Milí spoluobčané,
poslední číslo Ratenického zpravodaje
roku 2016 si zaslouží shrnutí hodnocení
nejdůležitějších událostí v obci a tady
jsou.
Radostnou zprávou letošního roku bylo
jednoznačně odkanalizování naší obce.
Kolaudační souhlas dostavby kanalizace
byl vydán dne 9. 8. 2016. Tato akce byla
spolufinancována z dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství
na vodohospodářskou strukturu ve výši
1.900.000,- Kč.
Další významnou akcí byla výměna
střešní krytiny na budově MŠ, kterou
jsme započali její celkovou rekonstrukci.
Oprava byla spolufinancovaná z dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání
Program obnovy venkova Oblast podpory Mateřské školy ve výši
500.000, Kč.
Zbývající část rekonstrukce budovy proběhne během letních měsíců příštího
roku. Rekonstrukce budovy bude opět spolufinancována z dotace od
Středočeského kraje. Spolu s modernizací budovy bude zkrášlena i zahrada
MŠ. Jsme rádi, že tímto můžeme dát „opožděný dárek“ k 40. výročí
existence MŠ.
Další projekty, na kterých jsme letos pracovali a na jejichž spolufinancování
žádali o dotaci, jsou vybudování chodníku na Vrbovou Lhotu, rekonstrukce
„Louže“, vypracování nového územního plánu. Realizace těchto projektů
závisí na úspěšnosti v jednotlivých dotačních titulech.
Toť nejdůležitější snažení v letošním roce a plány do nadcházejícího roku.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a krásný, zdravý, úspěšný
rok 2017.
Martina Podskalská
starostka

Rozloučení
s prázdninami

… strana 5

Co nového ve školce

… strana 6, 7

Oslavy 130 let SDH
Ratenice
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Obecní úřad

Projekty
V roce 2018 bude splacen úvěr
na
vybudování
I.
etapy
kanalizace, který je zátěží pro
rozpočet obce, ale úspěšně je
vždy řádně splácen.
Odvažujeme se proto začít
s dalším finančně náročným
projektem, kterým je stavba
vodovodu.
Projektovou
dokumentaci bychom chtěli

připravit do konce funkčního
období.
Dalším
projektem,
který
připravujeme, je rekonstrukce
budovy obecního úřadu. Budova
je v současné době energeticky
náročná
a
její
stávající
uspořádání ne zcela efektivní,
vzhledem k vytápění a využití
budovy. Část budovy bychom
rádi více otevřeli veřejnosti

v podobě „komunitního centra“
se
současným
zachováním
knihovny, v části obecního úřadu
lépe uspořádali a modernizovali
jeho prostory.
V přiloženém dotazníku Vás
žádáme o spolupráci, prosíme o
vyplnění a odevzdání na OÚ
(dotazník naleznete na konci
zpravodaje).
Martina Podskalská
starostka

Zvýšení bezpečnosti v obci
Za směru od Vrbové Lhoty byla
instalována značka omezující
rychlost projíždějících vozidel a
rychlostní informační panel,
který
informuje
řidiče
o
dodržování rychlosti při průjezdu
obcí.
Ze směru od Cerhenic vítá
přijíždějící
vozidla
maketa
policisty. Tato opatření mají
zlepšit dopravní situaci v obci do
doby vybudování chodníku na
Vrbovou Lhotu. Směrem na
Cerhenice chceme instalovat
rychlostní informační panel.
Vladimír Klouda
místostarosta

Rozhlas v e-mailech
Od příštího roku chceme spoluobčanům
nabídnout
možnost
zasílání zpráv
místního rozhlasu do e-mailu. Pokud máte
o tuto službu zájem, bude od ledna 2017
na stránkách obce www.ratenice.cz
možnost registrace.

Obecní úřad
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Na co se můžeme
těšit
24. prosince 2016 16:00

Ratenické koledování
kostel sv. Jakuba
- pořádá Ratenická včela
8. ledna 2017 po obědě

Tříkrálové koledování
- pořádá Ratenická včela

21. ledna 2017 20:00

Myslivecký ples

Oprava pomníku
Velké poděkování patří akademickému sochaři panu Josefu Pospíšilovi,
který odborně a bezplatně vyčistil pomník obětem 1. světové války. Spolu
s novou výsadbou má toto místo důstojnější vzhled.

Pohostinství U Kratochvílů
- pořádá MS Ratenice –
Vrbová Lhota
18. února 2017 20:00

Hasičský ples
Pohostinství U Kratochvílů
- pořádá SDH Ratenice

Duben 2017

Sběr železného šrotu
- pořádá SDH Ratenice

30. dubna 2017

Čarodějnice
- pořádá SDH Ratenice
Červen 2017

Dětský den
29. července 2017

Kříž u kostela
Po objevení kovové plastiky Ježíše, který byl původně součástí kříže u
kostela, jsme se po dohodě s panem farářem domluvili na jeho
restaurování. Vzhledem ke špatnému stavu původního kříže byl u kostela
postaven kříž nový, vyhovujících rozměrů, na který bude restaurovaná
plastika Ježíše umístěna.

Venkovní pouťová
zábava
hřiště
- pořádá SDH Ratenice
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Sběrné místo
Na sběrném místě můžete
odkládat použitý jedlý olej do
nově umístěné sběrné nádoby.
Olej musí být odkládán
v plastových lahvích. Olej bude
svozovou firmou ekologicky
likvidován.

Prořízka obecního
lesíka
Na
zalesněném
pozemku
směrem na Vrbovou Lhotu je
možnost samovýroby měkkého
dřeva, jedná se o prořízku.
Odpovědná osoba je pan Němec

Obecní úřad

Pavel, Ratenice č. p. 149, který
vám sdělí veškeré potřebné
informace ohledně samotěžby.
Další informace je možno získat
na obecním úřadu. Bez souhlasu
odpovědné osoby není vstup na
pozemek dovolen.

