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Vážení spoluobčané,
je červen, téměř polovina roku za námi.
V tomto netradičním čase pro Ratenický
zpravodaj jsme se rozhodli napsat vám novinky
a pár dalších informací z naší obce a vydáváme
jeho nové číslo. Již minulé předvánoční vydání
mělo díky několika šikovným zastupitelům
novou, lepší grafickou úpravu a v tomto duchu
chceme dál pokračovat.
Tak tedy, co je nového. V jarních měsících
úspěšně proběhla oprava
další části
nevyhovujícího
chodníku
v úseku
od
pomníku padlých hrdinů až k domu čp.
114. Jedná se o projekt s názvem
„Bezpečně do školy“. Tento projekt byl
realizován za pomoci MAS Podlipansko
s dotační podporou Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) ČR z Programu
rozvoje venkova. Stavbu provedla firma Halko,
stavební společnost s.r.o. Nová Ves. Stavba
byla již zkolaudována a nyní budeme žádat o
proplacení dotace. V návaznosti na tento nový
chodník byl vybudován i nový bezbariérový
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přechod pro chodce u vchodu na hřiště.
Současně probíhá příprava na další opravy
chodníku – tentokrát na opačné straně silnice
v úseku od hasičské zbrojnice až ke hřišti.
Projekt jsme nazvali „Po dobrém chodníku“.
Bylo nám vydáno stavební povolení a požádali
jsme o další dotaci ze SZIF ČR za pomoci MAS
Podlipansko. Tak nám držte palce.
Další aktuální akcí je projekt „Rekonstrukce
fotbalového hřiště“. Po desetileté přestávce
se začne obnovovat travnatá hrací plocha
se vším, co k tomu patří – tzn. oplocení, brány,
lavičky, sítě i lavičky pro hráče. Na rekonstrukci
fotbalového hřiště vlastně navazuje další
projekt – Permakulturní sad, který si pod
svá křídla vzala Ratenická včela o.s., a za
podpory a spoluúčasti obce vedle hřiště
vznikne klidné odpočinkové místo se
spoustou zeleně, ohništěm a venkovní
promítací plochou.
Víme také, že je nutné postavit chodník od
samoobsluhy až na konec obce směr
Vrbová Lhota a dotáhnout konec
chodníku před domem čp.122 až na
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konec obce směr Pečky. Silniční doprava je
stále hustší a nebezpečí pro chodce roste.
Máme již zpracované geometrické plány na
oddělení potřebných pozemků a budeme žádat
Středočeský kraj o převod těchto pozemků do
vlastnictví obce, abychom na nich mohli nové
chodníky stavět.
Dále zpracováváme žádost o dotaci na stavbu
cyklostezky do Peček z ROP Střední Čechy a
opakovaně budeme usilovat o dokončení
kanalizace v celé obci. Tak to je asi takový

přehled nejdůležitějších a nejaktuálnějších
projektů, které nás v nejbližší době čekají a
které chceme dodělat. Není toho zrovna málo.
Podrobnější informace o tomto a i další zprávy
z obce se dozvíte uvnitř Zpravodaje.
Čas prázdnin a dovolených je za dveřmi a já
vám přeji krásné léto, hezkou dovolenou,
takovou, abyste si při ní odpočinuli, alespoň
pokud to půjde, a dětem mnoho krásných
prázdninových zážitků.
Ladislav Kratochvíl, starosta

NOVÝ ZNAK A VLAJKA OBCE RATENICE

Historický okamžik pro obec Ratenice nastal 11. května 2011. Vůbec poprvé v dějinách obce byl
schválen znak a vlajka obce Ratenice. Znak obce musí vycházet z historicky ověřených faktů
a symbolů spjatých s obcí, musí být jedinečný, rozlišitelný i na dálku, či ve zmenšené
podobě, jednoduchý a zpracovaný dle platných pravidel a zásad současné české
heraldiky a vexilologické tvorby.
Návrh znaku a vlajky zcela nezištně a jako dar obci Ratenice pomohl vytvořit Pavel Štulc,
dlouholetý člen expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V novém ratenickém znaku a vlajce je použit symbol mušle hřebenatky na
zlato-černém podkladu z těchto důvodů:
Mušle hřebenatka. Svatý Jakub Větší, patron ratenického kostela, je nejčastěji
zobrazován právě s mušlí hřebenatkou. Mušle mu sloužila jako talíř, lidé mu do ní vkládali
jídlo a milodary. Svatý Jakub byl jedním ze dvanácti apoštolů, učedníků Ježíše Krista, a
putoval s touto mušlí po biblické Palestině údajně až na Pyrenejský poloostrov.
Zlatá a černá barva vychází z barev rodového erbu prvních známých středověkých
majitelů obce - pánů a hrabat ze Štylfrýdu a Ratenic (von Stillfried von
Rattonitz). Páni ze Štylfrýdu a Ratenic byli majiteli obce až do roku 1472, poté již nikdy
žádný šlechtický rod v Ratenicích nesídlil.

Luděk Kudláček, zastupitel
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TŘIĎME ODPAD = PŘISPĚJME KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

____________________________
Kontejnery na plasty, sklo, papír a tetrapackové obaly od mléka a nápojů má každý
občan k dispozici ZDARMA a BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ u samoobsluhy a v ulici U křížku.

Jan Sadek, zastupitel
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Stále se nám ještě objevují dotazy a žádosti o
vysvětlení, jak obec hospodaří s odpady,
na základě čeho byly stanoveny poplatky za
svoz komunálního odpadu, proč jsou poplatky
takové, jaké jsou, proč nejsou nižší atd. Na
vysvětlenou tedy opět uvádíme následující:
Nejprve je nutné říci, že obec jako původce
komunálního odpadu musí podle zák. o
odpadech ( zák.č. 185/2001 Sb.) nakládat
s odpady a vybranými výrobky, které vznikají
na území obce a zbavovat se jich pouze
způsobem
stanoveným
zákonem
a
souvisejícími právními předpisy. Obec může při
stanovení poplatku za komunální odpad
vznikající na území obce postupovat dvěma
způsoby:
1. poplatek se stanoví vyhláškou o
místních poplatcích za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
a způsob jeho výběru. Tento
poplatek je státem určený max.
500,-Kč na osobu.
2. poplatek se stanoví podle zák.č.
185/2001 Sb., (zákon o odpadech)
na
základě
obecně
závazné
vyhlášky. Paragraf 17a tohoto
zákona stanoví, že poplatek za
příslušný
kalendářní
rok
se
stanovuje podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce, to
znamená, že poplatek je odvozen
dle ceníku svozové firmy, v našem
případě TS Nymburk. Poplatek je
vypočítán dle četnosti svozu
svozových nádob v obci (týdenní,
čtrnáctidenní, měsíční).

