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Plán obnovy obce
Děti z Mateřské školy
se svými rodiči
navrhovaly nový
vzhled ratenické
návsi. Úprava návsi
je jednou z důležitých
etap revitalizace naší
historické obce.

Ratenice očima dětí
Co se líbí nebo nelíbí dětem
u nás v Ratenicích? Výsledky
projektu Mateřské školy mohou
být překvapivé
strana 07

Více stranách 02 – 06

1.6.: Noc kostelů

Tak

jsme se konečně dočkali. Nesměle vykukující květy tulipánů jsou

znamením, že zima pomalu doznívá a s příchodem očekávaného jara začíná
všechna naplánovaná práce na tento rok.

Rozhovor s Petrem
Liebscherem o tom, jaký
program připravil pro Rateňáky
na Noc kostelů
strana 10

Tak s čím začínáme. Od 1. dubna jsme přijali do práce zatím 3 zaměstnance na
úklid obce a údržbu zeleně. Je potřeba nejdříve uklidit všechna veřejná
prostranství, pozametat , pohrabat, zkrátka provést úklid po zimě. Na sekání
trávy jsme zakoupili novou sekačku, protože ta stará nám po 6 letech práce
dosloužila. Pravděpodobně v květnu, bude záležet na počasí, se budou
opravovat některé komunikace v obci, zejména Dvorská ulice k šutráku.
Loni jsme založili nový trávník na hřišti a hned od jara se mu musíme věnovat
aby byl připraven na novou fotbalovou sezónu. Už proběhla schůzka, kde jsem se
sešel se sportovci a s hasiči a domluvili jsme se na společném postupu.
Na podzim jsme podali několik žádostí o dotace. Úspěšní jsme byli ve dvou
případech. Dostali jsme dotaci pro hasiče a díky tomu jim můžeme pořídit
nové přilby a další vybavení celkem za přibližně 100 000 Kč, dále nám byla
schválena dotace na výstavbu cyklostezky do Peček. Náš projekt byl vybrán
jako jeden z nejlepších. Nyní připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Celková hodnota projektu je cca 8,5 mil. Kč včetně nového mostu, který bude
vedle toho starého. Příprava trvala 4 roky. Stavba začne v červenci. Bude to
největší akce letošního roku. Naopak nebyli jsme úspěšní s žádostmi na další
opravy chodníků a obnovu fotbalového hřiště. Proto budeme znovu pokoušet
štěstí v jarním kole z jiných zdrojů….
pokračování strana 2

„Rychlý stříkačky“
Jak se daří nejmenším
hasičatům? Jak se jim líbilo na
halové soutěži? Co chystají dál?
strana 16
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pokračování ze strany 1
…. Také budeme znovu žádat
o dotaci na dostavbu
kanalizace. Výzva z Fondu
životního prostředí bude
zveřejněná v květnu.
Nedávno jste měli možnost
vyjádřit
své
názory
v dotazníku, který jste nalezli
ve svých schránkách. Děkuji
všem, kteří jste si našli
čas
na
vyplnění
dotazníku a odevzdali ho.
Všechny údaje a podněty
jsme
vyhodnotili.
Podrobnosti naleznete na
vedlejší stránce. Vaše názory
jsou důležité k vytvoření
nového desetiletého plánu
rozvoje vesnice, a proto
výsledky budou k tomuto
účelu použity.
Tak myslím, že pro začátek
toho není málo. Samozřejmě
musím říci, že k této práci
Zastupitelstvo obce potřebuje
vaší podporu a já jako
starosta obzvlášť. Spoléhám
na pomocnou ruku všech
ratenických
spolků, jejich
práce a účast je pro mě
důležitá. Děkuji všem a
těším
se na letošní
spolupráci.

Ladislav Kratochvíl,
starosta

www.ratenice.cz 

Plán obnovy obce Ratenice
Jeden z nejdůležitějších dokumentů, které zastupitelstvo každé obce musí
schválit, je Plán obnovy obce. Pro celé vedení obce Ratenice je nesmírně důležité,
aby znalo požadavky i přání svých občanů. Jedině tak lze tyto potřeby zanést
do připravovaného Plánu obnovy. I proto jsme se rozhodli vypracovat a do všech
domácností rozdat dotazník, kde mohl každý občan jednoduše zaškrtnout či
vepsat to, co je pro něj nebo pro jeho celou rodinu důležité. Díky výsledkům
z dotazníků nyní můžeme nově definovat, co obyvatelům v obci chybí, co by se
mělo zlepšit, jak zkrášlit veřejná prostranství, jak opravit a zvelebit obecní
majetek, jak obec zatraktivnit, aby se líbila a dobře sloužila nejen svým
obyvatelům, ale i lákala k návštěvě. Kromě vůle nás obyvatel změnit věci k lepšímu
vše také závisí na množství peněz. Vše závisí i na výsledcích jakýchkoliv budoucích
voleb. Z těchto voleb vyjdou vlády, které buď budou rozdávat „svým“, anebo státní
peníze spravovat řádně a rozdělovat je spravedlivě mezi všechny obce. Tím
nemám na mysli strany, ale lidi, kteří jsou za ně zvoleni. Záleží na morálce těch lidí,
nikoliv na barvě stranického průkazu. Takže si držme palce, ať máme vždy
„šťastnou ruku“ na ty odpovědné lidi, ať Plán obnovy můžeme alespoň z části
v budoucím desetiletí naplnit. Děkujeme všem za vyplnění dotazníků.
Luděk Kudláček, zastupitel

Výsledky dotazníku k Plánu obnovy obce
Ratenice:

 Ratenický zpravodaj
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Jaké by podle vás měly být priority, na které by se měla zaměřit obecní správa, za jak významné
považujete následující aspekty života obce?
(vysvětlivka: čím tmavší barva = tím větší podpora)
nedůležité
v%

důležité
v%

priorita
v%

nevím v %

součet
důležité a
priorita v %

Pracovní příležitosti v obci

50

42

6

2

48

Příležitosti pro podnikání v obci

45

43

3

10

46

Možnost kulturního vyžití

12

60

20

8

81

Možnost sportovního vyžití

6

56

33

5

89

Dostupnost zdravotní péče

8

64

24

5

87

Úroveň mateřské školy
Možnosti pro výstavbu rodinných
domků
Možnost nakupování

15

44

36

5

80

38

34

11

16

45

5

39

56

0

95

1

52

47

0

99

0

59

41

0

100

0

44

50

6

94

1

45

54

0

99

34

10

76

Priority života

Množství a kvalita zeleně
Prostředí v bezprostřední blízkosti
Vašeho domu
Kvalita života v obci
Celkový vzhled obce
Věci zatraktivňující Ratenice i pro
hosty a turisty
Služby pro rodiče s dětmi

14

42

10

42

31

17

72

Služby pro seniory

10

59

23

9

82

Čistota ovzduší

0

45

54

1

99

Čistota vod

0

33

66

1

99

Čistota veřejných prostranství v obci

3

55

42

0

97

Čistota příkopů kolem obce
Nakládání s odpady, jejich třídění a
recyklace
Úroveň infrastruktury (chodníky,
silnice,…)
Úroveň hromadné dopravy

0

66

34

0

100

2

50

49

0

98

Úroveň občanské vybavenosti
Bezpečnost v obci – vybudování
kamerového systému pro potírání
kriminality
Situace kolem otázek drog
Služby poskytované obecním úřadem
Informace o akcích a společenském
dění
Informace o činnosti obecní správy
Zapojování občanů do rozhodování o
obci
Zapojování dětí a mládeže do
realizace projektů
Spoluúčast veřejnosti v péči o životní
prostředí
Propagace obce v ČR a zahraničí

