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Dostavba kanalizace
bude
V současné době se na nás po
dlouhých letech čekání usmálo štěstí a
rada Středočeského kraje schválila
dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na
dostavbu kanalizace v naší obci ve
výši 5.000.000,-Kč.
...více na straně 3
Váţení spoluobčané,
právě končí další 4leté volební období a v tomto zpravodaji kromě obvyklých
příspěvků naleznete také shrnutí mojí práce a práce zastupitelstva obce za
roky 2011 - 2014.
Jsou zde uvedeny nejdůleţitější akce a projekty, které se podařilo uskutečnit.
Úspěch většiny plánovaných akcí a projektů je závislý na finanční podpoře a
pomoci z nějaké dotace. Hlavně stavební investiční práce a rekonstrukce by
bez finanční podpory nebylo moţné uskutečnit.
Musíme v první řadě počítat se splácením dlouhodobého úvěru, který jsme
čerpali na stavbu 1. etapy kanalizace. To je naše prvořadá povinnost.
Víte, ţe dlouhodobě usilujeme o získání dotace na dostavbu kanalizace ve
zbytku obce. Několik let jsme marně podávali ţádosti na Ministerstvo
zemědělství a na Středočeský kraj, ale náš projekt nebyl nikdy vybrán ke
spolufinancování.
Nyní se situace ale změnila a já Vám mohu s radostí říci, ţe rada
Středočeského kraje schválila mimořádnou dotaci pro obec Ratenice na
dostavbu kanalizace ve výši 5mil. Kč.
Okamţitě jsme začali pracovat na přípravě výběrového řízení na zhotovitele
stavby, abychom mohli se stavbou začít co nejdříve. Předpoklad zahájení
stavby je listopad 2014. Rychlost stavby bude záleţet také na počasí,
vzhledem k blíţící se zimě.
Říjnové volby do obecního zastupitelstva odstartují další etapu práce v naší
obci, které je tu stále dost.
Přeji Vám dobrou volbu a neţ odevzdáte svůj hlasovací lístek, vezměte
rozum do hrsti.
Tímto děkuji celému obecnímu zastupitelstvu za pomoc a čtyřletou práci ve
prospěch obce, všem zaměstnancům a hlavně děkuji místostarostovi panu
Jiřímu Papeţovi za výbornou spolupráci a obětavost, se kterou pracoval pro
Ratenice.
Také děkuji paní Janě Sadkové za mnoho vzorně odvedené práce na Obecním
úřadě, byla to práce mnohdy i nad rámec jejích pracovních povinností.
Děkuji.
L. Kratochvíl
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Naše práce ve volebním období 2011 – 2014
Rok 2011
V tomto roce jsme připravovali
několik projektů k realizaci.
Bylo to zejména příprava stavby
cyklostezky
do
Peček
a
zpracovávání ţádosti o dotaci z ROP
Střední Čechy.
Dalším byl projekt rekonstrukce
fotbalového hřiště. Podařilo se po
dlouhých letech vyjednávání získat
předmětné pozemky do vlastnictví
obce. To nám umoţnilo začít
pracovat na přípravě projektu.
Projekt byl zpracován firmou AZ
Projekt s.r.o. Kolín ve spolupráci
s Ing.
Karlem
Posoldou.
Nejdůleţitějším úkolem byla obnova
hrací plochy, se kterou jsme jiţ v
září započali. S obnovou trávníku

nám pomohla firma Jiřího Kapra
z Vrbové Lhoty.
Na jaře tohoto roku proběhla akce
„Bezpečně do školy“ coţ byla
oprava chodníku v úseku od
pomníku aţ po čp. 114 a zároveň se
pracovalo na přípravě projektu a
ţádosti o dotaci na opravu dalšího
úseku chodníku. Jednalo se o projekt
„Po dobrém chodníku“, který
zahrnoval opravu chodníku od čp.
93 po hasičskou zbrojnici.
Obec ţádala o dotaci na modernizaci
výstroje SDH Ratenice, ale tato
dotace nebyla schválena.
Na dostavbu kanalizace nebylo
bohuţel moţné ţádat o dotaci
z důvodu
nevypsání
ţádného
vhodného
dotačního
titulu.

Dotace a investice v číslech:
název projektu
Bezpečně do školy
Modernizace výstroje SDH
Úroky z úvěru
Oprava hřiště

garant
SZIF
Středočeský kraj
MZe ČR
Obec Ratenice

výše dotace
357.489,95.220,358.329,-

celková investice
476.652,neschváleno
358.329,157.418,-

Rok 2012
V tomto roce jsme opětovně ţádali o
dotaci ze Středočeského kraje na
Modernizaci výstroje SDH Ratenice.
Tentokrát úspěšně. Dotace byla
schválena.

Finální příprava realizace stavby
cyklostezky, kdy jiţ byla schválena
dotace z ROP Střední Čechy. Zadali
jsme výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Vzhledem k tomu, ţe toto
výběrové řízení se muselo opakovat,
nebylo moţné v tomto roce začít
stavět a tak se začalo s realizací
stavby aţ na jaře roku 2013.
Obec ţádala na Středočeském kraji o
dotaci z Fondu sportu ve výši
100.000,-,
ale
nebylo
nám
vyhověno. Veškeré financování
pokračujících oprav proběhlo tudíţ
z prostředků
obce.
Dále
se

pokračovalo s opravami hřiště, kdy
byla
postavena
část
nového
oplocení, osazeny nové branky a
ochranné sítě za nimi. V tomto roce
byla obnovena činnost TJ Sokol
Ratenice na našem novém hřišti.
Připravovaný projekt „Po dobrém
chodníku“ na jehoţ realizaci obec
ţádala SZIF nebyl bohuţel opět
vybrán k podpoře.
Z nedostatku finančních prostředků
z důvodu ekonomické krize nebyl
vypsán ţádný dotační titul na
infrastrukturu
vodovodů
a
kanalizací.
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Dotace a investice v číslech:
název projektu
Modernizace výstroje SDH
Úroky z úvěru
Oprava hřiště
Oprava hřiště
Po dobrém chodníku