Do roku 2005 obec Ratenice stanovovala
poplatek podle první možnosti, tzn. max.
500,-Kč na osobu. To se pro obec ukázalo jako
značně nehospodárné a pro občany Ratenic
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nemotivující k třídění odpadu. Měli jsme
daleko více popelnic a tím i větší platby za
odpady.
Od roku 2006 na základě obecně závazné
vyhlášky č. 1/2006 se stanovuje poplatek podle
druhého způsobu. Na základě této možnosti
si každý občan může zvolit četnost svozu
odpadu tak, jak mu vyhovuje, a zaplatí
přesnou částku za odvezené množství.
Tento způsob každého motivuje k třídění
odpadů, čím víc vytřídí, tím méně mu zbude
odpadu do popelnice.
Tento poplatek nezahrnuje odvoz odpadu
do velkoobjemových kontejnerů. Tento
odpad odvážíme na skládku Radim, kde je nám
účtováno 950,-Kč + DPH za 1 tunu odpadu a
platba za dopravu. Na sběrném dvoře se proto
vybírá alespoň malý poplatek za uložení
odpadu – viz letáček na předchozí straně.
Když to celkově shrneme, tak i přes veškeré
úspory obec doplácí na svoz odpadu
z obecního rozpočtu nemalou částku. Obec
poskytuje úlevu pro samostatně žijící
důchodce na jednoměsíční svoz popelnic ve
výši 270,-Kč a tuto částku za ně doplácí
svozové firmě. Stejně tak i členové
hasičské jednotky (9 členů) za svou
službu pro obec mají úlevu ve výši 1.000,-Kč
na rok.
Obec dále shromažďuje a likviduje odpad ze
zahrádek, bioodpad, nebezpečný odpad,
pneumatiky, barvy, staré lednice, pračky,
televize
(elektrická
zařízení)
zcela
zdarma a tuto činnost hradí ze svého
rozpočtu.
Doufáme, že toto vysvětlení je dostatečné a
přehledné a že zodpoví všechny Vaše otázky.
Ladislav Kratochvíl, starosta
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE

Nový chodník
V měsíci březnu až dubnu pokračovala
oprava chodníku v obci v úseku od pomníku
až po čp.114. Projekt byl nazván „Bezpečně
do školy“ a byl zrealizován za finanční
podpory SZIF z Programu rozvoje venkova
za pomoci MAS Podlipansko o.p.s.
Celkové výdaje projektu byly 476.652,-Kč,
z toho dotace 357.489,-Kč, podíl obce
119.163,-Kč. Stavbu provedla firma Halko
stavební společnost s.r.o. Nová Ves.
Nový přechod pro chodce
Na křižovatce s místní komunikací odbočující
ke hřišti byl v návaznosti na nový chodník
vybudován nový bezbariérový přechod pro
chodce. Zvýší se tím bezpečnost a pohodlí
lidí, žijících v této ulici, obzvláště za ranního
a odpoledního provozu, kdy je jeho hustota
vysoká.
Plánovaná oprava dalších chodníků
V úseku od hasičské zbrojnice až k čp. 93 je
plánovaná další oprava chodníku. Tento
projekt jsme nazvali „Po dobrém chodníku“ a
opět jsme požádali o finanční podporu SZIF
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím
MAS Podlipansko o.p.s.
Celkové plánované náklady projektu jsou
490.717,-Kč. Dotace činí 368.037,-Kč. Na
tuto stavbu máme již stavební povolení a
proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Tato
stavba bude realizovaná na jaře příštího roku
v tom případě, že náš projekt bude vybrán a
schválen ke spolufinancování ze strany MAS
Podlipansko.
Výstavba nového chodníku
Se stále se zvyšujícím provozem na silnici
směr Vrbová Lhota hrozí střet chodců
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s vozidly, které tudy projíždějí. Situace se
dále zhoršuje, a proto jsme začali
připravovat výstavbu nového chodníku
v úseku od samoobsluhy až na konec obce
směr Vrbová Lhota.
Prvním krokem k výstavbě nového chodníku
je žádost na Středočeský kraj o převod
pozemků do vlastnictví obce, neboť tyto
pozemky obci nepatří. Máme již provedeno
geometrické zaměření pozemků, které je
nutno oddělit. Bude vypracována projektová
dokumentace a požádáme o stavební
povolení. Skutečný termín realizace by mohl
být někdy kolem roku 2012-2013, pokud vše
poběží hladce.
Současně s tímto se ještě připravuje
dokončení chodníku na konci obce směr
Pečky.
Permakulturní sad
Na sousední zahradě za fotbalovým hřištěm
v současnosti vzniká permakulturní sad.
Vznikne zde klidné odpočinkové místo, kde
bude vysazena nová zeleň včetně vzrostlých
stromů. Bude zde ohniště, pergola a
promítací plocha. Tuto akci zajišťuje
Ratenická včela, která ve spolupráci s obcí
organizuje a z velké části financuje všechny
práce.
Cyklostezka Ratenice – Pečky
V současné době probíhá příprava stavby
cyklostezky
z naší
obce
do
Peček.
Cyklostezka musela být proti původnímu
plánu zkrácena zhruba o 120m. Nepodařilo
se totiž získat potřebné pozemky. Nyní se
zpracovává žádost o dotaci na výstavbu
cyklostezky. Žádost bude podána na ROP
Střední Čechy. Předběžný termín realizace
je rok 2012-2013.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE

Rekonstrukce fotbalového hřiště
Jak už je Vám všem známo, podařilo se obci
Ratenice získat pozemky, na kterých se
nachází
fotbalové
hřiště,
do
svého
vlastnictví. V tuto chvíli nám již nic nebrání,
abychom mohli začít s obnovou celého hřiště
se vším příslušenstvím, co k němu patří.
Požádali jsme o dotaci ze SZIF z Programu
rozvoje venkova opět prostřednictvím MAS
Polipansko o.p.s.
Byla vypracována projektová dokumentace
na rekonstrukci celého hřiště. Tuto
dokumentaci zpracovala firma AZ Projekt
spol. s r.o. Kolín ve spolupráci s Ing. Karlem
Posoldou. MěÚ Pečky vydal stavební povolení
na tuto akci a proběhlo výběrové řízení na
dodavatele.
Projekt zahrnuje nové oplocení kolem celého
areálu, úpravu stávajících branek, zádržné
sítě za brankami, lavice pro hráče, lavice pro
diváky, obnovu celé travnaté plochy. Počítá
se také s vybudováním nového zavlažovacího
systému. Pomoc při realizaci přislíbili naši
sportovci a hasiči, kteří hřiště také často
využívají.
Celkové výdaje projektu jsou 585.361,-Kč.
Požadovaná
dotace
je
406.005,-Kč.
V případě schválení se s rekonstrukcí začne
v letních měsících letošního roku.
Rekonstrukcí a obnovou hřiště chceme
dosáhnout návratu fotbalu do Ratenic a
pokračování dlouholeté tradice.
Stání aut na chodníku
Stále nás trápí velký nešvar a tím je stání aut
na chodníku. Všichni řidiči vědí, že stání aut
na chodníku je zakázáno. Chodníky se tím
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ničí a stojící auta brání průchodu chodců,
hlavně maminek s kočárky. Je třeba si
uvědomit, že se tím porušuje zákon o silniční
dopravě a hříšníkům hrozí pokuta. Žádáme
všechny, kterých se to týká a kteří se
dopouštějí tohoto přestupku, aby na
chodníku neparkovali a měli ohledy ke všem
lidem, kteří používají chodníku k chůzi.
Oprava chodníku není zadarmo a vyteklý olej
na nové dlažbě nevypadá zrovna hezky.
Údržba a úklid obce
Čistota
a
pořádek
na
veřejných
prostranstvích nám není lhostejná, a proto
tomu věnujeme velkou pozornost. Tuto práci
vykonávají 3 zaměstnanci obce. Největší
podíl práce je hlavně sekání trávy po celé
obci a čištění chodníků a ostatních
komunikací. I přes veškerou snahu se
mohou vyskytnout situace, že není zrovna
hned vše posekáno. Žádáme Vás o trpělivost
a pochopení. Snaha je mít naší obec
uklizenou a čistou.
Dětské hřiště
Velice nás trápí, že naše nedávno
vybudované dětské hřiště neustále někdo
ničí, poškozuje vybavení hřiště a oplocení
hrací plochy. My se snažíme hřiště neustále
opravovat a udržovat v provozuschopném
stavu. Zničené drátěné oplocení postupně
nahrazujeme sítěmi, ale bohužel i v těchto
sítích se už objevily rozřezané a propálené
díry. Je nám líto, že si někteří ničeho neváží.
Žádáme Vás, rodiče, kteří občas na hřiště se
svými dětmi chodíte, všímejte si svého okolí
a případné hříšníky napomeňte nebo nám je
ohlaste na Obecním úřadě.
Ladislav Kratochvíl, starosta
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PŘIPOJOVÁNÍ NA NOVOU SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Od začátku letošního roku připojili naši
spoluobčané
celkem
12
svých
nemovitostí na splaškovou kanalizaci,
což je asi 30 trvale žijících obyvatel. Od
dalších
deseti
majitelů
máme
informace, že se připojí do letošního
podzimu. Zbývá tedy již jen několik
nemovitostí, které nejsou připojeny a
s majiteli bude projednáno, kdy tak
hodlají učinit.
Musíme připomenout, že kanalizaci v obci
jsme budovali, abychom sami sobě
zlepšili životní prostředí a splaškové
vody nám netekly a nezapáchaly pod
našimi okny a kolem našich studní.
Odpadní vody se musí likvidovat
podle zákona.
Stále se ještě vyskytují případy, že
někteří naši bezohlední spoluobčané
vypouštějí odpadní vody do různých

Pouze při připojení na kanalizaci bude voda ve
studních a potůčcích v Ratenicích čistá.

poškozování čistírny odpadních vod.
Naším cílem a zájmem obce je, aby
všechny domy, které mají možnost
napojení na kanalizaci, se na ni napojily.
Tím bude dosaženo nejvyšší možné
čistoty našeho okolí a voda v našich
studních bude po čase opět pitná a
bez bakterií.
Zákon 274/2011 Sb., par.3, odst.8, praví:
„ Obec může v přenesené působnosti

Vlastník nemovitosti má povinnost likvidovat
odpadní vody dle zákona.

trativodů, na zahrady a do dešťové
kanalizace. Někteří dokonce „tajně“
různými hadicemi přepouští vodu ze
septiků do dešťové kanalizace. I
přepouštění do splaškové kanalizace je
zakázáno. To má za následek
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rozhodnutím
uložit
vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je technicky
možné“.
V případě nutnosti obec bude muset
přistoupit k těmto krokům a postupovat
podle zákona.
Jiří Papež, místostarosta
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VZNIKÁ UNIKÁTNÍ RATENICKÝ VČELAŘSKÝ BETLÉM

Nevíte

čím obdarovat své příbuzné a
přátele?
Originálním
papírovým
Ratenickým včelařským betlémem!
Betlém vzniká z popudu občanského
sdružení Ratenická včela a bude k prodeji
již na podzim – od října 2011. Hlavním
posláním betlému bude připomenout dvě
stoletá výročí vážící se k Ratenicím. V
roce 1912 byl založen 1. včelařský
spolek sdružující včelaře z Ratenic, Peček
a Dobřichova. A ve stejném roce 1912
namaloval významný český malíř Adolf
Liebscher v ratenickém kostele
nástropní fresku „Nanebevzetí Panny
Marie“. Včelařství je v našem kraji i v
Ratenicích stále živé. Díky opylování rostlin
včelkami může být lidstvo stále ještě
naživu.
Práce
včelaře
je
proto
nezastupitelná. Betlém bude obsahovat
oba motivy, včelařství i Ratenickou
historii. Na pozadí biblického příběhu
najdete vymalovány základní včelařské
činnosti – kontrola úlů, sběr medu, odchyt
roje, apod.
Pro navázání „historické sounáležitosti“ s
malířem
kostelní
fresky,
Adolfem
Liebscherem, jsme oslovili jeho pravnuka
– Petra Liebschera, jestli by pro
Ratenice betlém namaloval a on souhlasil.
Bude to krásné připomenutí práce jeho
pradědečka. Vždyť jeho malby jsou i v
historickém pražském Národním divadle
stejně jako v našem kostele. Petr
Liebscher do Ratenického včelařského
betlému kromě Svaté rodiny – Josefa,
Marie a Ježíška, namaluje i nejdůležitější
ratenické stavby (např. kostel, faru,
bývalou školu, aj.), historické osobnosti
(např. pana řídícího Eduarda Jaksche,
hudebníka Hofmanna, a jiné osobnosti),

Petr Liebscher při práci na unikátním
Ratenickém včelařském betlému. Petr
Liebscher je pravnukem významného českého
malíře Adolfa Liebschera, který v roce 1912
namaloval v ratenickém kostele nástropní
fresku. V roce 2012 si i díky betlému jeho
pravnuka připomeneme stoleté výročí vzniku
fresky.

ratenické spolky (myslivce, hasiče, aj.) a
nakonec výjevy ze života včelaře. Žádná
obec ze širokého okolí nemá svůj vlastní
betlém – Ratenice budou první
polabskou obcí s vlastním originálním
betlémem. Věříme, že betlém potěší oko
nejednoho
ratenického
patriota
a
vlastence.
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
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1. ETAPA ZÁCHRANY FRESKY V KOSTELE UKONČENA

Dne

15.12.2010 byla ukončena na
kostele rekonstrukce střechy. Byla to 1.
etapa napomáhající k záchraně nástropní
fresky Nanebevzetí Panny Marie od
vynikajícího
českého
malíře
Adolfa
Liebschera, příslušníka generace Národního
divadla, který fresku téměř před 100 lety,
v roce 1912, v Ratenicích vytvořil.