0

44

56

0

100

0

60

38

2

98

1

70

18

11

88

27

48

17

9

65

12

47

39

3

85

5

73

19

3

92

7

80

11

2

91

8

77

11

5

87

4

59

37

1

95

0

73

21

6

94

0

82

18

0

100

36

40

6

18

46
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Jaké by podle vás měly být priority, na které by se měla zaměřit obecní správa, aby se zlepšila
infrastruktura obce?
(vysvětlivka: čím tmavší barva = tím větší podpora)
nedůležité
v%

důležité
v%

priorita
v%

nevím v %

součet
důležité a
priorita v %

Dokončení kanalizace

2

27

72

0

98

Vodovod
Chodníky dolů z návsi na Vrbovou
Lhotu
Silnice ke hřbitovu

19

28

53

0

81

Priority infrastruktury

Úprava a zkulturnění návsi
Úprava a zkulturnění budovy
obecního úřadu
Výsadba zeleně v obci

6

50

41

3

91

35

42

17

7

58

4

73

20

3

93

33

54

7

6

61

12

60

28

1

87

Výsadba zeleně mimo obec

32

41

22

5

63

Kultivace „louže“ a jejího okolí
Budování přechodů pro chodce
(doplňte ve kterém místě):
Zatraktivnění celkového vzhledu obce
Položit dráty telefonního kabelu do
země a odstranit sloupy

13

33

53

1

86

27

29

26

17

56

2

83

15

0

98

42

24

33

1

57

Další návrhy na infrastrukturu:

Návrhy na místa přechodů:

Zateplení, výměna oken a zdroj vody pro MŠ

od nástěnek k zastávkám a obchodu

Záchytné místo pro zatoulané psy

od hostince k OÚ

Cyklostezka /chodník do Peček

od OÚ směr ke školce

Fotbalové hřiště

u křížku

Silnice v nové zástavbě

na hlavní silnici směr Cerhenice

Další cesty na procházky

zatáčka od Peček

Retardéry na hlavní silnici
Rozhlas na více místech v obci

 Ratenický zpravodaj
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Ano, návaznost busů na vlak je
v Pečkách dostatečná
Ne, doba čekání na navazující
spoj je příliš dlouhá

33
41

Únosná doba čekání v Pečkách
do 5 minut

1

do 10 minut

31

do 15 minut

32

do 20 minut

5

nad 20 minut

6

Pokud jezdíte do Peček na vlak na kole a tam kolo „parkujete“, co byste chtěli zlepšít?
V Pečkách je pouze předražená úschovna ČD, zajistit jiné samoobslužné zastřešené místo hlídané kamerou
Na nádraží chybí stojany na kola a ani těch pár nových není zastřešeno, ani zabezpečeno
Bezpečnost zaparkovaných kol
Navazující cyklotrasa v Pečkách, aby vedla mimo silnice až k nádraží
Jízda přes Pečky je pro cyklisty po "bezpečnostních úpravách" vozovky riskantní

06  Zprávy z obce
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Další návrhy, nápady či připomínky
z dotazníků:
Důležitá data pro
Váš kalendář
 pondělí 30.dubna 2012
od 18 hodin
– na hřišti
„Pálení čarodejnic
spojené se soutěží o
nejoriginálnější
čarodejnické háro“
- pořádá SDH Ratenice
Nezapomenout: klacky na
opékání a navštívit
kadeřníka
Buřty a chléb budou k
dispozici:-)
 pátek 1. června 2012
od 21 hodin
- v kostele
„Noc kostelů“
- pořádá Ratenická včela
Nezapomenout: vzít
s sebou děti a „zvídavého
ducha“
 sobota 28. července 2012
od 20.00 hodin
– na hřisti
„Pouťová zábava pod
širým nebem“
- pořádá SDH Ratenice
 sobota 1. září 2012
– na hřišti
závod Podlipanské ligy
- pořádá SDH Ratenice
Nezapomenout: držet
palce ratenickým družstvům

 sekat louku ke hřbitovu (v létě je tam mnoho klíšťat)
 vyasfaltovat cesty u nových domů (nyní je tam za mokra bahno nebo za
sucha prach)
 zlepšit úroveň webu - vyvěšovat bezprostředně zápisy ZO
 informace o spol. a kulturních akcích na webu i z blízkého okolí
 důležité informace z rozhlasu zasílat e-mailem nebo SMS
 uvádět na webu plánované výpadky elektřiny
 zamezení černé skládky před sběrným dvorem
 oprava zdi a brány sběrného dvora
 kanalizaci i do nové zástavby (v současnosti se vypouští jímky na pole =
kontaminace spodních vod)
 silnici z návsi podél farní zdi k novostavbám
 nebezpečná křižovatka od kynologického centra - osadit stopkou, zákaz
parkování aut na zeleni = ničení zeleně
 umožnit alespoň na jednom rybníku u Sokolče legální koupání pro lidi
 vadí mi, že se přestalo vařit pro důchodce
 postavit značky zákaz zastavení v místech se špatným výhledem (u Křížku,
u OÚ, atd.)
 doplnit chodník u hospody - upravit tam silnici - asfalt
 zajistit bezpečnost chodců při hlavní silnici - cokoliv pro snížení rychlosti
(zelený pruh, retardéry, atp.)
 zajistit více aktivit pro mládež (Sokol,
Práce současného
zájmové kroužky), postavit budovu pro
zastupitelstva byla
cvičení v zimě
ohodnocena
 zajistit návaznost vlaku/busu na provoz
známkou:
mateřské školy
 zpevnit cestu za hasičárnou a na
kopečku
 ještě více využívat možnosti získávání
dotací i na menší projekty, vyhledávat
sponzory i pro dění v obci
 postarat se o čistotu veřejných prostranství - zvláště psí exkrementy
 umožnit platby na OÚ bankovním převodem
 dodělat kanalizaci a udělat vodovod
 zajistit povinnost majitele psa mít psa na vodítku a uklízet po něm
 pokutovat auta stojící na chodníku a vymyslet zábrany, aby na něm nestály
 prohlédnout staré stromy, případně vykácet a vysadit nové
 zamezit vypouštění septiků do dešťové kanalizace a na pole
 udělat na hl. silnici retardéry nebo ostrůvky se zelení (případně a s
přechody) na zmírnění rychlosti před obcí a v obci
 je třeba více myslet na důchodce: obědy, kulturní program, atp.
 obnova zaniklých polních cest
 …aby se občané s dutou hlavou zapojili do rozvoje obce a nekritizovali
nevkusnými připomínkami, když sami pro obec nedělají nic
 "zlidštit" sběrný dvůr

2,05

Na předchozích stránkách jsme Vám předložili to nejzajímavější nebo
nejdůležitější
z výsledků
odevzdaných
dotazníků
zpracovaných
k připravovanému Programu obnovy obce Ratenice. Pokud by někdo chtěl zaslat
kompletní výsledky dotazníku, napište si o něj na adresu
zpravodaj@ratenice.cz, obratemVám jej rád zašlu.
Nakonec trochu demografie. V dotaznících hlasovalo celkem 121 lidí (za
jednotlivce i za rodiny). Celkem 109 z nich bydlí v Ratenicích trvale, 7 osob sem
jezdí na chalupu. Oprávněných voličů je v Ratenicích celkem 438 (listopad 2010).
Účast na dotazníkovém šetření byla tedy celkem 28%.
Luděk Kudláček, zastupitel
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Ratenice očima dětí