garant
Středočeský kraj
MZe ČR
Středočeský kraj
Obec Ratenice
SZIF

výše dotace
95.220,276.058,100.000,440.000,-

celková investice
104.088,276.058,neschváleno
112.058,neschváleno

Rok 2013
V únoru roku 2013 zastupitelstvo
obce schválilo na základě výsledků
výběrového řízení jako zhotovitele
stavby cyklostezky firmu TELSIG
s.r.o. Velký Osek. Stavba proběhla
od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013. Dne 2.
10. 2013 bylo slavnostní otevření na
účasti ratenických občanů a
zástupců ROP Střední Čechy.
Znovu jsme podávali ţádost o dotaci
„Po dobrém chodníku“. Na druhý
pokus jsme byli jiţ úspěšní a
opravili jsme chodník v úseku od
hasičské zbrojnice ke kostelu a aţ ke

hřišti. Stavba proběhla v měsíci
srpnu aţ říjnu 2013.
Podařilo se také získat dotaci pro
SDH Ratenice od Středočeského
kraje na pořízení části vybavení
hasičského vozidla a nákupu nových
radiostanic.
Připravili jsme a podali další ţádost
na dostavbu kanalizace v obci
Ratenice na MZe ČR. Ţádost však
nebyla schválena.
Pokračovaly práce na rekonstrukci a
opravách potřebných na fotbalovém
hřišti. Byla vybudována další část

oplocení, lavice pro diváky a hráče a
studna na zavlaţování hřiště.

Dotace a investice v číslech:
název projektu
Cyklostezka
Cyklostezka
Po dobrém chodníku
SDH – povodně
Úroky z úvěru
Kanalizace II. etapa
Oprava hřiště

garant
ROP Stř.Čechy
Město Pečky
SZIF
Stř. kraj
MZe
MZe
Obec Ratenice

výše dotace
4.204.249,473.000,327.000,66.000,192.797,9.271.350,-

celková investice
5.653.540,- // 494.808,69.533,192.797,neschváleno
99.960,-

Rok 2014
V letošním
roce
jsme
opět
zpracovali a podali řádnou ţádost
do jarní výzvy Středočeského kraje
na dostavbu kanalizace v naší obci.
Naše ţádost opět nebyla schválena.
V současné době se na nás ale po
dlouhých letech čekání usmálo štěstí
a rada Středočeského kraje schválila
dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci
na dostavbu kanalizace v naší obci
ve
výši
5.000.000,-Kč.
Při

spoluúčasti vlastních prostředků
obce cca 1 mil Kč, které máme jiţ
naspořeny
z minulých
let
a
připraveny k tomuto účelu, se nám
podaří dokončit odkanalizování
téměř v celé obci.
Proběhlo výběrové řízení, z něhoţ
vyšla jako vítěz firma Halko
stavební společnost s.r.o. Nová Ves.
Předpoklad zahájení stavby je měsíc
listopad 2014. Samozřejmě bude

záleţet také na počasí v zimě, v jaké
míře nám dovolí ve stavbě
pokračovat.
Jiţ podruhé jsme ţádali o finanční
podporu z Fondu rozvoje obcí a
měst Středočeského kraje na
rekonstrukci místní komunikace „U
zrcadla“ ve spodní části obce.
Bohuţel ani tentokrát jsme nebyli
vybráni a dotaci jsme neobdrţeli.
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Další ţádostí, kterou jsme zpracovali
a podali, byla ţádost z Fondu na
podporu jednotek SDH na renovaci
vozidla Škoda 706 ve výši 180.000,Kč. Tato ţádost bohuţel také nebyla
schválena. Bylo však potřeba řešit
špatný stav tohoto vozidla a nutnost
udrţet
provozuschopnost
naší
výjezdové jednotky hasičů. Proto
jsme přistoupili k jinému řešení a
Obec Ratenice zakoupila podobné
vozidlo, jaké máme nyní, avšak
částečně repasované a v daleko
lepším technickém stavu, který
nevyţaduje příštích několik let
nějaké výrazné investice. Tím bude
zajištěna provozuschopnost naší
hasičské jednotky do dalších let.

| www.ratenice.cz
Letos konečně bude dokončeno
fotbalové hřiště a jeho celkové
vybavení. Bylo dokončeno oplocení,
v současné době uvádíme do
provozu nový zavlaţovací systém.
Nová studna byla napojena na nádrţ
– zásobník vody – a instalované
čerpadlo je jiţ zprovozněno, aby se
mohlo zavlaţovat hřiště. Vedle
nádrţe byl postaven dřevěný
zahradní domek, ve kterém je
elektroinstalace, elektrické ovládání
a zázemí pro uskladnění hadic a
všeho potřebného zavlaţovacího
zařízení. Poslední částí rekonstrukce
bude
zábradlí
s vodovodním
potrubím, na kterém se pracuje.

Na jaře letošního roku jsme podle
zpracovaného projektu prodlouţili
veřejné osvětlení o 5 sloupů aţ na
začátek cyklostezky.
Jiţ při vytváření rozpočtu na rok
2014 na podzim loňského roku
zastupitelstvo obce schválilo opravu
uličky Za kostelem a zahrnulo tuto
investici do schváleného rozpočtu.
Tato ulička je zatím nejhorší a
nejblátivější ulice v celé obci a
vzhledem ke své velikosti (délka
43m) vyţaduje nejmenší náklady na
opravu, které můţe obec sama
financovat.
Oprava
proběhla
v měsíci září 2014.

