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Milí spoluobčané,
s končícím rokem Vám opět přinášíme v Ratenickém zpravodaji
nejdůležitější informace o dění v obci.
Rok 2018 byl nabitý událostmi celorepublikově probíhajících oslav
spojených s osmičkou ve svém datu, byl i volebním rokem do místních
samospráv. Děkuji všem, kteří využili svého volebního práva, a svým
hlasem ocenili práci minulého zastupitelstva, a zároveň nové členy
zastupitelstva podpořili v úsilí do nastávajícího volebního období.
Hlavním projektem, který bychom chtěli v příštím volebním období
realizovat, je výstavba vodovodu, kterým chceme řešit nedostatek vody
v obci. V současné době je zažádáno o stavební povolení, s tímto aktem již
bude možné podat žádost o finanční prostředky na MZe ČR.
S již vypracovaným projektem na rekonstrukci a dokončení chodníku
směrem na Cerhenice byla podána žádost o dotaci na MAS Podlipansko.
Začátkem roku 2019 bude probíhat celková rekonstrukce budovy
obecního úřadu s kompletní přestavbou prostor místní knihovny. Na tento
projekt obec získala část finančních prostředků z MMR ČR. Podrobnější
informace o provozu OÚ se dočtete uvnitř Zpravodaje.
Další projekty, které v nastávajícím volebním období chceme začít podle
finančních možností realizovat, se týkají oprav budov ve správě OÚ,
dokončení cyklostezky, opravy místních komunikací, revitalizace návsi a
výsadby zeleně v obci.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem členům minulého zastupitelstva obce za podporu, ochotu
pomoci s organizací akcí pořádaných OÚ a práci v zastupitelstvu.
Chtěla bych poděkovat také všem
občanům, kteří se nezištně podílejí
na zvelebování naší obce, pomáhají a podporují nás svojí přítomností na akcích, které se snažíme
při různých příležitostech v obci
pořádat.

Staročeské Vánoce

... strana 5

Oslava: Ratenické ekomuzeum

... strana 10

SDH Ratenice v 2. polovině
roku

Přeji všem pokojné a dobrou
vůlí naplněné nastávající
vánoční svátky, v novém roce
2019 pevné zdraví a vše dobré.
Martina Podskalská
starostka obce

... od strany 11
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Svoz odpadů a poplatky ze psů v roce 2019

V roce 2019 bude probíhat svoz odpadů v naší obci obdobným způsobem jako v loňském roce. Ceny za svoz
popelnic jsou:

1x za týden

1 760 Kč

1x za 14 dní

samostatně žijící důchodce nad 70 let platí
500 Kč

1x za měsíc

samostatně žijící důchodce nad 70 let platí
500 Kč

1 320 Kč

770 Kč

Svozovým dnem zůstává pondělí.

Poplatky ze psů
1 pes

100 Kč

2 a další pes

200 Kč

Poplatky se vybírají na OÚ od 7. 1. – 25. 1. 2019:
pondělí : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
středa : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
Poplatky se vybírají v kabinách na hřišti od 4. 2. – 28. 2. 2019:
pondělí : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 16.00 hod.
středa : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 16.00 hod.

Vzhledem k rekonstrukci obecního úřadu budou poplatky vybírány POUZE v úřední dny!
Od 1. 3. 2019 nebudou nezaplacené popelnice bez vylepené známky na rok 2019 vyváženy.
Žádáme vás, abyste si zkontrolovali stav své popelnice, zda-li vám vydrží další rok, ještě před vylepením nové
známky. V případě potřeby vám zrezivělou nebo zničenou popelnici vyměníme zdarma na OÚ.
Sběrný dvůr bude i nadále otevřen každou sobotu od 10.00 – 11.00 hod.
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Rekonstrukce budovy Obecního úřadu