V prvním

pololetí školního roku

probíhal v mateřské škole projekt
„Ratenice očima dětí“. Děti se pod
vedením
učitelek
seznamovaly
s místem svého bydliště, se svým
domovem.
Poznávaly jsme a navštívily významné
budovy v obci, děti zjišťovaly, k čemu
slouží, učily se, jak se kde chovat,
orientovat se po obci, jak se starat o
okolí kolem sebe – např. nakládání
s odpadky, třídění odpadu, neničit
zeleň, atd. Kreslily jsme, podle
toho, co jsme v obci vyfotily,
zpívaly, tvořily, hlavně hodně
chodily, pozorovaly a povídaly si.
Děti se učily i hodnotit to, co
viděly,
včetně
kritického
vidění a jak by bylo možné
nedostatky napravit. Nápady
měly úžasné, škoda, že ještě neumí
psát a nemohly se zúčastnit právě
ukončené dotazníkové akce!

na
zemi,
zlobiví
řidiči
u
přechodů pro chodce, křivé
chodníky a na nich auta
(nemůžeme s tím my dospěláci něco
dělat, aby se našim dětem „doma“ víc
líbilo?), ale líbí se jim stromy,
kytičky, lesík za obcí, hezké
zahrádky, nový chodník, pomník
se lvem, pořádek na hřbitově,
kostel,
knihovna,
hasičárna,
hřiště, hezké domy a nakonec toho
našeho povídání, pronesl Véna na
jeho věk zajímavou větu: „ Mně se líbí,
jak to tady pan starosta řídí.“

Ratenická
náves
očima dětí a jejich
rodičů

Na projekt navázala výtvarná akce,
kterou jsme vymyslely pro děti z MŠ a
jejich rodiče: „Ratenická náves
očima dětí a rodičů – změny“.
Výsledné nápady, velice povedené
výtvarné práce, které děti se svými
rodiči doma vytvořily, jsou vyvěšeny
na obecním úřadě ke shlédnutí.
Po zhodnocení obrázků jsme s dětmi
došly k závěru, že nejvíce by na návsi
chtěly přechod k autobusové zastávce,
zkulturnění prostoru před obchodem
včetně laviček a více zeleně a květin.
Nápady byly např. i lyžařský vlek na
kopečku, rozhledna nebo vodotrysk.
Děkujeme za spolupráci a pokud
máte i vy nějaký nápad,
zachyťte ho na papír a doneste
nám ho do MŠ. Nápadů není
nikdy dost!

A závěr? Nelíbí se jim kouření
z komínů,
oloupané
domy,
nenatřená vrata, papíry a vajgly

Alena
Čáslavová,
Mateřské školy

Zápis dětí
do Mateřské školy

V březnu

proběhl

zápis

dětí

do

MŠ

Ratenice. Zájem projevilo 11 rodičů, ovšem
míst je volných pouze 5, více dětí není
možné vzhledem ke kapacitě školy přijmout.
Proto bude rozhodnuto dle kritérií
o přijímaní dětí do MŠ a přednost k přijetí
dostanou děti rok před zahájením školní
docházky a dětí starší tří let podle data
narození. Ostatní zájemci, kterým nebylo
vyhověno, budou v případě uvolnění místa
během
školního
roku
2012/2013
informováni.
Alena Čáslavová, ředitelka MŠ

Odpolední setkání dětí a rodičů v Mateřské škole.

ředitelka
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Jarní strašidelný karneval v Mateřské
škole. Poznáváte naše děti?

Obědy pro důchodce

Mateřská

škola

pozastavila

v

současné době svou vedlejší činnost
na vyvařování obědů pro důchodce z
obce. S touto činností začala v letech,
kdy bylo zapsáno v MŠ kolem 13 dětí a
kuchařka by neměla pokrytou celou
pracovní dobu.
V současné době při plné kapacitě
školy, není možné, aby obojí jedna
kuchařka s minimálním vybavením
kuchyně stíhala. Musí si kromě

vlastního vaření a přípravy svačin
totiž i nanormovat, nakoupit, vést
sklad
potravin,
denní
výdejky
potravin, mytí nádobí, úklid, výdej
stravy a spoustu dalších věcí.
V poslední době, kdy jsme vařily za
současného stavu pro děti i důchodce,
to bylo pro kuchařku opravdu s
vypětím všech sil a různé přípravné
práce musela dělat i po skončení své
pracovní doby.
V době nemoci kuchařky jsme nabídly
důchodcům zajištění a dovoz obědů,

toho
využil
pouze
jeden!
I v současné době trvá možnost
dovozu obědů, pokud se ale přihlásí
alespoň 10 důchodců, aby se
doprava neprodražovala. Výběr je ze 3
jídel včetně polévky + doprava, cena
kolem 58,- Kč. Tuto službu nabízí
Pragom CS, spol.s.r.o. Pňov Předhradí. Případní zájemci mohou
kontaktovat ředitelku MŠ Ratenice.
Alena Čáslavová, ředitelka Mateřské
školy



Další nabídka dovozu obědů

V současné době dováží do naší obce obědy firma Zdeňka Mistolera ze Svojšic. V nabídce je polévka + výběr z pěti
hlavních jídel. Jídelníček je k nahlédnutí na www.mistolerzdenek.firemni-web.cz
Cena jednoho oběda s polévkou je 60,-Kč, bez polévky 55,-Kč. Bližší informace na OÚ.

Historie ratenické knihovny

V

roce

1861

za

učitelování

Antonína
Hoffmanna
byla
založená při ratenské škole žákovská
knihovna. Knihy byly obsahem
převážně náboženského tématu, plné
pověr a zázraků. Tyto knihy u žáků

prohlubovaly strach z nadpřirozených
bytostí a jejich trestů.
O stavu tehdejší školní knihovny
nejsou vedeny další bližší záznamy. Až
v lednu
1892
byla
provedena
prohlídka
knihovny,
která
se
nacházela
v žalostném
stavu.

Knihovna obsahovala 61 svazků, ze
kterých bylo pouze 27 knih v dobrém
stavu. Žákovská knihovna byla
udržována z prostředků obce, která
zdaleka
nepokrývala
skutečné
potřeby.
pokračování na další straně

 Ratenický zpravodaj
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Z darů studentů a příspěvků obce byly zakoupeny nové knihy a o rok později měla
školní knihovna už 100 knih. V dalších letech pamatovali na knihovnu i místní
občané, kteří darovali vlastní knihy. Dary na školní knihovnu se staly dobrým
zvykem ratenských občanů a studující mládeže.
Knihy vypůjčoval a o knihy se pečlivě staral učitel František Hatlák až do roku
1932….pokračování příště 
Vaše knihovnice Markéta

Citát:
„Zdá se mi, že už tu nemám co
dělat, byl bych tu směšnou
figurkou, můj svět umřel, věřil
jsem totiž v jakési závazky, v
takzvanou čest ve smlouvě a
podobné věci. Myslím, že bych
se v téhle tlačenici nevyznal...“
Karel Čapek

Karel Čapek (1890 – 1938)

Byl nejproslulejším a dodnes také je

nejčtenějším českým

spisovatelem z období naší první republiky. Jeho talent byl
mnohostranný, dostalo se mu všeho, co činí spisovatele
spisovatelem: tedy schopnosti vidět na věcech i událostech to, co
obvykle zůstává nepovšimnuto, a vyprávět o tom s vtipem a
svěžestí, na nichž čas nic neubral. Dovedl zajímavě popsat i
banální událost, dávat nový smysl starým příběhům. Psal o
nebezpečích, která ohrožují naši civilizaci, i laskavě o lidech o
věcech kolem sebe. Oplýval bohatou fantazií; ta mu umožnila
vymýšlet nové bytosti, jakými byli Roboti nebo Mloci, a vřadit je do
příběhů a zápletek, které dodnes strhují čtenáře.