Dotace a investice v číslech: k 31. 8. 2014
název projektu
Kanalizace II.etapa
SDH – nákup vozidla
Oprava hřiště
Úroky z úvěru
Věř.osv. směr Pečky
Ulička Za kostelem
V tomto přehledu dotací a investic
nejsou uvedeny některé výdaje obce
jako například splátky úvěru, který
si vzala obec na stavbu I. etapy
kanalizace. Jeho výše na samém
počátku stavby byla 10.250.000,Kč.
V současné
době
tj.
k 31. 8. 2014 zbývá splatit ještě
4.912.630,-Kč. Tento dluh bude
splacen do roku 2020. S tímto
závazkem musí obec tedy počítat při
plánování investic do dalších let a

garant
Stř.kraj
Obec Ratenice
Obec Ratenice
MZe ČR
Obec Ratenice
Obec Ratenice

výše dotace
5.000.000,99.410,81,-

tím pádem i při tvorbě jednotlivých

celková investice
6.000.000,77.000,77.798,99.410,205.628,360.000,ročních rozpočtů.
Nejsou zde zahrnuty běţné provozní
výdaje obce na údrţbu obecního
majetku, příspěvkové organizace
(MŠ), sítí ve správě obce, veřejného
osvětlení, náklady na elektrickou
energii, svoz komunálních odpadů,
výdaje na platy zaměstnanců atd.
Obec stabilně finančně podporuje
činnost ratenických spolků. Tyto
výdaje zde také nejsou uvedeny.
L. Kratochvíl, starosta

Vítání občánků

Vítání prvňáčků

Dne 29. 6. 2014 od 14 hod
proběhlo
vítání
občánků
v zasedací místnosti obecního
úřadu. Byla přivítána nová
miminka. O kulturní program se
postaraly děti z Mateřské školy.
Miminka byla obdarována malým
dárkem od obce.

Jiţ tradičně na konci prázdnin
jsme přivítali naše nové prvňáčky
na obecním úřadě. Přišli si s nimi
popovídat jejich budoucí učitelé.
Pozvání přijali ředitel ZŠ Pečky
pan Mgr. Luboš Zajíc a paní
učitelka
Mgr.
Michaela
Petráková.
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Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Ratenice
Zasedání 23. 5. 2014
-

-

-

-

ZO stanovilo podle § 67 a 68 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích na příští
volební období počet členů
zastupitelstva obce na 9.
ZO schválilo smlouvu mezi obcí
Ratenice a Pečovatelskou sluţbou
Pečky na výkon pečovatelské
sluţby pro občany obce Ratenice.
ZO bylo seznámeno s průběhem
kontroly z FU Kolín, která
proběhla 12. 5. 2014. Kontrola se
týkala čerpání dotací na VPP a na
pořízení
kontaktního
místa
CzechPoint.
ZO schválilo, ţe obec Ratenice
bude v rámci společného projektu
DSO Pečecký region ţádat o
dotaci z OPŢP opatření 1.3.1 –
omezování rizika povodní.

-

-

-

Zasedání 15. 8. 2014
-

Zasedání 20. 6. 2014
-

-

-

-

ZO bylo detailně seznámeno s
moţností nákupu hasičského
vozidla stejného typu, jako je
současné ale v podstatně lepším
technickém stavu a následným
prodejem stávajícího. ZO tuto
výměnu vozidel schválilo.
ZO bylo seznámeno s výsledky
kontroly FU Kolín týkající se
dohod o vytvoření pracovních
příleţitostí v rámci veřejně
prospěšných prací. V rámci
kontroly nebyly zjištěny ţádné
závady.
ZO se ztotoţnilo s vyjádřením
Odboru kontroly a dohledu
Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního v Praze týkající se
poz. 102/7 – „ulička“ ve
vlastnictví obce a povaţuje tuto
věc za ukončenou.
ZO souhlasí s výstavbou silnice
za kostelem na poz. 490/2, kterou
na základě výsledků cenových

nabídek provede společnost
Halko s.r.o., Nová Ves. ZO
odsouhlasilo
s
uzavřením
smlouvy o dílo s touto firmou.
ZO schválilo uzavření nové
pojistné smlouvy na cyklostezku
s pojišťovnou Kooperativa, která
je výhodnější neţ současné u
pojišťovny Generali.
ZO vzalo na vědomí novou výši
úplaty za předškolní vzdělávání
na
školní
rok 2014-2015
v hodnotě 300,- Kč měsíčně.
ZO bylo seznámeno s postupem
prací na zajištění přítoku vody do
Louţe a její vyčištění za pomoci
SDH Ratenice.

-

-

-

ZO bylo seznámeno s přidělením
dotace na stavbu Kanalizace obce
Ratenice II. etapa ve výši
5.000.000,-Kč z Krajského úřadu
Středočeského kraje. Následně
schválilo dodatek k příkazní
smlouvě se společností Witero na
zajištění výběrové řízení.
ZO odsouhlasilo nabídku firmy
M-Silnice na opravu cesty ke
hřbitovu za cenu reţijních
nákladů tj. 75.000,-Kč bez DPH.
ZO schválilo příspěvek 5.000,-Kč
na akci Drop Zone, která se bude
konat dne 6. 9. 2014.
ZO schválilo nákup nové
výpočetní techniky u firmy
Kenast Pečky, která byla
finančně
i
technicky
nejvýhodnější.
ZO schválilo dodatek č.6 k
nájemní smlouvě s Agro Sokoleč
související
s provedenou
digitalizací pozemků.

Na co se můžeme
těšit:
neděle 28. září od 15 hod
ve 14:30 sraz na návsi

Svatováclavský výlov spojený
se slavnostním odhalení
opraveného křížku u Domku
- pořádá Ratenická včela
sobota 18. října od 20 hod
Sokolovna Zásmuky
Ples Podlipanské ligy
- spolupořádá SDH Ratenice
úterý 28. října
hřiště
Drakiáda
- pořádá SDH Ratenice

sobota 8. listopadu
Hostinec u Kratochvílů
Posvícenská zábava
- pořádá SDH Ratenice
pondělí 17. listopadu
Lampionový průvod
- pořádá SDH Ratenice
neděle 30. listopadu
prostranství před kostelem a
v obecním úřadu
Staročeské Vánoce
- pořádá obecní úřad a místní
spolky

sestavil Ing. Jiří Podskalský,
zastupitel

Poděkování
Ráda bych v souvislosti s končícím volebním obdobím poděkovala celému zastupitelstvu obce a hlavně panu starostovi
L. Kratochvílovi za dobrou a vstřícnou spolupráci mezi obcí a mateřskou školou. Vţdy nás dle moţností finančně
podporovali, nikdy neodmítli řešit naše ţádosti a problémy, snaţili se dle moţností i zákona vyhovět různým
poţadavkům a potřebám školy či rodičů. Ne vţdy to ale umoţnili místní podmínky či velikost školy.