Od poloviny ledna 2019 začne probíhat kompletní rekonstrukce budovy OÚ, která se bude týkat výměny oken,
topení, podlah, elektroinstalace, nového sociálního zázemí a přestavby prostor místní knihovny. Opravy budou
trvat cca 4 měsíce. Těšíme se, že knihovna získá svojí rekonstrukcí nové návštěvníky, bude efektivněji využita a OÚ
bude mít lepší rozmístění kanceláří.
Provoz OÚ v budově bude úplně přerušen a od února přestěhován do prostor kabin TJ Sokol Ratenice na hřišti. Zde
budete mít možnost v úředních hodinách vyřídit vaše záležitosti včetně placení poplatků za odpady.
Úřední hodiny po dobu rekonstrukce budovy obecního úřadu:
2. 1. 2019 – 25. 1. 2019
pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Uzavření OÚ: 28. 1. 2019 – 1. 2. 2019
Úřední hodiny po dobu rekonstrukce budovy OÚ v prostorách kabin na hřišti:
4. 2. 2019 – 31. 6. 2019
pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
středa 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Rekapitulace
V minulém volebním období se podařilo v dotačních titulech získat pro obec finanční prostředky v celkové výši
19.455.409,- Kč.
V roce 2015 si obec vzala úvěr na nákup budovy MŠ a přilehlého areálu, který slouží jako technické zázemí pro
obec.
V červnu 2018 byl doplacen úvěr, který si obec vzala na výstavbu 1. etapy kanalizace.
Přehled získaných dotací

Rok

Název akce

Dotace v Kč

Celkem uhrazeno

2015

II. Etapa
kanalizace
e

4 986 566,-

6 085 287,-

2016

Dostavba kanalizace

1 900 000,-

2 438 089,-

500 000,-

861 685,-

Chodník na Vrbovou Lhotu

1 451 000,-

2 272 359,-

Oprava "Louže"

1 527 000,-

2 175 141,-

Oprava hřbitovní zdi

185 493,-

264 990,-

Územní plán

132 800,-

190 000,-

5 400 000,-

6 492 378,-

74 693,-

108 286,-

298 768,-

425 230,-

Výměna střešní krytiny u MŠ
2017

Rekonstrukce MŠ
Fitness prvky na hřišti
Hřiště u MŠ
2018

Rekonstrukce budovy OÚ
Celkem

2 999 089,-

realizace 2019

19 455 409,-

21 313 445,-
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100 let výročí republiky
Ke 100. výročí vzniku ČR byl v kostele
sv. Jakuba Většího dne 22. 9. 2018 uspořádán koncert kvarteta Muzika per quattro.
Zazněly skladby A. Dvořáka a B. Smetany, které byly důstojnou oslavou tohoto
významného výročí.
28. října byla společně se zástupci místních spolků symbolicky položena kytice k
pomníku obětí 1. světové války. Součástí
oslav a vyjádřením solidarity byl štafetový běh Praha – Kolín spolku Kolínská 14,
který položil symbolickou květinu k našemu pomníku. Obec Ratenice připojila
svoji trikolóru se znakem a názvem obce
na štafetový kolík.

Obraz Ježíše Nazaretského

Křížek

U příležitosti ratenické poutě byl dne 29. 7. 2018 slavnostně vysvěcen zrestaurovaný obraz Ježíše Nazaretského, který byl umístěn na kříž před kostelem sv. Jakuba Většího.

O prázdninách byla zrestaurována významná lidová
památka v obci, křížek na rozcestí, směrem na Cerhenice. Pískovcový podstavec byl vyvýšen na úroveň terénu
a opracován.