Další Čapkova díla:
Próza: Válka s mloky, Hordubal
Drama: R.U.R., Bílá nemoc, Krakatit
Pro děti: Dášeňka čili život štěněte
…tyto a mnohé další knížky najdete i v naší obecní
knihovně Ratenice

Novinky v knihovně

Naše knihovna úzce spolupracuje s knihovnou v Kutné Hoře a

každým dnem očekávám nové knížky z KH. Našimi nejnovějšími
knížkami jsou: Rubínová orchidej od Caroline Swann a Povídky
z jedné a z druhé kapsy od Karla Čapka.
PŮJČOVNÍ DOBA:
Středa 15:00 - 17:00
Pátek 15:00 - 17:30

Úryvek z knížky Povídky z jedné a druhé kapsy (Karel Čapek):
Povídka Modrá chryzantéma
Prokrindapána, to vám toho bylo, jako o Božím těle, ale modrá chryzantéma, to se ví, ani jedna. Kláru jsme dali po celý
den hlídat, v noci utekla a po půlnoci mi přinesla plnou náruč modrých chryzantém. Dali jsme ji hned zavřít do šatlavy,
aby neotrhala všechny, ale byli jsme v koncích…Kláro, kříčí kníže a ukazuje na ty modré chryzantémy. Kde to roste? Kdes
tohle našla? Klára se rozkrákorala a ukazovala pořád dopředu. Nejspíš byla ráda, že jede v kočáře. Z koní kapala pěna,
Klára kejhala, kníže se rouhal, kočí div nebrečel hanbou a já jsem dělal plány, jak vypátrat modrou chryzantému. Musíme
hledat bez Kláry….
stránku připravila Markéta Černá, knihovnice
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Zábavně poučný seriál:

Cyrano se diví

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

PEJSKAŘI
Celý rok nevěřícně sleduju řádící
psiska a jejich bezohledné
páníčky, jak se baví proháněním
zajíců, srnek a plašením bažantů.
Povídal mi jeden ušák, jak je to v
zimě vyčerpává a snadno pak
onemocní. Bažantky si posteskly,
že je tolikrát psi vyplašili z hnízda,
až ztratily odvahu se tam vracet a
celá snůška nevylíhnutých kuřátek
přišla nazmar.... Lidi si myslí, že
je psi jen proženou, alespoň se pes
proběhne a pobaví. No, já bych je
nakop, to jsou teda názory! Občas
takové psisko vtrhne i k nám na
výběh. My chladnokrevníci jsme
sice klidní, ale všechno má své
meze. O trpělivosti muly Ďuly ani
nemluvím – íhahá … To pak
řehtáme, když pejskař(ka)
ujišťuje naši paničku: „Nebojte se,
on jim nic neudělá“ A panička na
to: „ No on jim určitě ne...“ Každý
máme svůj prostor. Ani polní zvěř,
ani já s Ďulou nevtrháváme k vám
na dvorky a neproháníme pro
zábavu vaše psy. Mít psa na
vodítku přece není tak složité.
Nebo něco zase nechápu? ...
Váš kůň Cyrano

www.ratenice.cz 

Historicky první „Noc kostelů“ v Ratenicích:
1.6.2012 ve 21 hodin

Ratenický kostelík sv. Jakuba Většího se letos poprvé
připojí k akci Noc kostelů. Letošním mottem je biblický
verš 5,5 z 1. listu Tesalonickým: „Vy všichni jste děti
světla. Nám nevládne noc ani temnota.” V souladu
s mottem si posvítíme na fresku Nanebevzetí Panny
Marie od malíře Adolfa Liebschera a pokusíme se
osvětlit její význam, přiblížit návštěvníkům techniky
nástěnné malby. Kostelem bude v noci 1. června provázet
pravnuk malíře Petr Liebscher, autor Ratenického
včelařského betlému:
Na co se mohou noční návštěvníci těšit?

Adolf Liebscher

Součástí akce bude krátký úvod o malíři fresky s projekcí
ukázek jeho tvorby. Pilný malíř působil v mnoha koutech tehdejší monarchie,
my se ale tentokrát soustředíme na Polabí. Ve Vašem kraji se kromě ratenické
fresky, která letos slaví výročí 100 let od svého vzniku, podílel například na
výzdobě kolínské radnice, v okolních kostelech zanechal několik oltářních
obrazů a ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře rozměrný obraz „Žižka před
Kutnou Horou”.
Kolínskou radnici zná v kraji každý,
málokdo ale ví, co na ní je a kdo to
namaloval.
No právě. Přitom jde o výjevy z historie
vašich předků. Založení města Přemyslem
Otakarem II., Založení kůru při chrámu sv.
Bartoloměje Karlem IV., Hájení města
Divišem Bořkem z Miletínka, Potvrzení
privilegií města Václavem IV. a Řádění Švédů
v Kolíně za třicetileté války. Jak vidíte, Kolín
měl velmi bohatou historii. O Kutné
Hoře nemluvě, tam by to vydalo na
několik románů. V ratenickém kostele
zároveň otevřeme malou výstavku o Adolfu
Liebscherovi a jeho díle ve Vašem kraji pro
ty, kdo nestihnou přednášku na Noc kostelů.

Zveme dospělé i děti:
NOC KOSTELŮ
pátek 1. června 2012 od
21
program: Adolf Liebscher
očima svého pravnuka
Petra
Liebschera,
praktické ukázky tvorby
nástěnné malby, soutěž pro
děti: „Jak by mohl být
vyzdoben kostel?“

Takže si na své přijdou milovníci historie?
Nejen ti. Názorně předvedu některé techniky nástěnné malby. Snad to
zaujme také uličníky, kteří rádi čmárají po zdech – a nespokojí se jen se sprejem.
Vítány jsou tedy i děti?
Jistě, vždyť Noci kostelů předchází Den dětí. I proto děti zapojíme do
soutěže na výzdobu stropu kostela. Nejlepší návrhy budou oceněny, i když
předem neslibuji, že nejlepší návrh bude skutečně realizován – však víte, jak to
v českých výtvarných soutěžích chodí...
Za rozhovor děkuje
Luděk Kudláček,
za Ratenickou včelu

 Ratenický zpravodaj

Varhany v Ratenicích

Varhany jsou často – a myslím, že
zcela
právem
–
nazývány
královským nástrojem. Není to jen
jejich čas původu, ale především jejich
složitost. Předchůdcem byly panova
píšťala a dudy. Dlouhá staletí
usilovného
zvětšování
a
zdokonalování
daly
vznik
„královskému“ nástroji, který zdobí
největší katedrály světa stejně jako
malý venkovský kostelík. Jsou stavěny
i dnes a nejen v chrámech, ale i
v moderních
koncertních
sálech.
Hlasové možnosti lákaly a dodnes
lákají hudební skladatele, aby pro
varhany
psali
hudbu
(Johann
Sebastian Bach v době barokní,
Antonín Dvořák v romantismu, Petr
Eben v době moderní). A každá doba
měla své slavné varhaníky – a nebyli
pouze ve velkých katedrálách – i
významné stavitele těchto nástrojů.
Důležitou
osobou
nebyl
jen
varhaník, ale nezbytný byl i
kalkant, na němž záleželo, jak bude
po jeho šlapání naplněn měch
vzduchem a jak podle toho bude i
nástroj hrát. Jeho úkol dnes nahradil
motor s dmychadlem.
Varhany v našem kostele sv. Jakuba
jsou z roku 1912. Nevadí, že se
nemohou srovnávat velikostí ani
zvukovým výrazem varhanám v nějaké
významné katedrále, ale jsou „naše“,
patří k našemu kostelu, a proto je
snaha o jejich záchranu. Není to
pouze „věc“, vybavení kostela, ale je to
dlouholetá
součást
života
v Ratenicích.
Hra na varhany
doprovázela bohoslužby – v neděli
slavnostněji než všední dny, ale vždy
jako doprovod lidového zpěvu. A ve