Doufám, ţe takováto příkladná a bezkonfliktní spolupráce nás čeká i v dalších letech.
za MŠ Ratenice ředitelka Alena Čáslavová

6 | Ratenická včela

| www.ratenice.cz

Svatováclavský výlov
Milí sousedé, rádi bychom vás tímto
článkem pozvali na sousedskou
slavnost spojenou s odhalením
obnoveného kříţku u Domku a
dalším zajímavým programem. Akce
se uskuteční 28. září od 15 hodin u
Domku.
Odhalení a poţehnání kříţku jsme se
rozhodli spojit se zaloţením nové
tradice spojené se svátkem svatého
Václava. A protoţe se kříţek
nachází v místech, kde se kdysi
rozléhal rybník Klenot, nazvali jsme
akci Svatováclavským výlovem.
Program akce připravujeme tak, aby
se našlo něco pro kaţdého z vás.
Děti rybník osadí rybami a následně
se spolu s rodiči zapojí do výlovu
pomyslného rybníka. Pro ostatní pak
bude připraveno krátké povídání o
krajině kolem Ratenic či poţehnání
kříţku panem farářem Neradem z
Peček. Součástí akce bude také

hudební vystoupení a soutěţ o
nejlepší kostým s tematikou rybaření
a výlovu (kostým se povaţuje za
společenský oděv slavnosti, tak
neváhejte a začněte tvořit). A
abychom tu slávu také něčím zapili a
zajedli, bude k dispozici občerstvení
a to za unikátní ratenickou měnu
zvanou Ratka.
Sraz na společné putování k
Domeckému kříţku (pro starší
generaci bude zajištěn svoz autem)
proběhne ve 14:30 na návsi.
Podrobný program naleznete jiţ brzy
na nástěnce na návsi či na webových
a
facebookových
stránkách
Ratenické včely.
Kříţek se uţ nyní tyčí v krajině v
celé své původní kráse a těší se jak
na vaši účast na akci, tak i na vaše
pravidelné
poutě
a
občasné
procházky. Osazeny byly i lavičky s
výhledem do kraje a další z tabulí

naučné stezky Marobudovi v patách,
na které se dozvíte něco o historii
místa kolem Domku.
Místo pro vaše zastavení v krajině v
okolí obce vzniklo nejen díky
podpoře Nadace Občanského fóra a
Nadace VIA. Na obnovu kříţku totiţ
přispěla i řada z vás koupí magnetky
naučné stezky, během Tříkrálového
koledování či dalších akcí Ratenické
včely. Proto neváhejte a přijďte se
podívat na výsledek naší společné
práce!

Za „mladé historiky“ a Ratenickou včelu Lucie Voláková

Setkání k výročí 100 let od vypuknutí první světové války
V neděli 27. 7. 2014 se uskutečnilo
vzpomínkové setkání při příleţitosti
100 let od vypuknutí první světové
války. Války, která umoţnila vznik
samostatného Československa, ale
zároveň si vyţádala bolestné ztráty,
jejichţ dokladem jsou pamětní desky
padlým, stojící ve většině českých
měst a obcí. Vzpomínkové setkání
začalo poloţením květin a minutou
ticha u pomníku padlým ratenickým
vojákům a legionářům. Poté se

obecenstvo přesunulo do budovy
obecního úřadu, kde po úvodním
slově starosty Ladislava Kratochvíla
proběhla přednáška Petry Čáslavové
a Michala Louče o první světové
válce a jejím vlivu na ţivot v
Ratenicích. Ze 100 ratenických
občanů, kteří se ocitli na bojištích
světové války, jich 26 padlo a řada
dalších byla raněna. Dodnes
přetrvává vzpomínka na veterána a
dlouholetého velitele hasičů Václava
Bureše (1883–1960), legionáře od
Zborova Josefa Mikuláše Zalabáka
(1887–1957) a mnohé další. Nelze
ale zapomenout na to, ţe četným
útrapám a strádání byli vystaveni i
civilisté v zázemí. Po přednášce
představila Martina Macháčková
několik autentických fotografií a
předmětů z doby první světové války
a Pavel Rek přítomné seznámil s

postupem oprav kříţku u Domku a
chystanou slavností (viz článek
Lucie Volákové).

Výzva
Z pomníku obětem první světové
války postupem let vypadlo
několik keramických medailonů
s fotkami
padlých
vojáků.
Nevlastníte náhodou fotografii
některého padlého ratenického
vojáka či legionáře, který na
pomníku chybí? Pokud ano,
ozvěte se nám, abychom mohli
ztracené medailonky nahradit.
Stejně tak je velmi vítána
jakákoliv pomoc při identifikaci
osob na jednotlivých fotografiích
na pomníku. Děkujeme!

Za „mladé historiky“ a Ratenickou včelu Michal Louč
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Den s Mysliveckým sdružením Ratenice Vrbová Lhota
29. 6. 2014 se uskutečnil Den
s Mysliveckým sdruţením Ratenice
Vrbová
Lhota.
Tato
akce
byla věnována nejen dětem, ale i
jejich rodičům. Poté, co dorazili
všichni
účastníci,
bylo
odpoledne zahájeno
krátkou přednáškou. Dětem bylo
podáno zábavnou formou, jak se
mají chovat v přírodě, která zvířata
ţijí volně v našem okolí a mnoho
dalšího. Dále se děti přesunuli před
chatu MS, kde jsme pro ně

připravili 10 stanovišť, na kterých
poznávaly rostliny, zvířata, házely
míčky. Poté, co si kaţdý obešel
všechny stanoviště, obdrţel sladkou
odměnu
a
nějakou
drobnost. Závěrem si všichni opekli
buřty. Spokojenost byla vidět na
tvářích dětí i rodičů. I kdyţ se
jednalo o první ročník této akce,
návštěvnost byla celkem vysoká a
do budoucna bychom tento Den
chtěli
zopakovat.
Závěrem

bych chtěl poděkovat všem, kteří
pomohli toto odpoledne uspořádat.