Socha „Snílek“
Krásný dárek dostaly děti z MŠ
začátkem školního roku. Od akademického sochaře Josefa Pospíšila
jim byla věnována socha chlapce s
názvem „Snílek“. Snílek je dětem
kamarádem na školní zahradě, kde
na ně zasněně dohlíží při jejich
hrách.
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Staročeské Vánoce
První adventní neděli jsme za přispění ratenických dětí rozsvítili
stromek před obecním úřadem.
Děti z MŠ vytvořily u stromečku
živý betlém a společně s rodiči
zazpívali známé koledy za doprovodu pana Luďka Kudláčka. V místnosti obecního úřadu byla instalována výstava, tentokrát na téma
zimní sporty. Návštěvníci mohli
ochutnat vánoční cukroví. Staročeské Vánoce doplnilo hudební
produkcí uskupení místních muzikantů „ES-Kids“.
Za písní Halleluja všichni přítomní
přispěli svým světlem k rozsvěcení
stromečku.
Velké dík za uspořádání adventního
setkání patří všem organizátorům,
kteří se podíleli na přípravách a
realizaci nehledě na nepřízeň počasí.

Poděkování
•
•
•
•
•
•

Členům minulého zastupitelstva obce za jejich práci, podporu a pomoc
Mysliveckému spolku Ratenice – Vrbová Lhota za uspořádání Dětského dne s myslivostí
SDH Ratenice za uspořádání pouťové a posvícenské zábavy, Drakiády a Lampionového průvodu ke dni
boje za svobodu a demokracii
Organizátorům, účinkujícím, všem, kteří přišli rozsvítit stromeček před obecním úřadem a společně
přivítat adventní čas
Obecním zaměstnancům, kteří pečovali o zeleň, úklid, a drobnými pracemi se podíleli na projektech
probíhajících v obci
Všem spoluobčanům, kteří podporují naše snažení v obci a pomáhají nám svojí vstřícností.
Martina Podskalská
starostka
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Vážení občané,
dovolte mi, abych využila příležitosti a v této předvánoční době poděkovala 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, rodičům dětí za materiální pomoc v podobě
hygienických a výtvarných potřeb, ovoce a zeleniny pro školní jídelnu, za finanční dary, za krásně připravené kostýmy pro děti na vystoupení Živý Betlém při Staročeských Vánocích a pěveckou podporu dětí při zpěvu koled, za aktivní účast některých rodičů na akcích školky.
Děkuji také všem sponzorům, kteří věnovali škole v roce 2018 finanční nebo věcné dary, velice si jejich přispění
vážím.
V neposlední řadě děkuji i svým milým pracovitým zaměstnancům, na které je vždy spolehnutí a pomáhají i na
akcích mimo MŠ (vánoční výstava na OÚ, 100 let republiky, atd.).
Všem, kteří byť i maličkostí dětem zpříjemnili školní rok, mikulášskou a vánoční nadílku, srdečně děkuji.
Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku
přeje spoluobčanům Ratenic ředitelka Alena Čáslavová a zaměstnanci MŠ Ratenice

Vánoční bazárek
Jak se stalo hezkou tradicí, tak i letos jsme se
sešli při rozsvěcení vánočního stromku a společně přivítali nadcházející čas adventu.
Díky Vaší štědrosti jsme mohli připravit široký výběr hraček a různých maličkostí, za
které se platilo dobrovolnými částkami.
Letos, i navzdory nepřízni počasí, jsme pro
potřeby dětí v naší mateřské škole od vás za
bazárkové zbožíčko obdrželi 5.435,- Kč. Tyto
peníze s vaším laskavým svolením věnujeme
na nákup stolního nádobí a další koloběžky.
Děkujeme, že jste pomohli uskutečnit tuto
adventní dobročinnou akci.
PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE.
Alena Čáslavová a kolektiv zaměstnanců
MŠ Ratenice