Tato rekonstrukce se mohla uskutečnit díky
laskavé podpoře Nadace ČEZ, která poskytla
Římskokatolické farnosti Pečky příspěvek
ve výši 240.000,- Kč. Sama farnost vydala
téměř 70.000,- Kč a obec Ratenice
Freska malíře generace Národního divadla Adolfa
darovala částku 20.000,- Kč. Oficiální
Liebschera z roku 1912. Dosud byla ohrožována
předání díla se konalo za účasti starosty
vodou protékající děravou kostelní střechou. Díky
rekonstrukci střechy bylo dílo zachráněno před další Ladislava Kratochvíla, zástupce církve –
Miloše Herzoga, členů zastupitelstva a
zkázou.
zájemců z řad veřejnosti. Další prezentace 1.
etapy
rekonstrukce následovala
v rámci
tradičního 6. Ratenického koledování, která se konala přímo pod freskou v ratenickém kostele na
Štědrý den 24. prosince 2010. Jsme rádi, že dílo slavného českého malíře nebudou nadále
ohrožovat povětrnostní vlivy. Nyní hledejme cestu k uskutečnění 2. etapy – samotné obnově
Liebscherova díla, ať je jeho dílo pro Ratenice i nadále chloubou.
Luděk Kudláček, zastupitel

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA – HRABĚ NORBERT ZE STILFRÝDU A Z RATENIC

Na

Norbert von Stillfried von Rattonitz s chotí
Theresií při své vůbec první návštěvě
Ratenic. Jejich předci byli prvními
známými šlechtici naší obce. V Ratenicích
pobývali po celý středověk až do roku
1472.

pozvání Ratenické
včely
vůbec
poprvé
v novodobých dějinách navštívil naši obec potomek
šlechtického rodu, v jehož jménu je obec Ratenice – pan
hrabě Norbert von Stillfried von Rattonitz s chotí
Theresií. Návštěva proběhla týden po oslavách 670.
výročí obce. Po slavnostním uvítání starostou obce
Ladislavem Kratochvílem si hosté prohlédli historické
fotografie Ratenic a historické jádro obce s kostelem sv.
Jakuba Většího. Manželé Stillfriedovi obci věnovali knihu,
která mapuje historii rodu Stillfried von Rattonitz
za posledních 1.000 let. Předci hraběte Norberta žili
v Ratenicích až do roku 1472, kdy obec Ratenice prodali
a přestěhovali se do Nowe Rudy v Kladsku (nyní součást
Polska).
V Ratenicích Stillfriedové založili kostel a
postavili tvrz – s největší pravděpodobností se nacházela
na místě dnešního domu č.p. 1. V tvrzi žilo mnoho
generací „svobodných pánů ze Stillfriedu a z Ratenic“,
kteří se významně zasadili o rozkvět Ratenic
během středověku.
Luděk Kudláček, zastupitel a tlumočník
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MÍSTO SETKÁVÁNÍ – PERMAKULTURNÍ SAD

K obnově

fotbalového hřiště chce
také přispět Ratenická včela o. s. Nabídla
obci spolupráci při kultivaci části pozemku
za hřištěm.

Na ploše cca 500 m2 vzniká zázemí pro
volnočasové aktivity dětí a dospělých.
Projekt nese označení „Místo setkávání –
permakulturní sad.“ Bude obsahovat
jednak
permakulturní
sad,
dále
projekční plochu a v budoucnu i altán
a ohniště. Do sadu za kabinky bude
zakomponována i hasičská nádrž, která
bude sloužit k hasičským cvičením.
Důvodů, proč jsme se rozhodli přistoupit k
osázení místa alternativně a využít principů
permakultury je několik. Jsme přesvědčeni
o tom, že než vytvořit prostoduchý tújkocypřišový hájek nadopovaný umělými
hnojivy
a
ochráněný
pesticidy,
je
mnohem
zajímavější,
pokusit
se
napodobit přírodu, byť je to

Květen – červenec 2011: Mulčování plochy
budoucího permakulturního sadu za hřištěm.
Mulčování znamená, že místo jedu hubícího
plevele se položí papírové kartony, seno či
sláma, štěpka a v jemné vrstvě čerstvě
posekaná tráva. Do půl roku bude plevel
vyhuben a mohou se sázet stromy a keře.

Je alternativou k současnému neefektivnímu využívání planety a přitom bere ohled
na zájem člověka o využití
daného prostoru. Budeme
rádi,
pokud se
k nám
přidáte.
Díky tvorbě permakulturního
sadu se můžeme dozvědět
mnoho o přírodě a objevit zapomenuté
zákonitosti. Zprávy z průběhu tvorby
permakulturního sadu naleznete na našich
webových stránkách a na nástěnce na
návsi. Kontaktujte nás!

Duben 2011: Kolíkování plochy budoucího
permakulturního sadu za hřištěm.

cesta
neprošlapaná.
Permakultura
vychází z přírodních principů, je trvale
samoudržitelná a od člověka vyžaduje
jen minimum zásahů.

K tvorbě
permakulturního
sadu
potřebujeme: pracovité ruce dobrých
lidí, štěpku, kůly, pletivo a velké
papírové kartony (např. krabice od
lednice či nábytku).
Ratenická včela si podala projekt „Místo
setkávání – permakulturní sad“ k Nadaci
ČEZ v celkové výši 83.450 Kč a
v dubnu 2011 peníze od nadace na
realizaci projektu získala.
Pavel Rek, za Ratenickou včelu
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ZPRÁVY Z FARNOSTI: ÚDRŽBA A PROVOZ RATENICKÉHO KOSTELA

V posledních

letech se ratenskému
kostelíku dostala tolik potřebná péče a tak
se stává nejen pěknou
dominantou Ratenic, ale i
důstojným
místem
ke
konání bohoslužeb.

Poslední
opravy,
které
probíhaly
na počátku
roku
2011, zbavily krovy nebezpečné
dřevomorky, byla opravena a
doplněna prejzová krytina a
instalovány okapové žlaby.
Tato oprava se mohla konat
díky spolupráci a finančnímu
přispění
církve
a
obce
s podporou Nadace ČEZ.