Za MS Ratenice Vrbová Lhota jednatel Jan Černý

Ratenické loučení s prázdninami
Poslední prázdninová sobota patřila
ratenickým dětem. Na hřišti hrála
kapela, sportovci, hasiči a další
přátelé připravili několik her, děti se
rozdělily do skupinek a procházely
postupně jednotlivá stanoviště ve
vsi, aby se tak dozvěděly něco o
svém bydlišti.
V kostele i na obecním úřadě dostaly
děti zajímavé otázky ohledně své
obce, v hasičské zbrojnici se poučily

o první pomoci, u „Louţe“ přešly za
pomoci myslivců lávku, poté se
občerstvily
v pohostinství
U
Kratochvílů, pokračovaly do psího

klubu, kde se podívaly na výcvik
psů. Podél hřbitovní zdi a po troše
strašení přešly děti po „kamenech“
kolem „Kříţku“ na hřiště. Protoţe
všichni splnili všechny úkoly, dostali
nakonec
sladkou
pudinkovou
odměnu.
Děkujeme všem přátelům a spolkům
i jednotlivcům, kteří nám pomohli
uspořádat tuto akci.
Píšovi

Dětské akce jedou dál
Děkuji
novým
organizátorům
dětských akcí v obci (manţelům
Píšovým a Burýškovým), ţe přejaly
„ţezlo“ se vší zodpovědností,
vymyslely pro děti i jejich rodiče
v letošním roce nejedno pěkné
odpoledne plné nápaditých soutěţí a
povyraţení. Velice si toho váţím,

protoţe z vlastní zkušenosti vím,
ţe to není nic jednoduchého vše
vymyslet, zařídit a zorganizovat.
A samozřejmě poděkování patří i
všem sponzorům, vstřícným
místním spolkům a pomocníkům
těchto dětských akcí, bez nichţ by
se to neobešlo.
Alena Čáslavová

I naše ratenická knihovna se přizpůsobuje době
Seznam knih se postupně přepisuje
do elektronické podoby, a i kdyţ je
to práce náročná, je třeba vloţit do
počítače cca 5.000 titulů, věřím, ţe

v příštím roce se tento seznam
budete moci vybrat knihu, kterou si
dostane prostřednictvím webových
zajdete půjčit a strávíte s ní
stránek Obecního úřadu Ratenice i
příjemné chvilky odpočinku.
k vám, a tak si v klidu domova
vaše knihovnice Danuše Beránková
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Léto se Sborem dobrovolných hasičů Ratenice
Podzim jiţ zaklepal na dveře a my tak můţeme shrnout činnost našeho spolku za uplynulé letní období. V několika
odstavcích tak přinášíme shrnutí akcí a novinek za poslední dobu.

Dětský den
Náš sbor se jiţ tradičně stal spolupořadatelem dětského
dne. Ten letos proběhl 1. června na ratenském hřišti.
Slunečné počasí přilákalo mnoho dítek, která po celém
sportovišti plnila všemoţné úkoly, za jejichţ splnění
dostávala odměny. Jejich počínání zpříjemňovala parádně
hrající ţivá kapela místních umělců. Všudy přítomný ryk
a smích kupy dětí byl důkazem vydařenosti tohoto
odpoledne. Těšíme se opět za rok na oslavu dne těch
nejmenších :-).

Práce
na
pokračují

hasičské

zbrojnici

Po rozsáhlé zimní úpravě interiéru hasičárny, o níţ jste
se mohli dočíst v minulém vydání zpravodaje, přišel na
řadu i zevnějšek. Natřeli jsme vrata a okna. Paní
Macháčková nám parapety vyzdobila kvítím.
Děkujeme. Ještě nás čeká oprava garáţe, aby vše bylo
připraveno na zaparkování "nového" vozu.

Čištění "Louže"
Louţe = vodní plocha v dolní části
obce, která jiţ delší dobu neplní
svou funkcí a je nehezkou částí naší
obce. V minulosti se jednalo o

poţární nádrţ, která v zimě slouţila
jako kluziště.
Občané se mohli v květnovém čísle
Ratenického zpravodaje dočíst, ţe
bude vybudován přítok, coţ je asi
nejdůleţitější předpoklad pro další
činnosti související se zkrášlením
tohoto místa. A tak se stalo. Zda
bude přítok dostatečný, ukáţe čas.
Starosta obce nás v dalším kroku
poţádal, zda bychom nevyčistili
vodní plochu od rákosu. Domluvili
jsme se a 13. července v 8:30 jsme
spustili naší bárku na vodu a aţ do
podvečerních hodin kosili v těţkém

terénu mnoţství vysokého rákosu.
Během našeho běsnění se nám
podařilo nezahubit veškerou faunu
křovinořezem: kachny, ţáby a
dokonce i hadík jsou i nadále
obyvateli vodní nádrţe.
Věřme, ţe se díky dalším úpravám
funkce "Louţe" vrátí do původního.
Obrovské poděkování směřuje p.
Novému, který nám zapůjčil pramici
a
p.
Noháčkovi
(Autoškola
Noháček) za zapůjčení vozíku pro
přepravu pramice z Oseka do
Ratenic.

odehrávala, zaplňovali další a další
návštěvníci. Přibliţně ve 21 hodin
došlo k nástupu další všem známé
kapely Faust Band, která tanečníky
bavila aţ do brzkého rána.
Příprava této jiţ tradiční akce nám
dala zabrat. Proto nás těší, ţe naše
počínání je odměněno hojnou
návštěvností. Pár věcí, mezi něţ
patří i trochu teplejší pivo, mohlo
být lepších. Ale jak se říká: Kdo nic
nedělá, nic nezkazí :-). Poděkování
patří všem aktivním duším, které

jakkoli pomohli s organizací. Díky!
Příští rok opět na viděnou.