Vladimír Klouda
místostarosta

Obecní studna
Letos se podařilo dokončit
opravu studny na obecním
pozemku, která se nachází pod
areálem
ZD
a
zvelebit
prostranství
kolem
ní.
V současné době čekáme na
zprovoznění přípojky elektrické
energie, poté již bude studna
připravena na čerpání užitkové
vody pro potřeby obyvatel
Ratenic. Provozní doba bude
upřesněna v jarních měsících.
Vladimír Klouda
místostarosta

Poděkování


Mysliveckému spolku Ratenice – Vrbová Lhota za uspořádání „Dne s mysliveckým spolkem“
pro děti



Manželům Píšovým a ostatním organizátorům bojovky „Rozloučení s prázdninami“



SDH Ratenice za uspořádání 130. výročí založení SDH Ratenice a lampionového průvodu ke
Dni boje za svobodu a demokracii



Organizátorům Staročeských vánoc a hlavně dětem, které rozsvítily stromeček před obecním
úřadem



Všem, kteří se v letošním roce podíleli na zvelebování obce, a jejich přístupem jim není lhostejný
život kolem nás



Dík patří všem zaměstnancům obce, kteří se celý rok starají o úklid naší obce a přilehlého okolí.
Za jejich odpovědnou práci jim děkuji.
Martina Podskalská a Vladimír Klouda
starostka a místostarosta

Rozloučení s prázdninami
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Rozloučení s prázdninami v Ratenicích
Letošní
Rozloučení
s prázdninami proběhlo v pátek
dne 2. 9. 2016 v podvečerních
hodinách v duchu olympijského
ohně. Inspirací byly letošní letní
olympijské hry v brazilském
Riu de Janeiru.
Všechny děti se rozdělily do
týmů. V duchu barev vlajky
vybraného státu obarvila jejich
hlavy kadeřnice, na tvářích
vykouzlil štětec
zručné
maminky malé vlaječky. Děti
šly po vyznačené trase po vsi,
kde na ně čekalo mnoho
stanovišť s různými hrami a
soutěžemi: košíková, běh přes

spolky, MŠ, OÚ a všechny,
kteří se chtěli pobavit i připravit
příjemné chvíle svým dětem i
dospělým. Organizaci dětských
akcí pro další rok jsme předali
jako
štafetu
obecnímu
zastupitelstvu, aby byl do těchto
akcí vnesen čerstvý vítr a nové
neotřelé nápady.
Všem, kdo jste se jakkoli
podíleli na příjemné atmosféře
tohoto podletního dne a dalších
dětských akcí, moc děkujeme.
Těšíme se na další setkávání
v naší obci.
Mgr. Marika Píšová

překážky, parkur, lukostřelba,
fotbal, stolní tenis, badminton,
skoky „do vody“, zápas… Trasa
cesty vedla přes tradiční
kulturní ratenická centra.
Na závěr každý účastník dostal
překrásný diplom a mohl si
opéct špekáček – tak se nám
podařilo přinést symboliku
olympijského ohně do naší hry.
Počasí nám přálo, oheň praskal
do večerních hodin.
Jsme rádi, že jste se zúčastnili
letošního prázdninového
loučení, že se povedlo propojit
opět organizace, všechny místní
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Mateřská škola

Co nového ve školce
 počet zapsaných dětí je
v letošním školním roce 25 plně naplněna kapacita školy
 zápis na školní rok 2017/18
proběhne
pravděpodobně
3. 5. 2017


(podrobnosti
budou
včas
zveřejněny) – počet volných
míst bude asi 14

podařilo se nám po intenzivních
přípravách (a za laskavé
podpory MAS Podlipansko)
uspět s žádostí na pozici školní
asistent z dotačního programu
Šablony pro MŠ a ZŠ z
Evropských strukturálních a
investičních fondů - cílem této
aktivity je poskytnout dočasnou
personální podporu – školního
asistenta - mateřským školám.
Aktivita umožňuje vyzkoušet a
na určité období poskytnout
větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem
(není to tedy, že by učitelky na
svou práci „nestačily“, ale
školní asistent pomáhá v
zajišťování větší bezpečnosti při
výjezdech školy a s organizační
podporou
pedagogických
pracovníků při práci s dětmi se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
(např.
děti
s odkladem školní docházky, děti
z rodin cizinců s jazykovými
problémy,
atd.).
Pomáhá
pedagogům
se
zajištěním
bezpečnosti dětí, hlavně při
pobytu mimo budovu školy.
Poskytuje
přímou
nepedagogickou podporu dětem
v
předškolním
vzdělávání
spočívající např. v nácviku
jednoduchých
činností
při
pobytu ve škole, pomáhá dětem
v sebeobsluze
(oblékání,
příprava na odpočinek), při

hygieně (čištění zubů, atd.) a při
dodržování
hygienických
pravidel,
dále
např.
při
organizaci
stravování
a
stolování dětí. Poskytuje dětem
podporu v soběstačnosti a
motivaci ke vzdělávání, při
manipulaci
s
pomůckami,
hračkami, atd. Svou činnost
směřuje
k tomu,
aby
podporovaným dětem usnadnil
přechod z MŠ do ZŠ, dosáhl
zlepšení po stránce logopedické

pedagog získal více času na
vlastní individuální práci s
dětmi. Školní asistentka má
úvazek na 4 hodiny denně a
finanční podporu pro toto
personální posílení jsme získaly
z Evropských fondů na dobu
dvou let.
V rámci
tohoto
dotačního
programu se budou učitelky dále
vzdělávat v oblasti práce s dětmi
dvouletými v MŠ a v oblasti
inkluze.

a komunikativní. Podporu dětem
poskytuje vždy za přítomnosti a
vedení
pedagogického
pracovníka. Poskytuje podporu
pedagogovi při administrativní a
organizační činnosti pedagoga
v přímé i nepřímé činnosti:
podle potřeb pedagoga školní
asistent zajišťuje i podpůrné
administrativní a organizační
činnosti. Tyto podpůrné činnosti
nejsou hlavní pracovní náplní
asistenta. Účelem asistentovy
podpory
v
oblasti
administrativních
a
organizačních úkonů je, aby

Máme novou střechu – za což
děkujeme
zřizovateli
Obci
Ratenice
V roce 2017 proběhne celková
rekonstrukce a modernizace
školní budovy, vnitřních prostor
a školní zahrady – zřizovatel
Obec Ratenice zadal projekt a
získal potřebnou dotaci na
rekonstrukci (děkujeme - školka
si to jistě po 40 letech zaslouží).
V souvislosti
s rekonstrukcí
dojde k navýšení kapacity školy
na 28 dětí ve třídě.
Alena Čáslavová
ředitelka

Mateřská škola
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Den otevřených dveří v MŠ
28. 9. jsme uskutečnily „Den
otevřených dveří v MŠ“ u
příležitosti 40. výročí od
zahájení provozu školy; akce se
vydařila, setkání zaměstnanců
bylo velice příjemné (ve školce
vždy byla dobrá „parta“ lidí),
zajímavé bylo i historické
promítání.
Škoda, že se vás nepřišlo podívat
víc!