Kostel sv. Jakuba Většího spadá do
pečecké farnosti. Pravidelné bohoslužby
se zde konají vždy v neděli v 9.40 hod.
S žádostmi o křty, církevní svatbu
či pohřeb je možno obracet se na
duchovního správce v Pečkách.
Farnost
pořádá
setkání
mladých,
biblické
hodiny,
přípravu
na
první
svaté
příjímání
a
společně
s evangelickým sborem v Pečkách
„Setkání střední generace.“
Bližší informace poskytnou farníci
či duchovní správce.
Pavel Rek

ROZLUČTE SE STARÝM WEBEM OBCE RATENICE

Již

9

let

jsou

v provozu

internetové
stránky
obce
Ratenice.
Nejen
rateničtí
uživatelé internetu na nich
nacházejí aktuální informace
ze
zasedání
obecního
zastupitelstva, pozvánky na
koncerty, výstavy, přednášky
a praktické informace o chodu
obce. Tyto stránky byly vůbec Vzhled současných internetových stránek obce Ratenice.
první ratenickou interne- Byly programovány v roce 2002 a z důvodu zastaralosti
tovou prezentací a patřily budou nahrazeny v 2. pololetí 2011 stránkami novými.
k jedněm
z prvních
ze
všech obcí z regionu. Technologie však postoupila výrazně kupředu, vzhled stránek
zastaral a již nesplňuje moderní požadavky. Proto během 2. pololetí 2011 spatří světlo
světa nové internetové stránky obce Ratenice. Budou Vám představeny v zimním
Ratenickém zpravodaji v prosinci 2011, na internetu si je budete moci vyzkoušet i dříve.
Vy, co jste měli rádi staré stránky, zamáčkněte slzu a těšte se na nové. Budou
s moderním grafickým designem, budou rychlejší, přehlednější.
Jan Sadek a Luděk Kudláček, zastupitelé
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NOVÉ KOŘENY – PROJEKT, NEJEN PRO PŘÍRODU

Nenápadné

mizení posledních zbytků
ovocných alejí z okolí Ratenic, odumírání
starých stromů a absence výsadby stromů
nových je smutný fakt. Ratenická včela o. s. by
chtěla, po vzoru myslivců, tomuto trendu
zamezit. Pokusíme se o to projektem „Nové
kořeny.“

Cílem tohoto projektu je vysadit
přes dvě stě stromů v místech,
kde by mohly nerušeně růst a
plodit po mnoho desítek let.
K projektu jsme získali silné
partnery:
Myslivecké
sdružení Ratenice – Vrbová
Lhota, Sbor dobrovolných
hasičů Ratenice a MAS Podlipansko o.p.s.
Zveme však k účasti na projektu každého
příznivce, jemuž stav krajiny není lhostejný.
Stromy bychom chtěli dosázet u hřiště a v aleji
ke hřbitovu, zasadit je podél cesty od Domku
k mostu přes Výrovku a podél cesty na

„Podlány.“ Díky novým stromům bude do
obilné stepi vrácen krajinotvorný prvek, alej sad, který je na ústupu. Dojde k příznivému
ovlivnění mikroklimatu v lokalitě, ptactvo najde
nové možnosti k hnízdění a lidé se budou moct
občerstvit chutnými plody.
Ratenická včela si podala
projekt „Nové kořeny“
v lokalitě polní cesty od
Domku
k mostu
přes
Výrovku a získala od
společností ČSOB a.s. a
Nadace VIA celkem 11.550 Kč. Jak
dopadnou další části zamýšleného projektu, se
dovíme až v průběhu června.
Sázení stromů je plánováno na podzim 2011.
Přidejte se k Ratenické včele, Myslivcům a
Hasičům a pomozme naší přírodě! Počítáme
s Vámi!
Pavel Rek, za Ratenickou včelu

HLEDÁME PATRONY PRO DVA NOVÉ STROMY A KEŘE

Patron, ochránce, adoptivní rodič, kmotříček, milovník přírody – prostě člověk, který
je ochoten se základním způsobem postarat o nové stromy a keříky, které bychom chtěli
v roce 2012 vysadit u křížku. Usilujeme, abychom toto místo zkrášlili novou zelení, chceme,
aby to bylo místo krásné na pohled. Obecní úřad by zajistil sazenice, členové a příznivci
Ratenické včely by byli nápomocni ve výsadbě, ale dosud chybí „ochranná ruka“ někoho
z blízkého okolí, která by byla ochotna v létě zeleň zalít či vytrhat plevel, který by chtěl malé
keříky zardousit. Časově to nezabere více jak 10 minut týdně. Prosíme dobrodince, který rád
obětuje tento kratinký čas, ať zanechá na Obecním úřadě na sebe kontakt pro další domluvu.
Pomůže tak zkrášlit tento kout naší obce. Děkujeme předem za ochotu!
Luděk Kudláček, za Ratenickou včelu
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PŘEDNÁŠKY O HISTORII RATENIC

D

íky laskavé podpoře Obecního úřadu
Ratenice, Polabského muzea a díky
finančnímu grantu Nadace ČEZ, který občanské
sdružení Ratenická včela získalo na svůj projekt
„Ekomuzeum Ratenice“ se po téměř 30 letech
mohly znovu uskutečnit dvě přednášky o
ratenické prehistorii:
Pravěké Ratenice

Keltské Ratenice

Dne 5. března se v zasedací místnosti
obecního úřadu uskutečnila přednáška
historika a terénního archeologa Mgr.
Andreje Lamprechta z Polabského
muzea v Poděbradech. Spolu s ním
jsme se přenesli do dávnověku doby
kamenné. Přednáška byla doplněna
promítáním diapozitivů, fotografií a
plánků míst, kde u nás v Ratenicích
vykopávky probíhaly. Dozvěděli jsme se,
že Ratenice patří mezi významné
archeologické oblasti. Pan Lamprecht
přivezl na ukázku několik artefaktů,
které se v okolí Ratenic našly. Přednáška
byla poutavá, mnohým připomněla
dějepis, jiným zase známé tváře z
fotografií, které vznikly před 36 lety, kdy
zde
Dr.
Sedláčková
prováděla
archeologický výzkum.

Pan Mgr. Andrej Lamprecht opět zavítal
dne 23. dubna do Ratenic. Tentokrát s
přednáškou o keltských národech. Ještě
než přednáška začala, mohli si velcí i malí
vyzkoušet střelbu z kuše a potěžkat
repliky historických mečů. Po naší
úspěšné střelbě se již ozývalo bouchání
kladívek o kovadliny a začaly nám pod
rukama
vznikat
keltské
ozdobyzáušnice, prstýnky, náramky. Přednáška
přinesla nová odhalení vztahující se k
Ratenicím. Dozvěděli jsme se, že místo
našeho bydliště se rozkládá na mohutném
germánském oppidu. Přednáška byla opět
doplněna nálezy – nádobami, střepy a
ozdobami. Rozcházeli jsme se zase po
zajímavě
stráveném
odpoledni
s
vědomím, že o Ratenicích víme něco víc.