Pouť 2014
Tradiční pouťové veselí proběhlo v
Ratenicích 26. července. Zopakovali
jsme turnaj v malé kopané
(PouťKap) a vyvrcholení dne v
podobě večerní zábavy pod širým
nebem. Turnaje se zúčastnilo 6
smíšených druţstev a 2 druţstva
dětí. Celé horké odpoledne týmy
sváděly boje o celkové umístění.
Ihned po skončení turnaje začala
perfektně vyhrávat místní kapela
Bonton Band. Postupně celý
sportovní areál, kde se celá akce
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9. kolo 14. ročníku Podlipanské ligy a zároveň 3. ročník Memoriálu
Jaroslava Holoubka - 6. 9. 2014
Přípravy soutěţního dne probíhaly
dlouho dopředu, aby se vše v klidu
nachystalo.
Postupným
přihlašováním dalších a dalších
závodních týmů se organizace
musela upravovat, aby se podařilo
dodrţet
časový
harmonogram
závodů. Šlo hlavně o kategorii ţáků
a přípravek, kterých bylo přihlášeno
28 druţstev - zatím nejvíce v historii
ligy. Z tohoto důvodu jsme místo
plánovaných 2 základen vybudovali
základny 3 (2 pro ţáky a 1 pro
přípravku), aby vše rychle ubíhalo. I
přes to jsme bohuţel byli celý den ve
skluzu 1,5 hodiny.
Ale začněme od začátku. Od osmé
hodiny začali na sportoviště doráţet
první závodníci. Celkem se tedy na
hřiště v Ratenicích sjelo 10 druţstev
muţů, 6 druţstev ţen, 2 druţstva
smíšeného dorostu, 11 druţstev
starších ţáků, 10 druţstev mladších
ţáků a 7 přípravek. Během půl
hodiny bylo hřiště, přilehlá louka a
částečně i ulice plná aut. Coţ jsme tu
ještě neměli. Chvilku před devátou
vyrazili na trať první závodníci.
Naši mladší ţáci dnes reprezentovali
sbor ve dvou druţstvech. Jelikoţ
jsme naši stříkačku i strojníka
zapůjčili všem přípravkám, museli si
mladší ţáci zapůjčit mašinu od SDH
Tuchoraz a za strojníka zaskočil sám
vedoucí Okresní odborné rady
mládeţe Honza Hybler. Po prvních
zahřívacích pokusech, kde se
vyskytly menší chybičky, nastoupili
mladší ţáci do 2. kola. Druţstvo A si
na domácí půdě vytvořilo nový
týmový rekord, který má nyní
hodnotu 22,93s. Druţstvo B si

doběhlo pro čas 25,27s, coţ je velice
dobrý výsledek.
Áčko dnes vybojovalo bramborové
medaile za 4. místo a Béčko v
závěsu místo 5.

Po úpravě tratí nastoupily ţeny,
které předvedly opravdu pěkné
pokusy, čemuţ nasvědčuje i rozdíl
mezi prvním (Bulánky) a druhým
(Zásmuky) místem 16 setin sekundy.
V odpoledních hodinách přišla na
řadu muţská kategorie. Zde nás
reprezentovalo druţstvo muţů. Díky
směřuje klukům do Radovesnice I,
kteří nám půjčili svého výborně
běţícího rozdělovače. V prvním
pokusu se nám podařilo zaběhnout
nejlepší čas sezóny 20,97s. Druhý
pokus uţ byl horší, kdyţ proudařovi
upadlo klubo a tím pádem nedotáhl
hadice na své místo. I tak jsme
pokus dokončili. Brambory, které
jsme koupili pro 4. místo tak zůstaly
doma :-). Celkově padaly velice
pěkné časy, coţ je vidět na
výsledkové listině.
Kdyţ jsme v závěru sčítali časy,
zjistili jsme, ţe obhajitelům, klukům
z Horních Měcholup, utekl putovní
pohár Memoriálu Jaroslav Holoubka
o 2 desetiny sekundy. Na konec si
tedy se součtem 40,27s odvezl tuto
trofej tým muţů z Radovesnice I.

Celkový počet 46 druţstev je
opravdu velké číslo. Snaţili jsme se
vytvořit
co
moţná
nejlepší
podmínky na tratích, ve stáncích,
prostě vytvořit zázemí, aby byli
všichni spokojení. Občerstvení se
nám malinko zadrhlo, ale jiţ nyní
jsme poučeni pro příští rok.
Na samotný závěr je zapotřebí
poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci
tohoto
dne.
Bez
obětavých lidí se totiţ takovéto akce
dělat nedají.
Rovněţ děkujeme i SDH Kostelní
Lhota za zapůjčení lavic, SK
Ratenice za zapůjčení hospody,
sportoviště a posečení trávy, Obci
Ratenice za zajištění posečení
prostranství
okolo
hřiště
a
zprovoznění 2. nádrţe na vodu, SDH
Zásmuky za zajištění doplňování
kádí, SDH Klučov za zapůjčení kádí
a obsluze časomíry za zajištění
veškerých náleţitostí.

Děkujeme i Vám, kteří jste se přišli
podívat
a
svým
pokřikem
povzbuzovali naše druţstva k
báječným výkonům.
Jen pro zajímavost: po hřišti jsme
rozprášili více jak 45 kubíků vody.

Požární sport
Druţstvo muţů se ještě před
prázdninovou pauzou stihlo zúčastnit
2 kol Podlipanské ligy. A to v
Bulánce, zde se nám podařilo umístit
na 4. místě a Horních Měcholupech,
kde jsme obsadili 5. místo.

