Základem úspěchu je
přesně mířit a být co nejblíže

nástřikové čáře. Vzhledem k našim
podmínkám je toto pro nás spíše
plusem. Ze Kšel jsme si tak odvezli
pohár za 3. místo, z Křížkového
Újezdce v pozměněné sestavě
pouze diplom za místo 5.
Nezahálíme, pravidelně se
scházíme na trénincích, abychom
zdokonalili naše dovednosti a
prodali je na dalších kolech.

12 |

| Ratenický zpravodaj

Rychlý stříkačky - kolektiv mladých hasičů
25. března - Výlet na Letiště
Václava Havla Praha
Na sobotu 25. března jsme
zorganizovali pro malé i velké
výlet na Letiště Václava Havla,
jež umožňuje návštěvníkům
prohlídkové trasy zázemím,
kam se obyčejně cestující
nepodívá. Zájem o exkurzi byl
nad očekávání veliký. Nakonec
nás vyrazilo celkem 32. Z toho
polovina účastníků byla ve
věku do 15let. Po velmi pečlivé
bezpečnostní kontrole
(nalezeny byly i zašantročené
nožíky v batůžcích :-)) jsme
nastoupili do autobusu, který
nás provezl po celém letišti.
Sledovali jsme tak nejen přílety
a odlety letadel, ale měli jsme

9. 6. - Okresní kolo
celorepublikové hry Plamen
V sobotu 9. 6. jsme se časně ráno
vydali s mladšími i staršími žáky
na atletický stadion do Kolína
předvést výsledek naší zimní
přípravy v podobě tréninku štafet
požárních dvojic, 4 x 60m a
požárního útoku. Je to
nejnáročnější část sezóny.
Dopoledne nastoupila souběžně
družstva mladších i starších k
plnění zmíněných štafet.
Rozlosování nás rozdělilo na dvě
skupiny a my běželi zároveň na
obou tratích. Starší začínali
štafetou 4x60m na jednom místě
a mladší štafetou požárních
dvojic na jiném. Byli jsme z toho
trochu zamotaní, ale zmákli jsme
to. Po dokončení se disciplíny
otočily. Mladší nastoupili s
odhodláním, ale začátečnické
chybičky se nasčítaly - 190s.
Druhá štafeta si vedla o poznání
lépe a tak se do tabulky zapsal
čas 115s. Starší si mezi tím na
štafetách 4 x 60m v prvním
pokusu vedli velmi slibně a

možnost slyšet i komunikaci
mezi piloty a řídící věží,
dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o chodu letiště,
letadlech či leteckých
společnostech. Jedním z
největších zážitků byla i
zastávka na hasičské stanici se
speciálními požárními vozidly.
Nepředstavitelná pro nás byla
informace, že letištní hasiči
musí do 30 sekund od vyhlášení
poplachu vyjet ze stanice a do
tří minut se musí dostat na
místo požáru nebo nehody
kdekoliv na letišti. Bezpečnost
na prvním místě! Při zpáteční
cestě nemohla chybět návštěva
McDonaldu jakožto tečka za
krásným dnem.

všichni jsme doufali, že druhý
pokus bude s o trošku lepší než
56s. Bohužel naše naděje zhasil
jeden červený praporek ve
druhém předávacím úseku za
sporadickou špatnou předávku a
tudíž neplatný pokus. Nemáme
se zač stydět. Štafety dvojic u
starších probíhaly celkem v
poklidu a bez zbytečných chyb.
Mladší si na štafetách 4 x 60m
vedli úžasně. První pokus si opět
vybral nováčkovskou daň, ale
byl úspěšně dokončen. Druhým
pokusem si čas vylepšili.
Odpoledne patřilo královské
disciplíně - požárním útokům.
Mladší si vedli statečně. Na
poslední chvíli jsme museli
pozměnit sestavu, ale i tak vše
krásně klaplo a zaslouží si
ohromnou pochvalu. Bojovali!
Celkově naši nejmenší žáčci
obsadili první místo od konce,
ale i tak jsme na ně pyšní! Starší
si v požárním útoku opět
polechtali ego se super časy na
10 litrové nástřikové terče. První
pokus byl dokončen lehce pod
22s. Pokus číslo 2 jsme kvůli

poruše na terči opakovali. To byl
ale koncert! Časomíra se
zastavila na neuvěřitelných
20,34s. Rovná se první místo v
této disciplíně. Celkově si
odváželo družstvo starších
úžasné 7. místo.
Na soutěžní ovál po celý den
pražilo sluníčko. Proto přišla
vhod menší přeprška v
samotném závěru soutěžního
klání. S výsledky jsme
spokojení. Mladší si poprvé na
závodech osahali štafetové
dovednosti a starší důstojně
absolvovali štafety a zvítězili ve
své nejoblíbenější disciplíně,
požárním útoku. Není to skvělé?
Je to skvělé!
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Podlipanská liga

Družstva mladších i starších žáků mají za sebou již několik kol Podlipanské ligy. Mladší žáčci se teprve sehrávají a
zápasí s novými terči. Ale ono to půjde! Žáci starší mají v účasti o jeden závod méně a zatím se drží toho co závod to
pohár. Ve Kšelech 2. místo s půjčenou mašinou a v dalekém Křížkovém Újezdci pohár zlatý a to už s naší
zgenerálkovanou stříkačkou. Takže paráda. Letošní ambice jsou jasné ...
Přijďte nás podpořit na 7. kolo Podlipanské ligy, které pořádáme 1. září. Budeme rádi za vaši podporu!

Výjezdová jednotka
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Ratenice je zařazena do
kategorie JPO V - dle zákona
zabezpečuje výjezd družstva do
10 minut (zpravidla se ale vyjíždí
do 5 minut od nahlášení
události). V první polovině roku
2018 nebylo jednotky zapotřebí
při žádné mimořádné události.
Naštěstí!
15. ledna - Dálková doprava
vody
Jednotka vypomáhala v rámci
výcviku obci s částečným
dopuštěním vodní nádrže Louže z 1km vzdálené říčky
Výrovky. Celá akce probíhala ve
spolupráci s jednotkou z Peček a
dobrovolníky z řad občanů.

13. května - Prověřovací cvičení
V neděli 13. 5. 2018 v 9.27 byl
jednotce vyhlášen poplach.
Nejednalo se však o klasický
výjezd, nýbrž o prověřovací
cvičení, o kterém členové
jednotky předem nevěděli.
Cílem bylo ověřit připravenost
jednotky k zásahům, ověřit
časový limit daný na výjezd dle
zákona o požární ochraně a
zkouška svolávacího zařízení.
Členové jednotky byli
seznámeni s postupy při požáru
travního a lesního prostoru, byla
provedena zkouška agregátů a
proškolení obsluhy.
Obnova techniky
Po několikaletých peripetiích se
nám podařilo zapracovat na
obměně vozového parku. Více
detailních informací a dlouhé
cestě ke "staronovému" vozidlu
se dozvíte při odhalení
překvapení či v dalším čísle
zpravodaje.

Upozornění:
Máme období sucha. Buďte proto
velmi opatrní při zacházení s
otevřeným ohněm. K zahoření
vyprahlých lesů a luk stačí malá
jiskřička.

Děkujeme za přízeň a těšíme na
některé z našich dalších akcí.
Za SDH Ratenice
Jan Čáslava, Alice Moláková

Vybarvujeme si s Ratenickým zpravodajem