Mikuláš s čertem ve školce
Ve středu 5. prosince nás ve školce navštívil
Mikuláš s čertíkem. Zkontrolovali, zda jsou
děti poslušné a za písničky a básničky rozdali
dětem nadílku. I když se hlásky občas třásly,
děti byly statečné a nadílku si užily. Slíbily, že
budou celý rok hodné, a na to se všichni těšíme…
Alena Čáslavová
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Oslava 100 let republiky v Ratenicích
I u nás v Ratenicích se v neděli
28. října slavilo sté výročí vzniku
republiky.
Akce na oslavu vzniku samostatného státu probíhala od 17 hodin na
návsi, kde se i přes nepřízeň počasí
sešlo odhadem asi 35 sousedů. Na
úvod jsme si krátkým proslovem
připomněli historii a zavzpomínali
jsme s vděčností na hrdiny, kteří se o
vznik republiky zasloužili. Následně jsme společnými silami vyzdobili lípu a zastávku balónky, obrázky,
portréty TGM a pentlemi v barvách
trikolóry a ze svíček se nám nakonec i přes silný vítr podařilo vytvořit
velké číslo 100.
Vztyčením třech špejlí hned v několika různých velikostech a přečtením prohlášení jsme se připojili k
celorepublikové iniciativě Tři špejle
na podporu demokratických hodnot
(laskavost, kritické myšlení a odvaha), na nichž stojí pilíře demokracie.
Poté jsme si za hudebního doprovodu kytary Martina Píši zazpívali

písně na oslavu naší vlasti (Ach synku, synku; Čechy krásné, Čechy mé
a Ta naše písnička česká) a také naši
státní hymnu.
Po společném odpočítávání posledních vteřin jsme si přesně v 18 hodin
– na počest roku vzniku samostatného Československa – připili na dalších 100 let s demokracií a udělali si
hromadné foto.
Ti, kteří ještě nepospíchali domů, se
na závěr přesunuli do mateřské školky na tematickou výstavu obrázků
dětí ke sto letům republiky. Na vernisáži se podával dort v barvách
vlajky a dojedly se poslední kousky
domácích dobrot, které sami účastníci akce napekli a donesli.
Milí sousedé, přeji nám, ať v následujících 100 letech v naší zemi výše
zmíněné demokratické hodnoty
dobře zakoření.

Na co se můžeme
těšit?
23. 12. 2018 16:00

Nácvik koled
kostel sv. Jakuba Většího
pořádá Ratenická včela
24. 12. 2018 16:00

Ratenické koledování
kostel sv. Jakuba Většího
pořádá Ratenická včela
26. 1. 2019 20:00

Myslivecký ples
pohostinství
pořádá MS Ratenice - Vrbová
Lhota
16. 2. 2019 20:00

Hasičský ples
pohostinství
pořádá SDH Ratenice

Lucie Voláková
duben 2019

Sběr železného šrotu
pořádá SDH Ratenice
30. 4. 2019

Čarodějnice
hřiště
pořádá SDH Ratenice
11. 5. 2019

Podlipanská liga v
Ratenicích
hřiště
pořádá SDH Ratenice
Foto: Tomáš Vainer

červen 2019

Dětský den
hřiště
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Myslivecký spolek Ratenice - Vrbová Lhota

Vážení občané obce Ratenice,
dovolte mi za Myslivecký spolek
Ratenice – Vrbová Lhota shrnout
naše aktivity v roce 2018.
Spolek, jak již víte, se snaží dlouhodobě pečovat o krajinu kolem
obce. Úkol to není jednoduchý.
Kromě údržby stávajících výsadeb
jako je střih ovocných stromů,
oprav a úprav ochran před poškozením zvěří, oprav oplocení, či
likvidace starého a již nepotřebného oplocení, realizujeme množství
drobných „mysliveckých políček“. I přes letošní nepřízeň počasí
se podařilo políčka zasít a ta vzešla. Sice produkce nadzemní biomasy nebyla taková jako v jiných
letech, ale svůj účel splnila a plní
doposud.
Letošní rok asi všichni vnímáme
jako extrémní ve vztahu k úbytku
srážek. Všichni jsme zajisté pocítili i deficit vody v našich studních.
My jako lidé se s tímto problémem
vyrovnáváme snáze než volně žijící živočichové v naší krajině. Krajina je monotónní, chybí nám
menší vodní plochy. Ač jsme na
tom lépe než jinde, stále nám chybí
dostatek krajinné zeleně, která by
lépe akumulovala v dnešní době
ůasldjf

stále koncentrovanější srážky.
Celkový deficit vody v krajině má
za následek „žízeň“ všech obratlovců i bezobratlých. V letošním
roce jsme museli rozšířit systém
napajedel i do míst, kde to v dřívějších letech nebylo potřeba. Vybudovali jsme 24 přenosných napajedel, která jsme museli praktický
týden co týden zavážet. Vykopali
jsme dalších 11 studánek na dně
vyschlých příkopů. Díky této činnosti jsme zabránili většímu úhynu
zvěře vinou sucha.