Bohuţel náš dlouhodobý problém s
nekompletní sestavou přetrvává.
Vyzýváme proto všechny muţe,
kteří mají rychlé nohy a chuť
vyzkoušet tento druh sportu,
přijďte mezi nás. Nabízíme

kvalitní zázemí, správnou partu
lidí a předpoklady pro získání
cenných kovů. Více informací na
našem
webu
www.sdhratenice.net/pozarni-sport.
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Jednotka
28. května vyjela jednotka na
čerpání příkopu v Ratenicích. Po
prudkých deštích hrozilo vylití vody
do zahrady a následně i zaplavení
sklepa nízko umístěným okýnkem
domu. Pomocí čerpadla tak byla
voda odčerpána do nedaleké
strouhy.
Následující letní období a hlavně
ţně, probíhali v okolí obce bez
nutnosti našeho zásahu.
"Nová" cisterna
Zub času se podepsal na stavu naší
cisternové automobilové stříkačky.
Svépomocí se snaţíme tuto tři

desetiletí starou techniku udrţet v
provozuschopném stavu, aby byla
nápomocna nám všem při vzniklých
mimořádných událostech. Bohuţel
nadešel čas na generální opravu
vozu. Zřizovatel jednotky - Obec
Ratenice, proto zaţádala v roce 2013
o dotaci ze „Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a
sloţek
IZS"
na
částečnou
rekonstrukci toho vozu. Bohuţel
nám nebylo vyhověno a tak se
přemýšlelo, co s nastalou situací.
Bylo tedy rozhodnuto, ţe finančně
méně náročné bude zakoupit tentýţ
vůz v lepším technickém stavu a

svépomocí si vše upravit k obrazu
svému. A tak se stalo. Cisternu jsme
nejprve nalezli v internetové inzerci,
následně se jeli podívat a nakonec
přivezli v srpnu 2014 z obce Mokrá
- Horákov u Brna. Na vozidle bude
v blízké době odpracováno mnoho
brigádních hodin, aby bylo kam
umístit veškeré vybavení a ošetřit
součásti vozidla proti korozi.
Věříme, ţe nám nová cisterna bude
dobře slouţit. Loučení s tou starou
však nebude lehké. Přeci jen nám
nějaký ten rok dobře slouţila.

„Rychlý stříkačky“ - kolektiv mladých hasičů
14. ročník Podlipanské ligy
Rostoklaty, 24. 5. 2014
Na třetí kolo Podlipanské ligy jsme
vyrazili do Rostoklat. Zataţené nebe
dešťovými
mraky
s občasnými
přeháňkami naše mladší ţáky
nevyvedlo z míry. Ačkoliv se
časomíra při prvním pokusu zastavila
na 31. vteřině, druhý pokus byl o
poznání lepší. S časem 24,88s si naši
ţáci odváţeli pohár za 2. místo.
Horní Měcholupy, 21. 6. 2014
Po měsíci pauzy jsme vyjeli do
vzdálených
Horních
Měcholup
v Praze. Vzhledem ke vzdálenosti
jsme spolu s ţáky z SDH Kšely,
Poříčany a Tuchoraz vypravili
autobus.
Druţstvo mladších ţáků se do
prvního pokusu vrhlo po hlavě. Čas
26.65s mohly vylepšit rychlejší
sestřiky terčů, ale i tak velice krásný
čas. Druhý pokus vypadal také velice
slibně. Menší zádrhel se však stal při
zapojování proudnice na platě, které
se do spojky na hadici prostě
nechtělo. Do hodnocení se tak zapsal
čas z prvního kola. Domů jsme si tak
vezli nepopulární 4. místo.

Vrbčany/Plaňany, 28. 6. 2014
Poslední kolo Podlipanské ligy před
prázdninovou pauzou proběhlo 28.
června na hřišti v Plaňanech pod
záštitou SDH Vrbčany. Náš sbor
reprezentovala dvě druţstva mladších
ţáků.
Po menší úvodní přepršce se nebe
rozjasnilo a tak se mohlo započít se
samotnými útoky. Naše druţstva šla
na řadu jako poslední. První běh
Áčka měl 2 zásadní nedostatky:
košík ne a ne drţet na savici a taktéţ
i hadice u rozdělovače. Čas tak nebyl
valný, ale pokus byl dokončen - a to
je, oč tu běţí. Druhý pokus druţstva
A uţ byl o poznání lepší, ale opět se
čas zdrţel, kdyţ se muselo počkat na
zapojení béček do mašiny - celkově
5. (díky slabší účasti poslední) místo.
Za to Béčku se tentokráte dařilo lépe.
Při prvním pokusu došlo těsně před
startem k pádu připravené koncovky
z komínku u výtlaku z mašiny, ale
béčkař si s tím bravurně poradil doběhl k platu a bez problémů
koncovku našel a zapojil. Útok
vypadal velice pěkně, čemuţ
odpovídal i čas. Ve druhém pokusu
uţ ke zlepšení nedošlo - béčkař si své

štěstí vybral při prvním běhu a
sestřik terčů mohl být také rychlejší.
To vše dolaďujeme na trénincích.
Čas 24.44s zajistil druţstvu mladších
ţáků Ratenice B pohár za 2. místo.

Třebovle, 30. 8. 2014
Do Třebovle jsme vyrazili s jedním
druţstvem mladších ţáků. Bylo zde
spoustu druţstev, tak jsme si v době
čekání, neţ na nás přijde řada,
trénovali uzle na závod poţárnické
všestrannosti, který nás čeká jiţ
začátkem října.
Oba pokusy byly velmi zdařilé a
velmi vyrovnané. Ovšem v prvním
pokusu se časomíra zastavila o
několik málo setin neţ v druhém,
takţe s výsledným časem 23,73s
jsme obsadili opět čtvrté místo.
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Celorepubliková hra Plamen - Jarní část okresního kola v Kolíně, 17. 5. 2014
V sobotu 17. května nastal námi
dlouho očekávaný den – den, kdy
jsme měli zúročit naše dovednosti.
Jarní okresní kolo hry Plamen
navazovalo na podzimní část –
závod poţárnické všestrannosti, kde
jsme se umístili na 3. místě.
Tentokrát nás čekaly záludnější
úkoly – štafeta dvojic, štafeta 4 x 60
m s překáţkami a poţární útok,
ovšem na nástřikové terče (útok
není dokončen do té doby, dokud se
nádoby za terči nenaplní 10 litry
vody, takţe se zde jedná o přesné
míření a samozřejmě rychlost
provedení útoku). Ovšem oříšek pro
nás byly ony zmiňované štafety 4 x
60 metrů, kde na kaţdém úseku
čekala na běţce nějaká překáţka
(přeběhnutí
kladiny,
přeskok
bariéry,
přenesení
poţárního
hasicího přístroje a zapojení hadic
do připraveného rozdělovače).
Po ránu si hned ţáci vyzkoušeli
zdolávání překáţek, které jsme při
trénincích neměli k dispozici. To
všechny zúčastněné uklidnilo a
povzbudilo
k nadcházejícím
výkonům.
Při štafetě 4x60m se první pokus
zastavil na čase 71,86s, při druhém
pokusu byl čas o trošičku horší a to
73,07s. Do hodnocení se tedy
počítal čas první a s tímto jsme se