Vážení občané,
ráda bych využila příležitosti a
v této předvánoční době bych
chtěla poděkovat všem, kteří
nějakým
způsobem
v uplynulém roce pomáhali
školce
v jejím
fungování.
Přivítali jsme každou pomoc, ať
materiální tak finanční, popř. i
„pracovní“.
Děkuji
zřizovateli
Obci
Ratenice za finanční podporu

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

Děkuji také všem sponzorům,
kteří věnovali škole v roce 2016
finanční nebo věcné dary, velice
si jejich přispění vážíme.
Všem, kteří byť i maličkostí
dětem zpříjemnili školní rok,
mikulášskou
a
vánoční
nadílku, srdečně děkujeme.

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

8
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Vánoční bazárek – radost nejen dětem
Jak se stalo hezkou tradicí, tak i
letos jsme se sešli u vánočního
stromku a společně přivítali
poslední období v roce nesoucí
poselství vánoc – ADVENT.
Díky Vaší štědrosti jsme opět
mohli připravit široký výběr
hraček a různých drobností, za
které se platilo dobrovolnými
částkami. Letošní rok předčil
rekord z roku loňského, protože
jsme rozdali drobné radosti,

za které jste Vy, vážení
spoluobčané, zaplatili zatím
nejvyšší částku, 5.937,- Kč!
Tyto peníze věnujeme dětem z
obce na Dětský karneval a
červnový Dětský den. Budou
předány přímo organizátorům
těchto
dětských
akcí.
Děkujeme všem, kteří pomohli
uskutečnit
tuto
adventní
dobročinnou událost.

Petra Baštová a Vlasta Mengerová
MŠ Ratenice

Staročeské vánoce – již podesáté
Ano, je tomu tak. První
adventní neděli jsme se již
podesáté sešli před obecním
úřadem, abychom společně
strávili pozdní odpoledne u
obecního vánočního stromečku.
Jako každý rok jsme si poslechli
vánoční koledy a písničky,
zhlédli vystoupení dětí a
prohlédli výstavu na obecním
úřadě.
Nechci na tomto místě hodnotit,
jak se nám to povedlo – chci
poděkovat. Chci poděkovat
všem, kteří se více či méně
podílí na přípravě a průběhu
této akce. Někteří pomáhají
celých deset let, jiní byli
poprvé. Ať tak či tak, jsou to
jednotlivci a organizace, kteří se
snaží udělat něco pro obec, pro
ostatní spoluobčany. Všechno
dělají ve svém volném čase a
bez nároku na honorář. Chtěl
bych jim jmenovitě poděkovat,
ale nemohu.

Určitě
bych
na
někoho
zapomněl a to by mě moc
mrzelo.
Děkuji tedy všem, kteří
pomáhají uspořádat Staročeské
vánoce v Ratenicích.
V roce 2017 přeji mnoho štěstí
a zdraví nejen jim, ale i všem
spoluobčanům
Ratenic.
Na shledanou první adventní
neděli v příštím roce.

Jan Sadek
zastupitel a spoluorganizátor
Staročeských vánoc
P. S.: A našemu novému
vánočnímu
stromečku
„ratenickému miminku“ přeji,
aby rostlo jako z vody.

Ratenická včela
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Pozvání na akci „Zapomenutá fotka“ aneb novinky z Ekomuzea
Ekomuzeum Ratenice – zvlášť
jeho
sekce
s historickými
fotografiemi – je za uplynulý
rok bohatší o několik desítek
fotografií. Poděkování patří
všem drobným dárcům. Na
tomto místě bychom chtěli
zvláště poděkovat za zapůjčení
velkých sbírek paní Haně
Jedličkové z Peček za fotografie
zobrazující
život
zejména
mysliveckého spolku 70. let
20. století a panu Milanu
Spremovi z Agra Sokoleč za
dokumenty
a
fotografie
související
s životem
ratenického rodáka, hudebníka
a
skladatele
Antonína
Hoffmanna ze 40. a 50. let.
Všechny Vaše příspěvky jsou
skenovány
a
postupně
zveřejňovány. Tím, že se
mnohdy jedná o fotografie
zděděné, tak současný majitel
nezná vyfotografované osoby.

Máme
již
přibližně
30 fotografií, u nichž jsou zcela
neznámé souvislosti. Proto si
dovolíme během zimy opět
pozvat ratenické pamětníky na
akci „Zapomenutá fotka“, kde
bychom
společně
jedno
víkendové odpoledne v únoru či
v březnu strávili vzpomínáním

na doby dávno či nedávno
minulé. Informace o přesném
termínu „Zapomenutá fotka“
bude
předem
vyvěšena
v nástěnce Ratenické včely a na
dalších obvyklých místech. Již
nyní se těšíme na společný čas
strávený
nad
bohatou
ratenickou historií.

Nově objevená pohlednice „Tyršova cvičiště“ pravděpodobně
z 30. let 20. století. Objevíte na ní své příbuzné či známé?

Luděk Kudláček
Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
www.ekomuzeum.ratenice.cz

Včelí vinš
Uběhlý rok nás obdařil svou
přízní a nyní se s námi loučí.
V úle Ratenické včely vzniklo
pár drobností, které opět mohou
přispět k přívětivější tváři obce.
Pokud bude počasí příhodné,
projděte se po Marobudově
naučné stezce a přečtěte si
nejnovější informační panel u
hřiště,
který
se
věnuje
ratenickým spolkům. Pokud by
však počasí nepřálo, zalistujte v
Ekomuzeu Ratenice, které má
otevřeno 24 hodin denně.

Zvláště by Vás mohla potěšit
nově zpracovaná expozice
hudebního
díla
rodiny
Hoffmanů.
Možná Vás i za dlouhých
zimních večerů napadne, co na
obci zlepšit, jak ji pomoct, aby
vzkvétala a byla vedena moudře
a tak Vám, a trochu i sobě,
přejeme, abychom raději víc
konali, nežli mluvili, ale
zároveň víc mluvili, než mlčeli,
spoléhali na vlastní přičinění
než pomoc z venčí, ale věděli,

že v tom nejsme sami, víc viděli
věci
v souvislostech
než
jednotlivostech a k tomu všemu
měli pevné zdraví, kuráž,
jasnou
mysl,
schopnost
naslouchat a kde třeba uměli
nabídnout pomoc.
Ať Vám letošní Vánoce dopřejí
prostor ke ztišení, zamyšlení a
novému odhodlání. Ať Vás
celým novým rokem provází
požehnání a pokoj.