Farní okénko  11
dnech svátků se připojovaly ke zpěvu
sboru, či alespoň několika dobrých
zpěváků, aby oni i zpěvem dodali více
lesku oslavě svátečního dne. Odmlčely
se pouze na Zelený čtvrtek, kdy vždy
začíná období rozjímání a smutku nad
lidskou zradou, utrpením Boha a
člověka Krista, aby se opět rozezvučely
v předvečer
dne
Zmrtvýchvstání.
Rozeznívaly se radostně o Vánocích,

Pokud na podzim 2012
uspějeme s grantem, tak

700 tisíc
korun zaplatí
Evropské unie za opravu
ratenických varhan.
Zbytek peněz musíme sehnat ze
svého. Jinak varhany postupně
umlknou navždy.

kdy
doprovázely
zpěv
koled,
oslavujících lidovou zbožností příchod
Mesiáše na svět. Radostně a jásavě
zněly o svatbách, doprovázejíce lásku
dvou srdcí, které se před oltářem
spojovaly ve svazek manželský slibem
lásky, věrnosti a vzájemné podpory
v dobách dobrých i zlých. Naopak
smutně
zněly,
když
někdo
z ratenických opouštěl tento svět, kdy
se s ním loučila nejen rodina, ale celá
obec.
Vlastně
celé
jedno
století
doprovázely
varhany
zpěv
v ratenickém
kostele.
Není
asi
zjištěno, kolik hudebníků usedlo na
jejich lavičku, ani se asi neví, kteří ze
skladatelů dostávali při varhanní hře
přednost a naopak, kterých skladatelů

skladby z kůru nikdy nezazněly. Může
to být zajímavé, ale není to podstatné.

Varhany v žalostném stavu. Na
fotografii hrací stůl s dvěma manuály
ratenických varhan.
Pro další léta je důležité a podstatné,
že se našli lidé, kterým není osud
ratenického kostela sv. Jakuba
lhostejný a kteří hledají cesty, jak tuto
památku obnovit. Je, stejně jako byl
v minulosti a bude i v budoucnosti,
součástí obce Ratenice. Je proto
chvályhodná snaha o postupné
obnovování stavby i jejího vybavení, ať
jsou to varhany nebo nástropní freska.
Tyto
snahy
neovlivnila
ani
skutečnost, že farnost Ratenice byla
v roce 2005 sloučena s farností Pečky.
Snad největší odměnou těm, kteří se o
opravu varhan zaslouží, bude poslech
obnoveného nástroje pod prsty
dobrého, možná i vynikajícího
varhaníka a pocit radosti, že mohli
přispět k dobré věci.
Za to patří upřímný dík. A také
smeknutý klobouk, že v době, kdy
převládá sobectví a neochota jakékoli
pomoci, se najdou lidé, kteří nevidí
jen sebe a své záležitosti, ale pomáhají
k obnově krásna kolem nás.
P. Josef Nerad, farář
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Zmizelí sousedé

V prosincovém

www.ratenice.cz 

Ota Lustig
Narozen: 24. 10. 1879
Poslední bydliště před deportací: Ratenice
1. transport AAc, č. 300 – 09. 06. 1942 z Kolína do Terezína
Celkem deportováno osob: 725
Zahynulo: 695
Přežilo: pouze 30 (mezi těmi 30 byl právě Ota Lustig)
2. transport AAk, č. 886 – 12. 06. 1942 z Terezína do koncentračního
tábora Trawniki
Celkem deportováno osob: 1027
Nepřežil nikdo, v plynu zahynulo všech 1027 lidí.

čísle Ratenického
zpravodaje jsme Vás informovali o
projektu Židovského muzea – Zmizelí
sousedé. Projekt mapuje osudy
československých
občanů
židovské národnosti, kteří byli za 2.
světové války perzekuování, odvlečeni
do koncentračních táborů, kde většina Berta Lustigová
z nich byla zavražděna. Díky ochotě Narozen: 25. 09. 1881
„skororateňáka“ Michala Louče a dále Poslední bydliště před deportací: Ratenice
konzultacemi s třemi pamětníky - paní 1. Transport AAc, č. 299 – 09. 06. 1942 z Kolína do Terezína
Evou Sobotkovou (roz. Svatuškovou), Celkem deportováno osob: 725
paní Zvířecí a panem Galerem jsme Zahynulo: 695
zhruba sestavili osud Židů z Ratenic – Přežilo: pouze 30 (mezi těmi 30 byla i Berta Lustigová)
jednalo se o rodinu Lustigovu, která 2. Transport Bx, č. 1039 - 22. 10. 1942 z Terezína do koncentračního
bydlela v č.p. 9.
Michal Louč tábora Treblinka
v památníku obětí holocaustu Jad Celkem deportováno osob: 2008
Vašem
v Jeruzalémě
dohledal Nepřežil nikdo, v plynu zahynulo všech 2008 lidí.
informace
o
dvou
ratenických
občanech zavražděných v koncentračním táboře:

Jak vidíte z uvedených čísel, Ota Lustig nepřežil po nástupu do transportu ani týden. Berta Lustigová přežila
v koncentračním táboře v Terezíně ještě 4,5 měsíce, po příjezdu do koncentráku Treblinka na konci listopadu 1942 však
šla spolu se všemi ostatními z transportu rovnou do plynu.
Díky nalezení matriky jsme zjistili, že u paní Berty Lustigové je v nacistických seznamech uvedeno špatné datum narození
– správné, dle matriky, je o 20 let starší - 10.12.1861. To je pro nás záhada. Proč se paní Lustigová snažila být o 20 let
mladší, se můžeme jen dohadovat a pravdu se už nikdy nedozvíme. Berta Lustigová totiž byla ve skutečnosti mámou Oty
Lustiga.
Nyní hledáme informace o druhém synovi paní Lustigové – panu Josefu Lustigovi. Ten byl odvlečen do
koncentráku v Terezíně až v únoru 1945, kde se dožil osvobození. Díky věznění však těžce onemocněl, takže po
návratu domů ještě v roce 1945 zemřel. Prosíme pamětníky, kteří mají jakékoliv vzpomínky či vyprávění o rodině
Lustigově nebo dokonce i na Josefa Lustiga, aby nahlásili své jméno u paní Sadkové na obecním úřadě nebo
nám vhodili vzkaz do schránka č.p.11. Všechny pamětníky pak krátce navštívíme a zeptáme se na jejich vzpomínky
na rodinu Lustigovu. Jedině Vaše vzpomínky pomohou oživit již zapomenutou historii, která by kvůli své
krutosti neměla být nikdy zapomenuta. Tak zabráníme tomu, aby se v budoucnu podobná zvěrstva na lidech odehrávala.
Děkujeme za pomoc!
Luděk Kudláček,
za Ratenickou včelu