Jak jsme uváděli v posledním vydání Ratenického zpravodaje, myslivecký spolek velice rád vstoupí do
jednání s kýmkoliv, kdo by měl
zájem se podílet na rekultivaci a
zpestření naší krajiny - ať už jako
vlastník pozemku, který by rád
využil pozemek k jiným než zemědělským činnostem, či jen jako
člověk, který má nápad a neví, jak
ho uchopit. Rádi poradíme, rádi
pomůžeme, rádi zařídíme, rádi
zrealizujeme. Myslivecký spolek
vstoupil do jednání s obecním úřadem, kde se bude snažit hledat komplexnější řešení pro naši krajinu.
Jako každý rok se snažíme pořádat
kulturní akce pro veřejnost. Tou
poslední akcí byl „Den s Mysliveckým spolkem“ konaný 1. 7. 2018.
Dětí se sešlo požehnaně, každý si
to užil, každý si něco odnesl - ať už
sladkost či novou vědomost.
Tou budoucí akcí je NÁŠ tradiční
myslivecký ples, který se bude
konat 26. 1. 2019 od 20:00. Jako
vždy se můžete těšit na bohatou
tombolu a prima kapelu. Jste
srdečně zváni.
Za Myslivecký spolek Ratenice –
Vrbová Lhota
Miloslav Chlumský
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Ratenická včela

Kráčející stromy

Přejeme vše dobré nejen pod stromeček

Budete-li hledat kráčející stromy, naleznete je u jezera Bajkal. A u nás. Naše
kráčející stromy, na rozdíl od těch bajkalských, opravdu kráčely. Pohyb
jsme jim však zprostředkovali my z Ratenické včely a dobrovolníci.
Vysazené stromy u cyklostezky opustily své místo poté, co pan cestmistr
přislíbil výsadbu také. Tudíž nebylo v zájmu stromů, mačkat se na sebe, a
tak naši svěřenci se dali na cestu k Výrovce, kde našli svou druhou,
definitivní domovinu. Děkujeme za přispění všem, kteří kráčející stromy
doprovázeli.

Čas adventu a Vánoc působí
zvláštním, blahodárným vlivem na
lidská srdce. Ta jihnou možná v
dojmu občasné třpytivé krásy,
která se objevuje vůkol. Možná
tím, že naše nízké činy na sebe vzal
Někdo, kdo nás charakterem mnohonásobně převyšuje, kdo nejednal kvůli prospěchu, pocitu moci
nebo kvůli svému egu, ale Někdo
komu na nás opravdu záleží. V
tomto rozpoložení se člověk snáze
přiměje k přání všeho dobra. Uchovejme si proto tento povznášející
vánoční čas v celém roce a přejme
si vzájemně všechna dobra nejen
nyní. Užijme čas, který nám je dán
k dobrému tak, jak to mnozí z Vás
uskutečňují již nyní a za což mají
náš obdiv a velké díky. Jan Werich
říkal: „Bez lidí dobré vůle by život
byl jen nákladné a nebezpečné
dobrodružství.“ Ratenická včela
děkuje, že lidí dobré vůle přibývá i
v naší obci, že Vás můžeme potkávat a společně se zasazovat o pozitivní změny. Přejeme Vám požehnaný advent, krásné Vánoce a
dobrý nový rok.
Pavel Rek
za dobročinný osvětový spolek
Ratenická včela

Pavel Rek
za dobročinný osvětový spolek Ratenická včela

Ze sázení stromů 10. listopadu 2018. Děkujeme!