Pavel Rek
za Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
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Integrace veřejné dopravy do jednoho integrovaného systému konečně i
v Ratenicích!
Kdo jste někdy použil autobus
z Ratenic do Peček či do
Poděbrad, víte, že na v autobuse
zakoupenou jízdenku nelze
přestupovat ani na další
autobusy, ani na vlak. Navíc
autobusy mnohdy na vlaky ani
nenavazovaly. To by se mělo od
jara 2017 změnit (přesný
termín spuštění integrace bude
oznámen v nástěnkách a na
webu
obce).
Praha
a
Středočeský kraj se totiž
dohodly na integraci veškeré
veřejné
dopravy
do
1 společného
integrované
systému
–
zvaném
v současnosti
„Pražská
integrovaná doprava“.
Ta
umožňuje
cestovat
na
1 jízdenku všemi dopravními
prostředky veřejné dopravy
zařazenými do tohoto systému.
To znamená, že jízdenka
zakoupená
v autobuse
v Ratenicích Vám bude platit i
na metro v Praze.
V těchto měsících se připravuje
integrace mezi Lysou nad
Labem, Nymburkem, Sadskou,
Pečkami a Poděbrady (etapa je
zvaná Nymbursko II.) Všichni
příslušní starostové byli proto
v říjnu pozváni na setkání do
Poděbrad, kde bylo projednáno
a odsouhlaseno nové linkové
vedení autobusů a další
podrobnosti integrace. Ratenice
a Vrbová Lhota budou zařazeny
do 5. pásma stejně jako Pečky.
Integrace
ratenickému
cestujícímu přinese 4 základní
výhody:
1. výhoda: návaznost
autobusů v Pečkách na vlak
směrem do Prahy do 5-7
minut
Příjezdy autobusů do Peček
budou
ve
své
většině

přizpůsobeny tak, aby cestující
do 5-7 minut mohli pohodlně
přesednout a odjet vlakem
směrem na Prahu. Obdobně při
příjezdu vlaku od Prahy by do
5-7 minut měl navazovat
autobus do Ratenic (Vrbové
Lhoty,
Přední
Lhoty
a
Poděbrad). Speciálně budou
příjezdy a odjezdy autobusy
přizpůsobeny také k ranním a
odpoledním spěšným vlakům
do a z Prahy. Pro navázání
autobusů právě na vlaky
směrem do a z Prahy a se
vyslovila
v dotazníkovém

opačně odkudkoliv z Prahy zpět
do Ratenic. Bude se jednat o
jízdenku na 9 pásem, jejíž cena
je 68,- Kč a platí Vám od doby
označení celé 4 hodiny. Tuto
jízdenku dostanete buď u řidiče
v autobuse, nebo si ji můžete
předem zakoupit v infocentrech
v Praze či v automatech na
jízdenky (např. v Pečkách na
nádraží). Předem zakoupená
jízdenka Vám začne platit, až si
ji označíte v označovači při
nástupu do autobusu či jiného
vozidla veřejné dopravy.

šetření v roce 2012 výrazná
většina
Rateňáků.
Časová
návaznost na vlaky na Kolín
bude proto o něco delší.
2. výhoda:
1
papírová
jízdenka na všechno
Jak již bylo řečeno, pokud si
v Ratenicích v autobuse koupíte
jízdenku až do centra Prahy,
žádnou jinou jízdenku už
potřebovat nebudete. Bude Vám
platit jak v autobuse do Peček,
tak ve vlaku do Prahy, tak i
v tramvajích, autobusech a
metru v Praze.
Stejně tak

3. výhoda:
Levnější
než
současné jízdné.
Pokud v současné době jedete
z Ratenic do Prahy, tak si
musíte v autobuse zakoupit
jízdenku za 12,- Kč, poté
v Pečkách novou jízdenku na
vlak za 38,- Kč (InKarta 25) a
následně v Praze jízdenku na
MHD za 24,- či 32,- Kč.
Celkově Vás tedy současné
jízdné rozdělené na 3 různé
jízdenky stojí 74,- nebo 82,Kč. Kdežto jedna 9-pásmová
jízdenka na všechno Vás bude

Ratenická včela
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stát pouze 68,- Kč. (Pokud víte,
že budete mít v Praze hodně
zařizování a bude cestovat od
rána do večera (a možná až do
dalšího rána, doporučuji si
pořídit celodenní jízdenku stojí 160,- Kč a platí Vám od
označení celých 24 hodin.).
Cena z Ratenic pouze do Peček
či Poděbrad zůstává na stávající
úrovni.
4. výhoda:
Výhodné
předplatní jízdné (kupony).
Jezdíte-li téměř denně, vyplatí
se Vám si zakoupit předplatní
jízdenku (na 1 či 3 měsíce).
Spousta
pravidelně
dojíždějících do Prahy již
vlastní Opencard nebo Lítačku
s pražským (ročním či jiným)
kuponem. Těm pak stačí si

|
přikoupit 5 pásem pro region
(za 1.130,- Kč za 1 měsíc nebo
3.000,- Kč na celé 3 měsíce) a
na tuto jízdenku dojede
kdykoliv a kamkoliv v rámci 5
pásem. Tedy nejen z Ratenic do
Prahy a zpět, ale do kterékoliv
obce či města, které také leží
mezi 1. až 5 pásmem (např. do
Nymburka, Mělníku, Kladna,
Dobříše či Berouna). Obdobně
si lze koupit kupon pouze na 1
či 2 pásma – záleží, kam
pravidelně dojíždíte.
„Ratenický“ autobus bude mít
číslo 498. Bude jezdit obdobně,
jako jezdí nynější H38 – mezi
Pečkami a Poděbrady. Jedinou
změnou bude, že na území
města Poděbrady nepojede po
hlavní silnici 611, ale přes
Přední Lhotu a Polabec. Doba
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jízdy z Ratenic na poděbradské
Riegrovo náměstí tak bude delší
o 5 minut, avšak dojde ke
zlepšení pro více než 800
obyvatel těchto 2 místních částí,
kteří dosud žádnou kvalitní a
pravidelnou dopravní obsluhu
autobusy
nemají.
Více
informací k jízdnému naleznete
na stránkách www.ropid.cz.
Případně Vám mohu poradit
osobně. Konkrétní jízdní řády
však budou k dispozici až před
spuštěním integrace.