Jména zavražděných ratenických Židů přečtena v Jeruzalémě

Dne

19. dubna 2012 byla
v jeruzalémském
památníku
holocaustu Jad Vašem přečtena i
jména dvou ratenických občanů
zavražděných
v koncentračních
táborech – paní Berty Lustigové a
jejího syna Oty Lustiga.
Přečtením jejich jmen můžeme
alespoň symbolicky uctít památku.
Letos uplyne 70 let od jejich

fyzické likvidace. Jad Vašem je
památník
obětí
a
hrdinů holocaustu v Izraeli. Založen
byl v roce 1953. Jméno památníku
pochází z biblického verše: „Dám jim
ve svém domě a na svých hradbách
památník se jménem, jež nebude
vymýceno.“ (Izaiáš
56:5).
V hebrejštině je památník se jménem
(věčné jméno) Jad Vašem. Památník
je umístěn v Jeruzalémě, na hoře Har
Hazikaron (Hoře Pamatování). Jde o

rozsáhlý komplex budov, pomníků a
soch. Posláním památníku je
dokumentovat
historii židovského
národa v období
holocaustu,
uchování
památky
na
šest
miliónů židovských obětí tohoto
období a v neposlední řadě také
předávání odkazu holocaustu
dalším generacím. Při památníku
byla v březnu 1963 zřízena Komise
pro rozpoznávání spravedlivých
vedená
nejvyšším
Izraelským
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soudem,
která
uděluje
titul Spravedlivý mezi národy lidem,
kteří prokazatelně přispěli k záchraně
Židů před holocaustem.
Abychom měli i my v Ratenicích
trvalou památku na naše zmizelé
spoluobčany, pokusíme se přihlásit
do
programu
„Kameny

Přirodou kolem nás  13
zmizelých“. Pokud vše dobře
dopadne, na podzim bychom do
chodníku naproti domu č.p. 9
slavnostně položili tři kostky – malé
pamětní
kameny
se
jmény
zavražděných. Obec Ratenice by se
tak
stala
součástí
celoevropského hnutí, které na

památku židovských obětí pokládá do
svých
chodníků
právě
tyto
vzpomínkové
kameny.
V Středočeském kraji jsou podobné
kameny položeny pouze v Kolíně a
v Neratovicích.
Luděk Kudláček,
za Ratenickou včelu

Nově položený „kámen zmizelých“ v Neratovicích.
Těmito kameny si města a obce připomínají všechny své
občany, kteří prošli za
Druhé
světové války
koncentračními tábory, protože se „provinili“ svým
původem.

Díváme se kolem,
vracíme pestrost
krajině

Letošní jaro jsme pokračovali v naší
snaze vrátit do krajiny kolem Ratenic
stromy a to hned dvěma akcemi.
Včelařská organizace z Vlachova Březí
na svých pozemcích pěstuje vrby.
Zájemcům pak zasílá vrbové řízky
k dalšímu pěstování. Využili jsme této
možnosti a obdrželi jsme padesát
řízků různých druhů vrb. Vrby (rod
Silax) poskytují brzkou jarní včelí
pastvu, jsou zdrojem proutí ke

košíkářské výrobě, svými kořeny
zpevňují břehy a díky velkým
přírůstkům se hodí k produkci
biomasy. Toto mnohostranné použití
a naděje dobrého růstu povzbudila
milovníky přírody, aby po zimě setřeli
prach ze svých rýčů a vrbové řízky
vpravili do země. Abychom usnadnili
mladým vrbátkům život, udělali jsme
jim límec z mulče, aby je nezahubily
plevely a nasadili jim slušivý plastový
čepec z PET lahví, aby si na nich
nepochutnali zajíci. Teď se již
můžeme těšit na košíkářské proutí a
kočičky,
které
každoročně
předznamenávají
příchod
jara.
Děkujeme, za veškerou pomoc,
kterou nadšení dobrovolníci sázení
poskytli.
Druhým
významným
krajinotvorným
počinem letošního
jara bylo dokončení
vysázení
stromořadí podél
náhonu od Domku
v rámci
projektu
Komunitní sad –
Nové kořeny, který
finančně
podpořila Nadace VIA a požehnala

Správa meliorací. Sazenice k nám
doputovaly z Bílých Karpat a jsou to
potomci starých ovocných odrůd
našich babiček a dědečků. Na
čtyřicet jabloní, slivoní, třešní a
několik
muchovníků,
zasadili
dobrovolníci, kteří mají srdce vnímavá
a ruce pracovité. Našemu úsilí přálo
počasí, a tak můžeme doufat, že nové
stromy si na náš kraj zvyknou a brzy
nám přinesou úrodu. Bez osobního
nasazení všech dobrovolníků by
stromy do Ratenic cestu nenašly.
Děkujeme, že se společně s námi
lopotíte! Není to zbytečné!
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu
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Letos poprvé se 31. března Ratenice připojily k celosvětovému
happeningu na podporu ochrany klimatu a životního prostředí.
Instituce, památky, města a lidé na hodinu zhasli osvětlení, a dali tak
najevo, že ochrana přírody jim není lhostejná. Stejně tak pohaslo na
hodinu veřejné osvětlení a mnohé domácnosti v Ratenicích. Nešlo o to, aby
se ušetřily megawaty energie, ale o aktivní postoj k žhavým otázkám
dneška a vyjádření spoluodpovědnosti za stav životního prostředí. Letos se
k akci připojilo více než 6 000 měst ve 150 zemích světa, z toho 161
obcí v České Republice. Hodinou Země to jen začíná. Je toho mnoho, co
mohou jednotlivci udělat pro ochranu přírody.

Cestovatelský podvečer

Poutavé, zajímavé, pestré, veselé, živé, překvapující, neznámé. Takto by se dal
charakterizovat večer strávený u fotografií z cesty po Belize a Guatemale.
Katka přiblížila svou cestu po střední Americe nejen fotografiemi a vyprávěním,
ale také ukázkou středoamerické kuchyně, která byla bohatě doplněna pamlsky
kuchyně české. A že jste se nezúčastnili? Nezoufejte, sledujte aktivity
Ratenické včely o.s. a jistě objevíte, něco pro Vás. Děkujeme Katce za přípravu
potravy duševní i žaludeční a těšíme se na pokračování. Příště: MEXIKO.

Jarní uklízení tentokrát Výrovky
Letošní jarní uklízení bylo jiné než předešlé
ročníky. Ve spojení s lidmi z okolních obcí a za
organizační podpory MAS Podlipansko
o.p.s. se podařilo vyčistit tok Výrovky jako
snad nikdy předtím. Připojili jsme se tak ke celosvětové akci Clean
up the world - Ukliďme svět.
Spousta dětí z Ratenic a několik dospěláků dostala svěřen úsek od mostu
u Ratenic k mostu mezi Pečkami a Vrbovou Lhotou. Tento bezmála 1,5
km dlouhý úsek jsme vyčistili od naplavenin všeho druhu. Nasbíraný odpad jsme vyseparovali a uložili k mostům. Jeho
likvidaci následně zajistilo Povodí Labe. Až půjdete na procházku podél Výrovky, abyste se třeba podívali na staré
kamenné pilíře zaniklého mostu přes náhon, jistě se Vám budou břehy líbit a procházka Vás potěší. Je to díky nadšení dětí
a ochotě dospěláků, kteří svůj volný čas věnovali dobré věci pro přírodu a krajinu. Za organizátory za přírodou živou i
neživou děkuji všem, kteří se uklízení zúčastnili. Bez Vás by odpadů jen přibývalo, Výrovka by připomínala odpadní
stoku a přišli bychom o pěkný kout přírody. Děkujeme Vám!
stránku připravil Pavel Rek, za Ratenickou včelu
U uklízení
nám bylo
veselo.
Děkujeme
všem, kteří
přišli a
pomohli
vyčistit břehy
Výrovky.
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První čtvrtletka u
SDH Ratenice
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice
ani v zimě ani s přicházejícím jarem
rozhodně nezahálí. V následujících
odstavcích se můžete seznámit
s činností našeho spolku v prvním
čtvrtletí letošního roku.
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Z brigády
na hřišti,
kde členové
SDH
Ratenice
prořezali
ovocné
stromy.