Ratenický zpravodaj 1/2011
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MATEŘSKÁ ŠKOLA RATENICE SLAVÍ 35 LET

Již téměř před 35 lety, přesněji 15. září
1976, byl slavnostně zahájen provoz
Mateřské školy Ratenice. Po rekonstrukci
církevní budovy z roku 1896, kde dříve
fungovala škola základní, se poprvé
otevřely dveře i pro ty nejmenší. Zdá se to
neuvěřitelné, ale už je to opravdu 35 let,
kdy místní školka přivítala své první
„žáčky“. Velké zásluhy na zřízení mateřské
školy v obci měly tehdejší předsedkyně a
tajemnice MNV Ratenice – paní Marie
Horká a paní Vlasta Lancová.

školy a do oprav, které jsou v historické
budově nezbytné. Sponzorsky škole
pomáhají někteří rodiče a místní občané.
Těm všem patří dík za to, že školka
funguje i po 35 letech, přestože ještě před
několika lety bojovala s nízkým počtem
dětí a finančními problémy. Současná
mateřská škola chce být kvalitním a
moderním
zařízením
s dobrým
vybavením, příjemným prostředím a s
bohatou
nabídkou
činností
pro
předškolní děti (např. výuka anglického
jazyka, plavecký výcvik, kulturní
programy, exkurze, výlety, atd.)
Jak se nám to daří plnit, se můžete přijít
podívat v září – termín upřesníme a včas
zveřejníme – na:
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ“

Nepřetržitě od roku 1976 slouží tato budova pro
naše děti. V září 2011 zde proběhne oslava
35. výročí otevření mateřské školy – Den
otevřených dveří.

Od zahájení se po celých 18 let o chod
školy pečlivě starala paní ředitelka
Květoslava Procházková a dalších 17
let (až do současnosti) ředitelka Alena
Čáslavová. Původním plánem bylo otevřít
školku 13. září – ihned po rekonstrukci, ale
pověrčivost tehdy zvítězila a datum
otevření bylo posunuto na 15. září 1976.
Pověrčivost se asi „vyplatila“ – škola patří
po celou dobu svého fungování mezi velmi
dobré „mateřinky“.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout
budovu a školní zahradu. K nahlédnutí
budou také kroniky školy a obce. Do
minulosti i současnosti návštěvníky zavede
doprovodná
výstavka
školních
fotografií. Plánujeme také setkání
všech
bývalých
i
současných
zaměstnanců MŠ s „žáčky“, kteří naší
školkou za těch 35 let prošli. Bližší
informace o programu k 35. výročí založení
MŠ Ratenice zveřejníme v regionálním
tisku, na internetových stránkách obce,
školky, atd. během měsíce srpna.
Jako každému, kdo má narozeniny, se sluší
popřát: „Ať nám školka dobře funguje i

v dalších letech a ať jsou v ní ti nejmenší
co nejšťastnější a rádi na ni vzpomínají.“
Alena Čáslavová, ředitelka, za MŠ Ratenice

Obecní úřad Ratenice se snaží udržovat
budovu v pořádku a investuje do vybavení
Ratenický zpravodaj 1/2011

14

KOLIK JE NÁS VE ŠKOLCE?

V současné

době je k docházce do
Mateřské školy Ratenice zapsáno 25 dětí.
Do 1. třídy základních škol odchází od
září 2011 osm dětí. Podle vyhlášky je
možno zapsat do MŠ nejvíce 24 dětí,
popřípadě udělit výjimku až na 28 dětí,
ovšem nesmí být překročena stanovená
hygienická kapacita školy a počet
uvedených dětí v Zařazení školy do sítě
škol. Ta je u nás vzhledem k počtu
sociálního zařízení a příslušných rozměrů
prostor (třídy, atd.) stanovena na Nová prolézačka s tabulí na malování na dvoře ratenické
nejvýše 25 dětí a nesmí se překročit. mateřské školy.
Pro školní rok 2011/2012 bylo
přijato k docházce do MŠ osm
nových dětí a celkový počet je tedy 25 dětí a není již volné žádné místo. Bližší informace o
mateřské škole naleznete na www.skolka.ratenice.cz.

Alena Čáslavová, ředitelka, za MŠ Ratenice
PROVOZ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Ředitelka

MŠ, po pečlivém zvážení všech
návrhů, připomínek a možností vzhledem k
právním, organizačním a finančním podmínkám
školy, po projednání se zřizovatelem a
zaměstnanci MŠ, ze své pravomoci rozhodla
se souhlasem zřizovatele (starosta obce)
o uzavření MŠ v období červenec a srpen
2011.
Provoz mateřské školy
včetně stravování pro cizí strávníky
bude obnoven 1.9. 2011.

Ředitelka i zřizovatel (starosta obce) měli

dobrou vůli nějakým způsobem rodičům
pomoci v řešení péče o jejich děti v době
uzavření MŠ o letních prázdninách, ale i přes
vynaložené úsilí a jednání s okolními
školami, resp. se ZŠ a MŠ Cerhenice, se
nenašla možnost umístit děti do některé z
okolních MŠ. Kapacita MŠ Cerhenice je na
dobu provozu o letních prázdninách snížena na
jednu třídu, cca 20 dětí a je plně obsazena
vlastními dětmi zaměstnaných rodičů.

Přejeme všem klidné, slunečné a pohodové
prázdniny bez úrazů a co nejvíce času pro své
děti!
Alena Čáslavová, ředitelka, za MŠ Ratenice

VÍTEJTE V RATENICKÉ KNIHOVNĚ

R

atenická knihovna byla v minulosti nejednou oceněna. Její historie sahá až na konec 18.
století, kdy byl její základ položen tehdejším panem řídícím Kasalem. Zachovala se pravidelně
obohacovaná o nové knihy a publikace až do dnešních dnů – tedy více jak 200 let!
PŮJČOVNÍ DOBA:
Středa 15:00 - 17:00 a Pátek 15:00 - 17:30
Naleznete zde první čtení, dětskou literaturu, povinnou školní četbu,
anglickou literaturu (i pro děti), romány, historickou prózu, populárně
naučnou literaturu, encyklopedie, časopisy a noviny.
Ratenický zpravodaj 1/2011
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VSTUP SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RATENICE DO ROKU 2011