Luděk Kudláček,
za Dobročinný osvětový spolek
Ratenická včela

Tříkrálové koledování
Tradiční Tříkrálové koledování
bychom letos chtěli uskutečnit
v neděli 8. ledna 2017 po obědě.
Pokud uslyšíte na ulici cinkání
zvonečků, neváhejte nás oslovit,
rádi na veřeje Vašeho stavení
napíšeme požehnání na další rok.
Pokud nám dáte jakýkoliv
příspěvek, použijeme jej na
podporu rekonstrukčních prací
v našem kostelíku sv. Jakuba
Většího v Ratenicích. Předem
Vám děkujeme za podporu, těšíme
se na viděnou.
Luděk Kudláček
Dobročinný osvětový spolek
Ratenická včela

Veselí rateničtí koledníci při posledním Tříkrálovém koledování
v lednu 2016

Zveme Vás:
Tradiční štědrovečerní koledování se uskuteční v sobotu 24. 12. 2016 v 16. hod. v kostele sv. Jakuba
v Ratenicích. Děti, které se chtějí zapojit do nácviku koled, mohou přijít již v pátek 23. 12. 2016 na
16 hodin.
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Štylfrýdská pamětní vinice

Ukázka malé okrašlující vinice z obce na Mikulovsku.
To, že se v Polabí daří vinné
révě, je známo všem velmi
dobře. Obdobně se vínu daří
v naší spřátelené rakouské obci
Stillfried na březích řeky
Moravy. V rámci návrhů na
zkrášlení obce jsme proto
v Ratenické zpravodaji 1/2015
vyzvali občany k návrhům na
umístění malé vinice, která by
zkrášlila veřejné prostranství a
svými plody během podzimu
občerstvila Rateňáky. Hlavy
vinné révy by byly nakoupeny
ve Stillfriedu a zasazeny na
příhodné místo v obci Ratenice.
Protože je pro Polabí mimo jiné

typické
ovocnářství,
tak
bychom
obdobně
chtěli
nakoupit pro obec Stillfried
malé jablůňky, které by byly
společnými silami vysazeny na
příhodné místo v obci Stillfried.
Tím by vzniklo zajímavé pouto
obou historicky spřízněných
obcí – Štylfrýdská pamětní
vinice
v Ratenicích
a
Ratenický pamětní sad v obci
Stillfried.

Tipy na umístění Štylfrýdské pamětní vinice v obci Ratenice

Kam
v Ratenicích
vinici
umístit?
Sešlo se několik návrhů. Prvním
návrhem je umístění v blízkosti
zastávek autobusu – před plot
mezi domy čp. 8 a 9. Druhý tip
je
umístění
na
volné
prostranství
za
bytovkou
k silnici – před domy čp. 224 a
22. Viz zakreslení v mapě
pomocí šipek. Pokud máte ještě
jiné tipy, prosím sdělte nám je
osobně, telefonicky, mailem či
vzkazem do schránky během
ledna
2017.
Návrhy
vyhodnotíme a s vedením obce
následně rozhodne o finálním
nejvhodnějším umístění.
Luděk Kudláček
Dobročinný osvětový spolek
Ratenická včela

MS Ratenice – Vrbová Lhota, SDH
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Myslivecký spolek Ratenice – Vrbová Lhota
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem
svým i jménem Mysliveckého
spolku Ratenice - Vrbobová
Lhota popřál krásné prožití
svátků vánočních a mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti do
roku nového.
Po dlouhém otálení se pomalu
ale jistě hlásí zima o svou
vládu. Pro obyvatele naší
krajiny je to obdobím strádání a
dlouhého
odpočinku.
Od
strádání se daří našim členům
zvěři
pomoci
zakládáním
krmných políček v letních

měsících, které právě teď
nahrazují
zvěři
chybějící
porosty na zoraných polích, a
zároveň
pravidelným
přikrmováním.
Klidu pro odpočinek se bohužel
zvěři
nedostává.
Někdy
návštěvníci krajiny v okolí naší
obce, možná z neznalosti,
někdy třeba i z hlouposti, zvěř
ruší. Často i neuváženě vypustí
své čtyřnohé kamarády a ti se
baví štvaním zvěře. Prosím,
mějte oči otevřené, když uvidíte
tlupu srnčí zvěře, vyhněte se
jim obloukem. Nenechte své
miláčky zvěř štvát. Může se

zdát, že jim neublíží, když je
nechytí. Zdání však klame a
třeba takový zajíc po „sprintu o
život“ a notně vystresován
ulehne do svého promrzlého
lože a chtě nechtě dostane zápal
plic. Jemu ale žádný doktor
nepomůže a zajíc uhyne.
Zbytečně!!!!
Za pochopení Děkujeme.
Rád bych Vás všechny pozval
na myslivecký ples, který se
koná 21. 1. 2017 v místním
pohostinství.

Miloslav Chlumský
MS Ratenice – Vrbová Lhota

Rateničtí hasiči ve druhé polovině roku ve znamení oslav 130. výročí
30. července 2016 se do
ratenické kroniky zapíše jako
den, kdy proběhla jedna z
největších akcí v obci.
Sbor
dobrovolných hasičů
Ratenice byl založen v roce
1886. Na letošek tak připadlo
130. výročí od této události.
Rozhodli jsme se využít termín
poutě (poslední víkend v
červenci), abychom společně
oslavili naše kulatiny. Protože
se toho tento výjimečný den
událo moc a moc, vezmeme to
pěkně po pořádku.
Od osmé hodiny ranní se na
ratenickou náves začala sjíždět
technika
profesionálních
i
dobrovolných hasičů, Policie
ČR, Zdravotnické záchranné
služby či technika vojenská.
Vidět jste tak mohli:
HZS Středočeského kraje –
stanice Kolín – odtahový vůz
Mercedes

HZS SŽDC – nakolejovací
souprava Praga
SDH Cerhenice - Škoda 706
CAS25
SDH Kostelní Lhota – IFA
SDH Mančice - Škoda 706
CAS25
SDH Nová Ves – Škoda 706
CAS25

SDH Pečky – koněspřežná
stříkačka, Tatra 805, Liaz 101
CAS 25 K, Tatra 815 CAS 24
SDH Pňov – Praga V3S
SDH Ratenice - Škoda 706
CAS25, DA Ford Transit,
Trabant – hasičský speciál
SDH Tatce – Renault CAS
SDH Velké Zboží – MAN
CAS20-M1R
Policie ČR – oddělení Pečky