Dne 4. února se členská základna sešla
na výroční valné hromadě, kde
došlo k souhrnu všech zdarů i nezdarů
uplynulého roku.
Důležité bylo
stanovení plánu na rok 2012, od
kterého se bude odvíjet i činnost sboru.
O 14 dní později, tedy 18. 2., proběhl
hasičský ples. Místem konání bylo pohostinství "U Kratochvílů". Naše dvorní kapela Faust Band perfektně vyhrávala po
celý večer i brzké ráno. I přes menší účast než-li v předchozích letech si všichni zúčastnění celou akci řádně užili, zapěli,
zatančili, zasoutěžili o ceny, popili i pobavili.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci fotbalového hřiště a našemu partnerství s obcí Ratenice se účastníme a i
nadále zúčastňovat budeme častých brigád, které povedou k úspěšné realizaci celého složitého projektu. První takovouto
letošní akcí bylo prořezávání několika ovocných stromů a likvidace křoví za jednou z branek.
S jarním počasím bude naše aktivita dále růst. Již nyní si můžete zapsat do kalendáře termíny několika blížících se akcí,
které připravujeme:
30. 4. – čarodějnice, 28. 7. – Pouťová zábava pod širým nebem, 1. 9. – závod
Podlipanské ligy na domácí půdě.

Sezóna v požárním sportu
startuje

Zimní zásahy jednotky sboru
dobrovolných hasičů

Tak jako ve většině sportů nadešel čas i pro zahájení
sezóny ve sportu požárním. Naše soutěžní družstvo
mužů společně s týmem mladých hasičů budou sbor
i obec reprezentovat v Podlipanské lize. Věřme, že úspěšně.
Podařilo se nám totiž ve spolupráci s obecním úřadem
vytvořit tréninkové zázemí v podobě vodní nádrže na
místním hřišti, která nám umožní nácvik požárního útoku
libovolně bez závislosti na dovážení vody z pečeckého
hydrantu pomocí cisterny. Družstvo žen, které
v současné době prochází reorganizací, se pokusí zapojovat
do závodů co možná nejčastěji.

Od počátku letošního roku zaznamenala jednotka 2
mimořádné události a jednu technickou výpomoc.

V případě, že máte zájem doplnit některý z našich kolektivů
a tak se připojit do tohoto netradičního odvětví
sportu, neváhejte se ozvat.

Dne 15. 2. vypomáhala jednotka při dopravní nehodě
osobního automobilu u mostu přes řeku Výrovku. Jednalo
se o odstranění poraženého stromu, který znemožňoval
odtažení vozidla.
Dne 10. 3. asistovala jednotka při běžeckém závodu
,,Pečecká desítka". Úkolem bylo odklánět vozidla mimo
naplánovanou trať (Pečky - Ratenice - Cerhenice - Ratenice
- Pečky), aby nedošlo ke kolizi běžců s vozidly.
Dne 18. 3. byla jednotka povolána operačním střediskem
na
požár
travního
porostu
u
„domku“.
Pravděpodobnou příčinou vznícení je úmyslné zapálení.
stránku připravil Jan Čáslava, jednatel SDH Ratenice
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Preventivní prohlídka komínového tělesa
Závěrem se omlouváme, všem přihlášeným ke kontrole komínového tělesa za
neuskutečnění této prohlídky. Z organizačních důvodů - časové vytíženosti
kominíka, jsme museli tuto akci odvolat. Na podzim se pokusíme vše naplánovat
důkladněji. Děkujeme za pochopení.
Více informací najdete i na: www.sdh-ratenice.net
Těšíme se na Vás na některých z našich plánovaných akcí.
Jan Čáslava, jednatel
za SDH Ratenice

„Rychlý stříkačky“ –
kolektiv mladých
hasičů
Od posledního vydání Ratenického
zpravodaje se v družstvě Mladých
hasičů nic zásadního neudálo. Zima
byla a stále je neutuchající, a my se
stále scházíme v místní knihovně a
čekáme, až se teploměr vyšplhá
alespoň na hodnotu 15°C, abychom se
mohli rochnit ve vodě.
Jedinou akcí, které jsme se při dlouhé
zimní přestávce zúčastnili, byla 11. 3.
Zimní halová soutěž, kterou pro
družstva Mladých hasičů z kolínského
okresu připravily SDH Kostelec n. Č.
lesy ve spolupráci se SDH Klučov
v kostelecké sokolovně. Neváhali jsme
a vyjeli si zasoutěžit a ověřit naše, přes

zimu poctivě nastřádané vědomosti.
Fotografie z této akce naleznete na
našich webových stránkách. Děti se
bavily, soutěžily, získávaly body za
splněné disciplíny a nakonec dostal
každý balíček s pamlsky i plyšovým
maskotem – dráčkem Soptíkem, za
snahu, ale hlavně za předvedené
výkony, za které se ani jeden
z nich nemusel stydět! 
A už teď se máme na co těšit –
spoustu dalších akcí nás čeká a do
prázdnin máme program plně nabitý.
Nejen trénováním na požární soutěže
Podlipanské ligy, kam jsme se letos
rozhodli přihlásit, ale také s akcemi,
které souvisí s činností Mladých
hasičů a akcemi pro veřejnost.
Nejbližší akce, která se blíží, jsou
Kostelecké útoky v sobotu 14.
dubna, ale jelikož s námi počasí

aprílově žertuje a je víceméně
chladno, tak nebylo příliš času na
oprášení požárního útoku. Rozhodli
jsme se, že tuto prvotní hasičskou akci
oželíme v rámci zachování zdravého
ducha i těla.
První soutěž, která se nás bude týkat a
na kterou začneme trénovat hned, jak
jen to bude možné, bude 19. 5.
soutěž
Podlipanské
ligy
v Rostoklatech, kde se zahájí letošní
sezóna. Přesná data dalších soutěží PL
budou vypsaná na našich webových
stránkách, takže kdybyste chtěli něco
podniknout a nevěděli co, nebo jste
měli volného času nazbyt, určitě nám
přijeďte fandit a podpořit nás v našem
úsilí! 
V pondělí 30. 4. 2012 Vás srdečně
zveme na již tradiční 3. ročník
Pálení čarodějnic. Bude se konat
opět na hřišti od 18hodin. Letos si
pro všechny čaroděje a čarodějnice
připraví soutěže a úkoly všechna
hasičátka, takže se máte určitě na co
těšit!  Doufáme, že počasí se umírní
a bude nám, nejen pro radost, na
rozdíl od loňského ročníku svítit
sluníčko. Více informací se dozvíte na
plakátech, které budou rozmístěné
v obci
(nástěnka,
pohostinství,
obchod, plakátovací plochy).
Příjemné
jarní
sluníčkem přeje

dny

prozářené

Alice Moláková,
vedoucí hasičské mládeže
„Rychlý stříkačky“ na zimní halové
soutěži v Kostelci nad Černými lesy
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Seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Tentokrát………….s ředitelkou
ratenické
mateřské
školy
Alenou Čáslavovou.