Srdečně zveme malé i velké koledníky k

TRADIČNÍMU
SPOLEČNÉMU ZPÍVÁNÍ KOLED
za doprovodu varhan a poslechu vánočních textů.
Nácvik koled s dětmi se uskuteční
23. 12. 2018 v 16:00
v ratenickém kostele sv. Jakuba Většího. Samotné
koledování bude

24. 12. 2018. v 16:00
tamtéž.
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Oslava: Ratenické ekomuzeum má už 5. narozeniny

V roce 2013 bylo dne 17. listopadu slavnostně „otevřeno“ ratenické ekomuzeum. Toto internetové
muzeum obce se postupem let
rozrůstá o nové fotografie či dokumenty. Někteří z vás, kteří jste
majitelé starších ratenických
nemovitostí, můžete nalézt v ekomuzeu nejednu historickou fotografii, či nějaký dokument vztahující se k vašemu domu či jeho
původním majitelům. U jiných
nemovitostí se prozatím nepodařilo nalézt nic. Pokud však naleznete jakoukoliv fotografii či
dokument vztahující se k Ratenicím a lidem, kteří v nich žili, dejte
nám prosím vědět. Rádi si vše
šetrně naskenujeme a fotografii
či dokument v pořádku vrátíme pomozte nám uchovat historickou
paměť pro budoucí generace.
Pokud nějako fotografii či dokument vzniklý kdykoliv do roku
1990 doma najdete, dejte vědět

buď nám, nebo na ratenickém
obecním úřadě. Děkujeme předem!
Možná vás zajímá, kolik
návštěvníků už ekomuzeum
navštívilo. Budete překvapeni –
jsou jich tisíce. K 17. 11. 2018 jich
bylo 3.401 – někteří chodí
opakovaně, někteří jsou tu
poprvé. Těch „unikátních
návštěvníků“ je za uplynulých 5
let celkem 2.050. A je možná k
neuvěření, že k nám zavítají i
mnozí cizinci. Pro ty může naše
ekomuzeum představovat zdroj
inspirace pro jejich internetové
muzeum, dále zdroj bádání o
historii naší obce, o historii jejich
rodin, ratenických příbuzných,
avšak také zdroj o historii
osobností, které s naší obcí byly
spojeny (Stillfriedové von
Rattonitz, významní rodáci apod).
Díky Honzovi Čáslavovi,

autorovi skvělého redakčního
systému ekomuzea, dokážeme
neadresně přes reverzní záznam
sledovat i posledních 30
návštěvníků v uplynulých
týdnech. Odkud tito cizinci byli?
Dva z Německa, jeden Rus, jeden
Ital a dokonce jeden člověk byl
přihlášený z afrického státu
Pobřeží slonoviny.
Jak se dostanete do ekomuzea Vy?
Cesta je jednoduchá:
www.ekomuzeum.ratenice.cz
Otevřeno 24 hodin denně. Někdy i
déle;-)
Luděk Kudláček
za dobročinný osvětový spolek
Ratenická včela

Z chodby ratenického ekomuzea se lehce dostanete do všech expozic

www.ekomuzeum.ratenice.cz
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Ohlédnutí za činností Sboru dobrovolných hasičů Ratenice
v letním a podzimním období
Od vydání posledního Ratenického zpravodaje uplynul další půlrok, a tak přinášíme souhrn o naší
rozsáhlé činnosti. A začneme rovnou dvěmi největšími akcemi.