14

|

Český červený kříž – sanita
Klub vojenské techniky MKM
Kostelní Lhota – Obrněný
transportér, dělo
Poté, co byla všechna vozidla
zaparkována na svých místech,
mohl začít samotný program.
Slavnostní
nástup
všech
jednotek, hostů a praporečníků
na autobusové zastávce proběhl

v 9:30, kde byli všichni
přivítání starostou sboru panem
Miloslavem Chlumským a
seznámeni
s
programem
komentátorem celého dne,
členem výboru SDH, panem
Janem Sadkem.
Prvním bodem byl ceremoniál
představení nového praporu.
Krom 3 zasvěcených členů ho
do této chvíle nikdo neviděl. Po
otevření vrat hasičské zbrojnice
se tento skvost ukázal světu.
Nový prapor, který nás už
navždy bude doprovázet, se
dnes se stal tím pravým
symbolem
bratrství
a
pospolitosti. Společně s vlajkou
státní a obecní se zařadil do čela
průvodu, který vyrazil k
místnímu kostelu. Zde proběhly
projevy
starosty
sboru,
starostky
obce
paní
Ing. Martiny Podskalské
a

|
starostky OSH Kolín paní
Kamily Havlínové. V krátkosti
byly
popsány
jednotlivé
symboly a detaily, které lze na
praporu spatřit. Nyní nadešel
ten okamžik. Pan farář ve své
řeči vzpomněl nelehké začátky
hasičů, jejich vývoj až do
současnosti. Ocenil nelehkou
práci a
obětavost
členů
hasičských hnutí. Na závěr
našemu praporu požehnal.

Jako uctění památky padlých
jsme se společně s prapory
přesunuli k pomníku, kde došlo
k
symbolickému
položení
věnce.
Dalším bodem programu byly
ukázky dvou zásahů.

SDH Ratenice

Ukázku č. 1 si připravili
členové Sboru dobrovolných
hasičů Ratenice, při níž
představili nové „zásahové
vozidlo“ Trabant 601. Na návsi
se stala nehoda dvou osobních
automobilů. Ruční sirénou byla
jednotka
přivolána,
aby
pomohla zaklíněnému řidiči.
Rychlostí blesku se přiřítil
voňavý dvoutaktní stroj, z nějž
hbitě vyskákali 4 hasiči. Velitel
zásahu se věnoval četbě
bulvárního plátku, řidič leštil
vozidlo a menší svačinou se
posilnil na zpáteční cestu. Další
dva hasiči se začali věnovat
vyprošťování řidiče. K tomuto
účelu
použili
„speciální
hydraulické nůžky“. Osoba
však „nejevila známky života“.
Co teď?! Štěstí, že mají hasiči
školení
první
pomoci.
Přičichnutí řidiče k sundané
botě jednoho ze zachránců, ho
postavila na nohy takovým
způsobem, že do požárního
vozidla došel po svých.
Následovalo ukončení zásahu a
odjezd. No odjezd, trabant
„dobrblal“ a točící se startér už
motor
nenastartoval.
Improvizace k hasičské práci
patří, a proto vůz uvedlo do
pohybu
roztlačení
jedním
hasičem a nyní již zcela

SDH Ratenice
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zdravým vyproštěným řidičem.
Po vyklizení mohla následovat
ukázka č. 2, aneb jak se to dělat
má. Do této simulované
autonehody jsme zapojili hasiče
(JSDH Pečky), policii (PČR
Pečky) i rychlou záchrannou
službu (Český červený kříž). Do
Peugeota
„Karla“
jsme
připravili figuranta, který čekal
na svou záchranu. Postupně se
na místo dostavily všechny
složky IZS. Bylo zabezpečeno
místo nehody a následovalo
samotné vyprošťování řidiče.
Po tomto úkonu byl předán
zdravotníkovi, který jej ošetřil.
Na závěr zásahu je vždy
zapotřebí vozidlo odtáhnout, k
tomuto nám posloužil odtahový
vůz
Mercedes
HZS
Středočeského kraje – stanice
Kolín, a vozovku řádně zamést,
případně odstranit provozní
kapaliny.

V průběhu programu si
přítomní mohli dát klobásku z
udírny či studené pivo nebo
limonádu.
Cca ve 12:50 byla výstřelem z
děla odstartována spanilá jízda
obcí, kterou vedl pan farář za
volantem našeho trabantího
speciálu. Celý program se tak
přesunul na hřiště. Než se vše
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připravilo,
přítomní
mohli
využít
chvilku
volna
k
občerstvení a děti si mohly
zaskotačit na skákacím hradu.
Ve 14 hodin byla Ratenickou
včelou, zástupci SK Ratenice a
SDH
Ratenice
slavnostně

odhalena další cedule naučné
stezky Marobudovi v patách,
která je zaměřena na činnosti
právě těchto dvou spolků.
Protože práce s mládeží je
jedním z pilířů naší činnosti,
následovaly 3 vydařené ukázky
požárního
útoku
našich
úspěšných družstev mladých
hasičů. Budovat si nástupce a
pokračovatele,
je
to
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nejdůležitější
k
zachování
hasičských tradic v Ratenicích.
Pravidla tohoto sportu a dalších
disciplín, jako jsou branný
závod
atd.,
okomentovala
vedoucí Alice Moláková.
Mladé hasiče vystřídali na trati
hasiči dospělí. Požární útoky na
dvě
„Bé“
probíhaly
s historickými
stříkačkami
s označením PS8. Celkem se
soutěže zúčastnilo 5 družstev. A
to SDH Pňov (1. místo), SDH
Klipec (2.), SDH Ratenice (3.),
SDH Kovanice (4.) a SDH
Mančice (5.). Jelikož se jedná o
40 let staré stroje, mají svoje
kouzlo. Potvrdilo se to např. i
během ručního startování, kdy
mašiny né a né chytnout. A to je
právě to, co k tomu patří.
Všechna
družstva
byla
odměněna za své výkony
originálním dřevěným pohárem
se zabudovanou hasičskou
koncovkou.
Po úklidu hasičského náčiní
začal agregát SDH Sadská chrlit
na hřiště moře pěny, v němž se
začali hemžit jak děti, tak
dospělí. Po sprše z vodního děla
začal další bod programu. Od
18 hodin si mohla dítka
zaskotačit při soutěžích, které si
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pro ně připravil DJ Procházka.
Každý, kdo se zúčastnil, dostal
odměnu.
Večerní program odstartovala
kapela
Něco.
Svým
chachabítem bavila publikum až
do setmění.

|

V pauze střídání kapel se
odehrálo v prostoru před
víceúčelovým
hřištěm
avizované překvapení. Když
hasiči, tak oheň. Skupina
kejklířů předvedla ve své
fireshow, jak umí plameny létat

SDH Ratenice

vzduchem či chrlit z úst.
Parádní představení.
Všichni z podívané patřičně
zahřátí se nyní přesunuli na
taneční parket, kde byla už
připravena legendární kapela
Telegraf. Ta vyhrávala až do
ranních hodin.
Tuto akci jsme připravovali
přibližně
rok
v
úzkém
organizačním kruhu. V samotný
den D nám přišlo pomoci i
několik přátel našeho spolku.
Za všechny organizátory musím
říci, že jsme opravdu hrdí na to,
jak jsme tento den připravili a
tím tak oslavili naše výročí!
Ze srdce Děkujeme všem,
kteří jakkoli přispěli ke
konání této akce. Ano, s
velkým D, protože dobrovolná
činnost není jednoduchá, ale
nás baví!