Známe se, a přesto o sobě nic
nevíme.
Tento
seriál
Ratenického zpravodaje má za
úkol napomoci lépe poznat lidi,
které vídáváme na ratenických
ulicích. Má za cíl přiblížit
člověka k člověku.
Alena Čáslavová je dlouholetou
ředitelkou v ratenické mateřské škole.
Pracuje zde od roku 1989, od roku
1994 je ředitelkou. Celý život pracuje
s předškolními dětmi. Do styku
s Alenou Čáslavovou přišli všichni
rodiče, jejichž děti školku v průběhu
let navštěvovaly. Paní ředitelka je
lidmi kolem označována za příjemnou
a komunikativní osobu, která se vždy
snaží vyhovět. Nyní ji můžete poznat
více
v
našem
„Pětiminutovém
rozhovoru“:

Co bylo Vaše první zaměstnání?
Stále učitelka v mateřské škole.
Kdybyste mohla v Ratenicích
něco změnit, co by to bylo?
Životní prostředí- kanalizace všude,
vodovod, kouře z komínů z
netříděného odpadu !
Čeho v životě nejvíc litujete?
Že jsem se nenarodila o něco později,
abych byla v dnešní době mladší,
uměla dobře světové jazyky a mohla
volně cestovat.
Co považujete za svůj největší
úspěch?

Moře. Jsem „ryba“ a ráda plavu.
Jak by vypadal Váš ideální
víkend?

Rodinu!

Ležet na sluníčku u vody s dobrou
knihou.

Čeho byste chtěla dosáhnout v
nejbližších 12 měsících?

Kdybych Vám mohla splnit
nějaké přání, jaké by to bylo?

Sehnat prsten Arabely, zatočit s ním a
změnit některé věci ve školství.

Zdraví pro ty, kdo ho zrovna moc
nemají.

Podle jakého motta se v životě
řídíte?

Existuje ve Vašem životě věc, o
které málokdo tuší?

Jsem optimista, takže mám dvě: „Co
mě nezabije, to mě posílí“ a druhé je:
„Když nejde o život, jde o ....“

Asi ne, možná jen, že moje první auto
byl trabant.

Pokud znáte někoho ve svém okolí,
kdo by mohl byt zajímavým hostem
tohoto
našeho
„Pětiminutového
rozhovoru“, napište nám jeho nebo
její
jméno
na
e-mail:
zpravodaj@ratenice.cz.
Díky
za
všechny zajímavé tipy.

Kdybyste mohla povečeřet s
nějakou významnou osobou,
koho byste vybrala a proč?
Vlastu Buriana, mám ráda legraci a
prý to byl chytrý člověk.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo a
proč?
Řízek, no protože je nejlepší.

Rozhovor vedla Ivana Jirků.

Jaké je Vaše oblíbené místo a
proč?
Nevíte kam jet z Ratenic na
příjemný VÝLET NA KOLE?
Navštivte Muzeum keltů
v Dobšících u Žehuně.
Uvidíte nejen expozici (otevřeno denně
od 10 do 16 hodin), ale i oppidum
(s dětským hřištěm) a pravou keltskou
polozemnící. Více informací na:

www.obcecr.cz/dobsice
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KASTRACE KOČEK A KOCOURŮ NENÍ PROTI PŘÍRODĚ
Je tady jaro plné sluníčka, v přírodě
všechno pučí a rodí se spousta nových
životů. Bohužel, ne každý nový život
je vítaný... A tak každoročně, na jaře
a na podzim, dochází k neskutečné
krutosti – likvidaci nechtěných koťat.
Nejen, že je to nelidské, bezcitné a
nepochopitelné, ale také tím dochází k
porušování zákona na ochranu zvířat
proti týrání. Ani veterinář už dnes
neutratí bezdůvodně zvíře jen proto,
že majitele omrzelo nebo se stalo
nežádoucím dědictvím.

Zamrazí

mě

Kastráti loví myši úplně stejně, jako
kočky nekastrované, dokonce i lépe,
protože se nerozptylují mrouskáním.
Na lovecký pud to opravdu vliv
nemá, i když v dnešní době by bylo
možná lepší, kdyby mělo – kočka totiž
často narazí na myš, která se otrávila
nastraženým jedem a je tak snadnou
kořistí, jenže její konzumací se pak
otráví i sama kočka.
Po kastraci se kočkám i kocourům
samozřejmě mění hormony, ale dnes
je na trhu dostatek kvalitního krmení

při

argumentaci, že se to přece
dělalo vždycky... Ono také
bývalo
zvykem
veřejně
popravovat, prádlo se pralo u
potoka a zuby trhal kovář …
Vracet se k tomu ale asi
nikomu nechce? Mezi lidmi
se bohužel o kastraci stále
traduje
mnoho
pověr.
Například, že je to proti
přírodě, každá kočka by měla
mít alespoň jednou za život
koťata, že pak neloví myši, že
jen žerou, spí a tloustnou.
Ale nic z toho není pravda. Kastrace
rozhodně není proti přírodě. V
přírodě má kočka jednou až dvakrát
do roka koťata, jenže v „divočině“ jich
přežije jen pár.
Proti přírodě je
naopak
jejich
surová
likvidace
topením, což je nejčastější metoda, ale
i jinými krutými způsoby. Každý živý
tvor má od narození pud sebezáchovy
a tvrdit, že slepé kotě nic necítí, je
sobecký
alibismus
chlácholící
svědomí.
Každý veterinář potvrdí, že nutnost
mít mladé, je jen stále tradovaný
mýtus. Naopak- kastrací se předejde
častému zánětu dělohy a dojde-li ke
kastraci ještě před první březostí,
značně se tím snižuje riziko rakoviny
mléčné žlázy.

určeného přímo pro ně, takže
nepřibírají
na
váze.
Pokud
zůstáváte u stejného krmení, vyvarujte
se ryb, nadělají jim dobře na ledviny a
močové cesty.
Dalším velkým plusem pro kastraci je
fakt, že se pak netoulají a mnohem
víc drží doma, a tak jich mnohem
méně končí pod koly aut. Také se
domů nevrací až po několika dnech
hladoví, orvaní a zranění z kocouřích
bitek. Nemají k nim už důvod. U
našeho předchozího kocourka jsme s
kastrací zaváhali a jednoho dne se už
nevrátil...
Často slýchám argument, že kastrace
je moc drahá. Ale když si dotyčný
spočítá, kolik utratí za měsíc třeba za
cigarety, není to zase až tak hrozná
částka. Majitelé koček každoročně
vesele množí koťata, protože jsou

taková roztomilá a děti si nimi rádi
hrají. Jenže každé kotě vyroste a pro
kolik z nich se podaří najít nový
domov? A pak najednou část z nich
„záhadně“ zmizí, nebo se přidají k těm
toulavým, živořícím, často nemocným
a sužovaným parazity.
Oba naši kocouři jsou nalezenci,
vykastrovaní,
s
pravidelnou
veterinární péčí – každoroční
očkování kombinovanou vakcínou a
několikrát do roka odčervení. Jenže
někomu se doma hromadí kočky, říká,
jak je má rád, ale tuhle
základní péči neznají, ani
kvalitní krmení. On totiž další
z přežívajících mýtů je ten, že
kočka se přece o sebe vždycky
nějak postará. Člověk by měl
mít jen tolik zvířat, o kolik je
schopen
a
ochoten
se
postarat a má pro ně
podmínky k životu, ne k
živoření. Není nic příjemného
najít na zahradě sousedovu
mrtvou kočku, nebo zjistit že
ten samý „milovník zvířat“
nechá několik dní v bolestech
umírat kočku zraněnou psem.
Jak řekla liška Malému princi: „Jsi
zodpovědný za to, co jsi k sobě
připoutal...“.
Nemnožte
zbytečně
kočky, opuštěných koček i kocourů
všeho věku, plemen i barev jsou plné
útulky, stačí si vybrat, tak proč
rozšiřovat jejich řady.
Ve starém
Egyptě byla kočka posvátná. Tak
daleko zacházet nemusíme, ale jako
každý živý tvor si zaslouží úctu a
slušný život, nemyslíte? Ona totiž
kulturnost národa se pozná
mimo jiné i podle toho, jak se
chová ke zvířatům.
Romana Svobodová