Vážený čtenáři Ratenického zpravodaje, ve
stručném článku se nyní můžete dozvědět
něco málo z různorodé činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Ratenice.
Během roku náš spolek pořádá
různé kulturní akce, zúčastňuje
se soutěží v požárním sportu,
věnuje se práci s mládeží či se
členové schází na brigádách,
aby vypomohli obecnímu úřadu
nebo
vykonali
něco
prospěšného v rámci sboru. Ani
letošek není výjimkou.
Z počátku
roku
byl
na
programu
společenský ples, který navštívilo mnoho
rodáků, přespolních, ale i nových občanů,
aby se společně pobavili a seznámili.
Postupné oteplování nám umožnilo realizovat
sběr železného šrotu (děkujeme všem

za příspěvek v podobě starého železa)
a na žádost OÚ Ratenice pokácení stromů
v bývalém areálu JZD. Po úspěšném
minulém ročníku jsme se rozhodli zopakovat
pálení čarodějnic – viz fotografie zde na
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stránce. Účast byla i přes nepříznivé počasí
velmi hojná a to je hlavní důvod, proč se
akce vydařila.
V průběhu letošního roku bude probíhat
rekonstrukce fotbalového hřiště. Jelikož
i my máme zájem, aby místní
sportoviště dostalo nový kabát,
uzavřeli jsme s obecním úřadem
dohodu o partnerství v tomto
nelehkém projektu. Na jaře
proběhlo prořezávání stromů,
aktuálně se řeší umístění vodní
nádrže, která bude sloužit pro
nácvik požárního útoku a další
drobné práce, na které budou naše ruce
stačit. Věříme, že se nám společně podaří
uvést hřiště do takového stavu, který
důstojně vrátí fotbalové mužstvo na domácí
půdu.
Z nejbližších akcí nás 30. července 2011
čeká venkovní Pouťová zábava s
oslavou 125. výročí od založení našeho
SDH. Jste srdečně zváni.
Jan Čáslava, jednatel za SDH Ratenice
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POŽÁRNÍ SPORT – PŘIJĎTE MEZI NÁS

Jaro s sebou přináší i první sérii závodů
v požárním útoku s názvem Podlipanská liga.
Do 11. ročníku této soutěže byl prozatím
přihlášen pouze tým mužů. Letošní sezóna
je zlomová. Přenosná stříkačka, jejíž
sportovní úprava byla přes zimu úspěšně
dokončena, pro nás přináší větší šance na
úspěch. Tréninky a fyzická příprava proto
započaly už měsíc a půl před prvním
závodem. Sehrání se s „novým“ strojem je
základem úspěchu. První závod proběhl 15.
5. v Rostoklatech. 6. místo z 12 družstev je
jistě dobrým vstupem do ligy. Druhý

závod potom hostilo 21. 5. Přehvozdí. Zde se
podařilo vybojovat 2. místo z 12-ti
účastníků = prozatím nejlepší umístnění
mužského družstva v Podlipanské lize.
Červen s sebou přináší další 4 kola. Věříme,
že se nám i s novými členy v silné
konkurenci podaří přivézt pohár co
nejčastěji. Pokud nemáte žádné sportovní
vyžití a máte chuť se připojit, a to hlavně
k družstvu žen, nestyďte se a přijďte
mezi nás. Tréninky probíhají zpravidla
vždy v neděli od 14:30ti hodin.
Jan Čáslava, jednatel za SDH Ratenice

2. místo = prozatím
nejlepší umístnění
ratenického mužského
družstva
v
Podlipanské lize. Lepší
čas mělo už jen
družstvo
z obce
Bulánky.
GRATULUJEME!
Snad jsme nepohoršili
obecenstvo
menším
šprýmem (zasvěcení
ví :-D). Odplata bude
sladká!!!
Co bude následovat v
roce
2012?
☺
Přidejte se k nám a
pomozte vyhrát!

„RYCHLÝ STŘÍKAČKY“ – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Krom

družstev dospělých má náš sbor i

kolektiv mladých hasičů. V zimním
období se dítka scházela v místní knihovně,
kde se učila nejen základní prvky
z hasičského odvětví, ale i výrobu
Ratenický zpravodaj 1/2011

vánočních ozdob, cukroví, bavila se při
malování či kolektivních hrách a dalších
mnoha aktivitách. Jak postupně roztával
sníh, stal se hlavní náplní schůzek teoretický
rozbor požárního útoku.
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S prvními slunečnými dny se hasičata
přesunula z knihovny na místní hřiště, aby
zde prakticky zúročila, co se naučila. Osahat
si všechno nářadí a zažít si všechny nové
způsoby byl nelehký úkol. Děti si s ním hravě
poradily a 8. května vyrazily na svou první
soutěž vůbec. Cesta směřovala do Kostelce
nad Černými lesy. Všech 6 pokusů dvou

pro dítka připravili hádanky, vědomostní
soutěže, testy fyzické zdatnosti, přírodopisné
či zeměpisné úkoly, apod. Celá akce se nesla
v duchu, že není důležité vyhrát, a tak
všichni dostali stejnou odměnu. Za přispění
rodičů proběhlo i tzv. vynášení Moreny. Ta
představuje smrt zimy a vítání přicházejícího
jara. Vyzdobená figurína nakonec skončila ve
Výrovce, a do Ratenic tak mohlo přijít jaro.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm,
kteří nás v naší mnohdy nelehké činnosti
podporují a fandí nám.

Kostelec nad Černými lesy: Vůbec první
soutěž, které se úspěšně účastnila rovnou
2 družstva ratenických hasičat. Na fotografii
spolu se svou vedoucí Alicí Molákovou.

našich družstev bylo skutečně perfektních
Z rozesmátých tváří bylo patrné, že se celý
den líbil nejen přihlížejícím, ale především
hlavním aktérům, dětem. Je pěkné vidět, že
nám pod rukama vyrůstají šikovní a
schopní nástupci ☺.
Krom požárního sportu se děti scházejí i při
výletech, vycházkách či dovednostních
soutěžích. Jednou z nich byla „Zimní
halová soutěž“ v Plaňanech. Organizátoři

Ratenická hasičata se
Fotografie z první soutěže
Černými lesy.

vody nebojí.
v Kostelci nad

Více informací o našem sboru, fotografie a
chystané akce naleznete na webové
prezentaci na adrese www.sdh-ratenice.net
Jan Čáslava, jednatel za SDH Ratenice

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA KOMÍNOVÉHO TĚLESA

Na

podzim

minulého

roku

jsme

Vám

prostřednictvím

Ratenického zpravodaje nabídli možnost preventivní
prohlídky komínového tělesa. Avizovaný termín byl stanoven
na konec ledna/začátek února, avšak na radu kominíka dochází
k posunutí termínu na letní měsíce. Přesné datum a čas
bude včas zveřejněno na vývěsce na návsi,
internetových stránkách SDH i SMS zprávou.