Drakiáda
Sbor
dobrovolných
hasičů
Ratenice
uspořádal
tradiční
drakiádu. Draci se vznesli nad
ratenické hřiště v pátek 28. 10.
Dráhu letu řídili jak malí, tak i
velcí. Vyběhanou energii doplnila
brambora z popela a špetka soli.
Těšíme se opět za rok 28. října na
této organizovaně neorganizované
akci.

Posvícenská zábava
Sbor
dobrovolných hasičů
Ratenice
uspořádal
12. listopadu
tradiční
posvícenskou zábavu. Letos
jsme se společně sešli v užším
kruhu, ale i tak kapela
FaustBand vyhrávala všem
tanečníkům až do ranních

hodin. K posvícení se váže i
hodování a tak jsme připravili
tombolu plnou pochutin klobásek, párečků, tlačenek,
sekaných, koláčů,... O půlnoci
došlo na slosování hlavních cen.
Letos si výherci postupně
odnesli selátko, vepřovou hlavu,

gyros prasátko, husu, 3 kachny,
soudek piva a dort. Výhercům
gratulujeme
a
děkujeme
sponzorům tomboly.
18. února se na vás těšíme na
stejném místě ve stejný čas na
hasičském
plese.

SDH Ratenice
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Lampiónový průvod
Ve čtvrtek 17. listopadu jsme se
tradičně sešli, abychom s
lampiony prošli Ratenicemi.
Letos jsme se těšili deseti
zastávkám
se
záludnými
otázkami o rekordech a
kuriozitách. Všichni zúčastnění
tipovali odpovědi o sto šest a
vždy jsme se společně dobrali
správné odpovědi. Na začátku
průvodu se všechny děti a
někteří rodiče podepisovali na
lampion přání, který jsme v
polovině průvodu chtěli poslat
do nebe. Všichni se zatajeným
dechem sledovali, zda se
lampion vznese. Zpočátku se
mu příliš nechtělo, ale umoudřil
se a vzlétl. Bohužel ne na
dlouho – po chvíli spadl do pole

(zkrátka jsme poučeni pro příště
– tolik přání se musí psát
alespoň na dva lampiony a ne
jen na jeden). Účast byla o
něco nižší v porovnání s
loňským rekordním rokem, ale

zdravé jádro účastníků zůstalo
zachováno a tímto jim moc
děkujeme! A za rok zase
17. listopadu s lampionem a
dobrou náladou na viděnou!

organizátory připraveno několik
změn: hlavními byly nový
stromeček s novým osvětlením
a větší vyvýšené pódium, díky

němuž se do prostoru před
obecní
úřad
vejde
více
návštěvníků.
A právě o
výstavbu pódia se s obecními
pracovníky postaral i náš sbor.
Po svařáku, medovině i
klobáskách se v našem stánku
zaprášilo. A to znamená, že se
sousedé a přátelé Ratenic sešli v
hojném počtu. Společně tak
vyslechli vánoční koledy a
písně v podání kapely Es-kids,
pozastavili se nad adventním
zamyšlením pana faráře, shlédli
vystoupení MŠ Ratenice a ZŠ
Vrbová Lhota či se podívali na
výstavu na téma „Vánoční
zvyky a tradice ve světě“.
Vrcholem celého programu
bylo samozřejmě rozsvícení
stromečku
s
ohňostrojem.

Staročeské Vánoce
Staročeské Vánoce, symbol
začátku adventního období v
Ratenicích, proběhly letos již po
desáté. K těmto kulatinám bylo
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Požární sport
Družstvo mužů
Letošní sezóna byla pro
družstvo mužů úspěšná tak na
půl. Z Podlipanské ligy jsme se
zúčastnili celkem 4 závodů: v
Pňově, Zásmukách, Horních
Měcholupech a doma v
Ratenicích.
Časy
21,72s,
20,04s, 23,21s a 20,92s nejsou
nikterak špatnými, ale do
celkového
hodnocení
je
zapotřebí mít časů 5. Bohužel
díky termínům závodů, které
kolidovaly se zaměstnáním
nebo dovolenými našich členů,
jsme se tak nemohli zúčastnit
více soutěží. Mimo ligových kol
jsme se již tradičně zúčastnili
závěru sezóny v Pňově na
Posledním
sání
se
zabijačkovými hody. Výkonem
20.30s jsme obsadili 8. místo z
25 družstev a pro diplom si
dojeli v našem hasičském
speciálu Trabant 601.
Do příštího roku opět budeme
shánět nové posily do týmu,
aby nás výpadek jednoho
člena nestál neúčast na
ligových závodech.

Na
začátku
prázdnin,
2. července jsme vyjeli s
družstvem mladších žáků do
Ovčár. Zde se nám podařilo
obsadit 7. místo s časem 23,23s.
Vzhledem k tomu, že další
závody se konaly v Třebovli na
konci srpna, a tudíž ještě v době
letních prázdnin, nepodařilo se
nám poskládat ani jedno
družstvo. Ale za to jsme 3. září
na domácí půdě nastoupili v
plné polní s úmyslem všem
ukázat, co v nás je. A to se taky
povedlo – sice na bedně nestálo
ani jedno družstvo, ale pod
bednou bylo místa dost. Mladší
žáci s parádním časem 18,72s
obsadili nepopulární 4. místo a

vteřině. V celkovém hodnocení
jsme obsadili 12. místo. A za
druhé: NIKDO za celou sezonu
nepřekonal náš loňský rekord
Podlipanské ligy! K tomuto
magickému času se několikrát
za sezonu některá družstva
přiblížila, ale nikdo čas 17,41s
nepřekonal! I přes to, že máme
v kolektivu 18 mladých hasičů,
hodně dětí letos trávilo víkendy
mimo domov, a proto jsme měli
s některými termíny závodů
problémy. Budeme se však
snažit
během
zimy
nezamrznout, abychom do další
sezony vstoupili opět jako velcí
rivalové!