Poděkování
Za vedoucí ţen bych ráda
poděkovala "svým" hasičkám, které
nám pomáhají na akcích pořádaných
naším sborem. Bohuţel jsou to stále
stejné tváře, ale o to větší dík jim
patří za to, ţe si vţdy najdou čas
pomoci. Máte zásluhy na hladkém
průběhu
a
hlavně
úspěchu
pořádaných akcí.
V letošním roce jsme se bohuţel
nezúčastnily ţádných hasičských
závodů, protoţe stejně jako tým
muţů bojujeme s nedostatkem
členek, které by měly čas a chuť s
námi trénovat a závodit. Doufám, ţe
příští sezónu se náš stav zlepší a
budeme moci reprezentovat náš sbor
i v naší kategorii.

umístili v hodnocení této disciplíny
na krásném 5. místě.
Při štafetě dvojic se první pokus
vyvedl ukázkově a čas 98,62s byl o
mnoho lepší neţ při trénincích.
Druhý pokus se trochu zadrhl tím,
ţe první dvojici se rozpadlo
klubíčko hadic, ale nezpanikařili a
vše bravurně zvládli. Čas se zastavil
na 175,90s, coţ nám nevadilo,
protoţe s prvním časem jsme se
v této disciplíně umístili na 6. místě.

Při
poţárních
útocích
nám
přestávalo přát štěstí a počasí také.
Při prvním pokusu se nepodařilo

pořádně docvaknout spojku od
hadice B k rozdělovači, a ta se po
cestě vypojila. Ţáci nezaháleli,
hadici zapojili zpět na své místo, ale
v zápětí se ukázalo, ţe pro
nástřikové terče je nutné opravdu
bezchybné míření, a o tom víme, ţe
je naše Achillova pata. Takţe
s časem 63,55s jsme nemohli zůstat
spokojení.
Ovšem
počasí
zkomplikovalo celý průběh soutěţe,
protoţe pršelo, jako kdyţ nad námi
stojí někdo s konvičkou a zalévá
nás. Tudíţ se svolala schůzka
vedoucích druţstev, na které se
projednávalo, zda druhé pokusy
dokončit
či
nikoliv.
Řada
soutěţících to vzdala, ale MY jsme
se po společné dohodě rozhodli
bojovat! Jenţe, co se má stát, to se
zkrátka stane – štěstí nám prostě
nepřálo. Při druhém pokusu se
zasekla pojistka k hadici C na
rozdělovači a spojka ne a ne
povolit. To pro nás znamenalo
nedokončený pokus. Do hodnocení
se započítal čas z prvního pokusu a
to znamenalo předposlední, 12.
místo.
V celkovém
hodnocení
jsme
obsadili 7. příčku, za kterou se
vůbec nemusíme stydět, protoţe to
byla naše první účast ve hře
Plamen.

Sbor dobrovolných hasičů Ratenice

hledá nové členky závodního týmu
v poţárním sportu
Poţadavky: nadšení, spolehlivost, týmový duch
Chcete-li se k nám přidat, tak neváhejte a ozvěte se!
Těšíme se na Vás!
Zlata Šmejkalová
vedoucí ţen
776 115 276
zlata.smejkalova1@gmail.com
www.sdh-ratenice.net
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Poděkování zastupitelstvu
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Ratenice, jejímţ zřizovatelem je
obec Ratenice, prošla během
posledního
období,
co
se
vybavenosti týče velkým rozkvětem.
Ve spolupráci s panem starostou a
celým zastupitelstvem se nám
podařilo získat dotaci na základní
ochranné prostředky členů jednotky,
radiostanice, kalové čerpadlo a v
neposlední řadě i "nový" cisternový
automobil. Poděkovat bychom tak
měli
všichni,
protoţe
díky
modernizaci vybavení dochází ke

zkvalitňování poţární ochrany v
obci.
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice
funguje jako samostatná jednotka a
na svou činnost si musí vydělat nebo
peníze
shánět
od
sponzorů.
Zastupitelé obce nám vţdy s ţádostí
o finanční podporu nikdy neřekli ne.
I pomoc s vypracováváním ţádostí o
dotace nám ze strany starosty obce
velice ulehčilo tuto komplikovanou
záleţitost.
Jak sbor, tak i jednotka touto cestou
velice děkují vedení obce za

příkladnou spolupráci, finanční
podporu a výbornou komunikaci.
Bez této kvalitní podpory bychom
jako hasiči mohli fungovat jen těţko.
Děkujeme!
Naše poděkování směřuje i paní Janě
Sadkové, která s námi má
nekonečnou trpělivost a vţdy, kdyţ
něco potřebujeme, nám vyjde vstříc.
Věříme,
ţe
s
budoucím
zastupitelstvem naváţeme na dobře
fungující vztahy a opět se budeme
moci opřít o lidi, kteří mají zájem o
naši obec.

za SDH Ratenice Jan Čáslava, jednatel, vedoucí muţů
Alice Moláková, zástupce starosty SDH, vedoucí mládeţe
Zlata Šmejkalová, vedoucí ţen