Ratenický zpravodaj 1/2011
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NOVINKY ZE ŽIVOTA RATENICKÝCH MYSLIVCŮ

Jaro je v plném proudu. Po zimní péči o zvěř
nadchází čas se opět věnovat prostředí, ve
kterém zvěř žije. Na pozemcích členů
mysliveckého sdružení, podél cest a příkopů,
na obecních pozemcích jsme překontrolovali
vysázené stromky, doplnili některé dřeviny, jak
plodonosné, tak i ty, které zvěři poskytují kryt.
Proběhla revize takzvaných mysliveckých
zařízení. Krmelce a zásypy je zapotřebí po zimě
vyčistit a vydezinfikovat. Před dobou lovu se
musí zkontrolovat posedy, aby nedošlo
k nějakému úrazu. Stará a nefunkční zařízení
je nutné zlikvidovat a nahradit novými.

Z těchto vajec se malé koroptvičky už
nevylíhnou. Koroptev při sezení vyrušil pes
volně pobíhající po polích.

Blížící se léto naznačuje dobu, kdy se rodí
mláďata. Symbolem této doby je pro myslivce
měsíc červen. V přírodě je možné spatřit srnu
se srnčetem, bažantí slepici nebo
koroptev, jak sedí na vejcích, kachnu,
jak vede kachňata po hladině
některého z jezer. V této době je zvěř
nejzranitelnější a velice citlivá na
rušivé
elementy.
V intenzivně
zemědělsky obhospodařované krajině
nemá zvěř příliš mnoho možností pro vyvedení
mláďat. A právě proto členové mysliveckého
sdružení zakládají remízy a políčka, jako zóny,
kde by měla zvěř mít vše, co pro vyvedení
mláďat, ale i přečkání zimy potřebuje - „klid,
kryt a paši“ tedy, kde být, mít klid a mít co jíst.
Určitě si někteří z Vás všimli zelených cedulek,
které jsou na krajích obcí Ratenice a Vrbová
Lhota, vždy tam, kde začíná nějaká polní cesta.
Na cedulce je upozornění, aby návštěvník
přírody, který se jde projít se svým psem,
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Mějte, prosím, svého psa při procházkách na
vodítku. Pomůžete tak zachránit zejména mláďata
zajíců před nebezpečím uhnání a následnou smrtí.

dával na něho pozor a měl ho nejlépe na
vodítku. Někomu se toto upozornění
nezamlouvá, říká si, můj pes je hodný, nikdy
nic nechytil a nikam neutíká. Což může být
pravda, ale jsou i tací návštěvníci, kteří vědí, že
jejich pes rád prožene ušáka a tu radost mu i
dopřejí. Vypadá to zdánlivě nevinně, pes se
proběhne, zajíce nechytne a je spokojený. A co
zajíc? Vyčerpá se, v zimě dostane zápal plic a
bez užitku uhyne. V tomto období, když je
člověk hodně pozorný a opatrný, tak si může
všimnout, že v trávě u cesty sedí slepice na
vejcích. Pes o ní ví mnohem dřív než člověk a
nemusí mít zlý úmysl, ale chce se jen podívat,
co v té trávě dělá … a ona sedí na vejcích,
v momentě, kdy se pes, nebo i člověk přiblíží
příliš blízko, slepice z vajec uteče a uletí. Ve
většině případů se již nevrátí. Dala by se
napsat spousta případů, kdy člověk,
jako nepříliš znalý návštěvník přírody,
nevědomky volně žijící zvěři ublíží. A
snažení členů mysliveckého sdružení
Ratenice – Vrbová Lhota přijde
vniveč. Chov zvěře v kulturní krajině
není jednoduchá záležitost.
Chtěl bych i touto cestou poprosit všechny
návštěvníky naší honitby, aby při svých
procházkách respektovali potřeby volně žijících
živočichů. Aby pokud možno nechodili přes
zemědělsky
obhospodařované
pozemky,
myslivecká políčka a remízy. Využívejte,
prosím, pouze polních cest a dávejte
pozor na své čtyřnohé miláčky.
Miloslav Chlumský ml., za Myslivecké sdružení
Ratenice – Vrbová Lhota
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REKLAMA

Zámečnické práce
Pan Miroslav Chalupník provádí
v zámečnické dílně na dvoře u školky
tyto práce:
výroba a
výrobků,

montáž

ocelových

vrata, ploty, zábradlí,
ocelové schody i točité,
přístřešky, ocelové haly,
instalatérské a topenářské práce.

Nestihli jste přednášky o pravěké a keltské historii Ratenic?

Víte,

že Ratenice byly v přímém sousedství s

oppidem Marobuduem, které bylo centrem rozsáhlé
Markomanské říše, že název vrchu Oškobrhu je
keltského původu a že Ratenice se rozkládají přímo
na mohutném germánském oppidu?
Pokud
nevíte
a
přesto chcete znát i
více, tak jsme pro
Vás z přednášek
pořídili dva filmové
záznamy na DVD. Najdete na nich jak přednášku
samotnou, tak promítané obrázky a dokumenty.
Všem případným zájemcům rádi poskytneme DVD za
příspěvek 55,- Kč/kus. Výnos bude použit na akce

Ratenické včely pořádané na zvelebení obce.

Ratenický zpravodaj 1/2011
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REKLAMA

www.jirivana.net

INTERNET
Jsme poskytovateli vysokorychlostního připojení domácností a firem k síti
internet.
Máme mnohaleté zkušenosti a silné zázemí v oblasti technologických
komunikací.
Naše služby jsou poskytovány v lokalitě Pečky a okolí, ale i nadále se úspěšně
rozrůstáme.
Nabízíme Vám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ceny již od 300,- Kč/měsíčně včetně DPH
zvýhodněné víkendové tarify
vysokorychlostní a širokopásmové připojení
neustálá péče o naše zákazníky
časově neomezený přístup k internetu – 24 hodin denně
bez nutnosti pevné linky
drátové i bezdrátové připojení
individuální přístup
lze připojit více počítačů v rámci domácnosti a to bez navyšování měsíčního
paušálu
kvalitní a stabilní internet za bezkonkurenční ceny
získáte přístup k neuvěřitelnému množství informací
nabízíme komplexní služby v oblasti sítí

Dostupnost služby je dána technickými možnostmi a nutné je ověřit po telefonu,
případně bezplatnou návštěvou našich techniků.
Pokud máte zájem o levné a rychlé připojení k internetu neváhejte nás
kontaktovat.
JiriVana.NET tým
tel. č. 776 575 546
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info@jirivana.net

V.B. Třebízského 292, 289 11 Pečky
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