starší se s časem 22,30s také
nemají zač stydět. Poslední
závody letošní sezony tradičně
hostil
houževnatý
SDH
Kostelec nad Černými Lesy.
Zakončit sezonu vyrazilo pouze
družstvo mladších žáků. Den to
byl předlouhý, protože užít si
před zimou tu sportovní
atmosféru nenechal skoro žádný
sbor. Odvezli jsme si 7. místo,
avšak máme být na co hrdí! Za
prvé: při útoku se na rychlejším
proudu časomíra zastavila na
krásné 18 vteřině, i přesto, že
druhý terč spadl až na 21,36

Závod požárnické všestrannosti

Rychlý stříkačky - kolektiv
mladých hasičů
V minulém čísle Zpravodaje
jste si přečetli o rozjeté sezoně
mladých
hasičů,
kteří
reprezentovali náš sbor na
závodech Podlipanské ligy ve
Kšelech a v Pňově. Jak jsme se
rozjeli, tak jsme zase zpomalili.
Zúčastnili jsme se dalších tří
závodů a jen tak tak splnili
účast 16. ročníku (splněná účast
znamená zařazení do celkového
vyhodnocení ročníku a s tím
spojené odměny pro žáky). Na
závody v Zásmukách a Horních
Měcholupech jsme neposkládali
ani jedno kompletní družstvo.

Jako
každoročně
Okresní
sdružení hasičů Kolín pořádá ve
spolupráci
se
sborem
dobrovolných hasičů, který se
dobrovolně a ochotně přihlásí,
mladými hasiči oblíbený závod
požárnické všestrannosti v
celorepublikové hře Plamen,
zkráceně branný závod. Letos
se k pořádání přihlásil SDH
Třebovle, a my jsme se tak
podívali na další krásné místo –
a to k památníku bitvy u Lipan.
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V neděli 9. října jsme za
deštivého rána vyjeli na místo
určení s hlídkou mladších a také
starších žáků. Měli jsme s sebou
tři žáky, které jsme chtěli
doplnit, ale na místě se zjistilo,
že téměř všechny sbory přijely
kompletní a tak jsme museli
naše nejmladší statečné kluky
rozdělit – dva reprezentovali za
SDH Klučov a jeden za SDH
Zibohlavy. Na trati, která je
dlouhá přibližně 2 až 3
kilometry, stojí celkem šest
stanovišť, kde žáci předvádí své
dovednosti a znalosti nejen z
oblasti požární ochrany, ale také
zručnosti
a
vytrvalosti.
Připravovali jsme se v průběhu
roku opakováním, nové žáčky

|
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jsme se snažili vše naučit a
měsíc před braňákem jsme se
přípravě
věnovali
velkou
intenzitu. A to se vyplatilo!
Ačkoliv jsme se neumístili na
medailových pozicích, vůbec se
nemáme za co stydět! Mladší
žáci se umístili na 9. místě ze
zúčastněných 28 hlídek, s 23
trestnými body. Starší žáci si
také vedli obstojně – 13. místo z
20 hlídek s 24 trestnými body.
Z těchto pozic žáci nastoupí na
jarním kole hry Plamen.
Děkuji všem rodičům, kteří se
účastní závodů se svými
ratolestmi, fandí jim, a
pomáhají nám s dopravou!

Jednotka
Do
dnešního
dne
nezaznamenala jednotka žádnou
mimořádnou
událost.
Preventivně výchovná činnost
se tak vyplácí.
Obci jsme vypomohli 27. 11. na
Staročeských Vánocích se

zajištěním
bezpečnosti
návštěvníků. Úkolem bylo
zpomalování vozidel, která
projížděla místem konání.
Upozornění: Topná sezóna běží
v plném proudu. Nezapomínejte
proto na čištění komínů.

Krásné prožití Vánočních svátků, bohatou nadílku, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje celý kolektiv
Sboru dobrovolných hasičů Ratenice.

Výzva pro občany
Jedním z překvapení oslav bylo i předání slavnostního praporu
– symbolu hasičského bratrství a pospolitosti. Do špice žerdi
bude umístěn datový nosič s poselstvím příštím generacím.
Vyzýváme proto občany, kteří chtějí zanechat budoucím
rateňákům vzkaz, zasílejte své texty, fotografie, dokumenty,
atd. na email info@sdh-ratenice.net. Děkujeme.

Více o sboru naleznete na webu www.sdh-ratenice.net.

Základními lhůtami pro čištění
spalinové cesty spotřebiče paliv
do 50 kW při celoročním
provozu: je 3x ročně u
spotřebiče na pevná paliva, 2x
ročně na kapalná paliva a 1x
ročně na plynná paliva.

KOMUNITNÍ CENTRUM RATENICE
Komunitní centrum by mělo sloužit jako prostor, kde bychom mohli aktivně a smysluplně
trávit volný čas, kde bychom mohli něco společně sdílet, tvořit, vymýšlet, scházet se nad
občanskými inciativami a mnoho dalšího. Je jen na nás, jak bude opravdu vypadat, proto vás
prosíme o vyplnění dotazníku, který nám pomůže podobu centra formovat. Děkujeme za váš
čas!
Mám zájem o vznik Komunitního centra (dále jen KC).
ANO

NE

Jaké aktivity bych v KC rád/a viděl/a? Jaký program? Uvádíme některé příklady, pokud
máte jinou představu, vepište prosím pod kolonku "JINÉ"!
Setkávání maminek/tatínků s dětmi
Program pro děti - promítání pohádek, výtvarná dílna, divadelní kroužek apod.
Setkávání seniorů
Program pro seniory - počítačové kurzy, trénink paměti, zpívání, výtvarný kurz, jazykový
kurz apod.
Sociální poradna
Prostor pro setkávání se místních iniciativ
Prostor pro klubovou činnost
Hudební večery
Přednáškové večery na vybraná témata
Sousedské pečení ve venkovské pícce
Řemeslná dílna
Komunitní zahrada
Literární večery s čtením
Pohybové aktivity – jóga, aerobik, pilates apod.
JINÉ - prosím dopište

Jaké aktivity mohu KC nabídnout?
Vaše odpověď

Pokud ano, tak s jakou intenzitou? Kolikrát v měsíci?
Vaše odpověď

Jsem:
ŽENA
MUŽ

Je mi:
Dítě do 15 let
16 – 20 let
21 - 30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let
71-80 let
80 a více