Pouť
Pouťová zábava pod hvězdami
má v Ratenicích jasný termín poslední sobota v červenci. Letos
jsme se rozhodli z důvodu tropických teplot a vyprahlého hřiště
upustit od turnaje v malé kopané.
Samotný program tak započal v
18 hodin, kdy si hrstka dětí mohla
zajuchat s DJ Procházkou. V parném podvečeru přišly vhod i hrátky pod vodní sprchou.
Od 21 hodin začala vyhrávat kapela Benefit, kterou svými hity

následně vystřídal Telegraf.
Co dodat? Návštěvnost atakující
hranici 300, zaplněné celé hřiště a
12 padlých sudů hovoří za vše.
Z pohledu organizátorů jsme měli
strach ze sobotních bouřkových
předpovědí, které se na konec
nevyplnily. Ba naopak. Slunečné
počasí s sebou přineslo spousty
fanoušků legendárních kapel.
Obsluha takového množství lidí
nám dala zabrat! 3 pípy jely na
plno, ale žízeň byla veliká. Věří-

me, že menší fronty nikoho nepobouřily. Vždyť jsme jenom hasiči...
Tímto děkujeme celé hasičské
partě za intenzivní přípravy, za
zavládnutí večerního kolotoče a
za závěrečný úklid. I když jsme v
průběhu večera řešili několik komplikací, podařilo se je zvládnout v
pohodě a s dobrou náladou. Těšíme se opět za rok!!!

Podlipanská liga v Ratenicích
Náš sbor se aktivně s družstvy
žáků a mužů zapojuje do série
závodu Podlipanské ligy. Každým
rokem jsme hostitelem jednoho z
kol této regionální soutěže v
požárním útoku.
Vzhledem k nedostatku vody v
obci nebylo možné během letních
veder zalévat hřiště. Tráva tak
připomínala spíše strniště. Uvažovali jsme tak, že závody přemístíme někam do blízkého okolí nebo
zcela zrušíme. Po intenzivních
rozvahách pro a proti, jsme se
rozhodli ponechat závody na
domácí půdě.
Týden před závody jsme se radovali, protože předpověď slibovala
déšť, ten se však protáhl až do
samotného sobotního klání, kdy v

podstatě propršel celý den. Nejprve jsme tak měli strach ze sucha
a teď z deště.
I přes podmínky, které panovaly,
dorazilo 5 družstev přípravky, 11
družstev mladších žáků, 8 družstev starších žáků, 7 družstev
dorostu, 7 družstev žen a 11 družstev mužů. Celkem se tedy na hřišti prostřídalo 47 družstev.
Obě naše žákovská družstva ukázala povedené pokusy. Mladší
s pěknými vyrovnanými časy
20.11s a 20.76s ukořistili BRONZ. Starším se konečně povedla
15ka a s časem ze druhého pokusu
15.75s brali ZLATO. Je tak dál.
Družstvo mužů první běh nedokončilo a to kvůli vyklouznutí
mokrého koše z rukou při spojo-

vání. Škoda, zbytek byl totiž bezchybný. Druhý pokus se již podařilo zdárně dokončit (opět nebyl
koš na 100 %), ale čas 21.94s stačil opět na BRAMBOROVÉ umístění.
Poháry byly rozdány, pytlíky
brambor za čtvrtá místa taktéž.
Zbývalo ještě předat putovní
pohár Memoriálu Jaroslava
Holoubka za součet časů v mužské kategorii. Po roční pauze putuje pohár do Horních Měcholup za
čas 39.73s.
Díky patří všem, kteří pomohli s
organizací tohoto dne.
Příští rok se sejdeme již na jaře. A
to 11. května. Ubudou nám tak
starosti s vyprahlým hřištěm. Těšíme se podporu našich družstev.
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Podlipanská liga v Ratenicích

Drakiáda
Protože draci nemají rádi déšť, museli jsme původní termín 28. října, který se stal již tradicí, změnit.
Náhradní datum jsme zvolili o týden později a to 4.
listopadu.
Na hřiště se postupně sešlo mnoho draků. Pouze
některým však stačil mírně vanoucí větřík k tomu,
aby se vznesly nad ratenické hřiště. To je bohužel
počasí. Na příští rok budeme snad muset pořídit
větrné turbíny. Alespoň jsme tak zahrabali do
popela pár brambor, které jsme pak se solí a černýma rukama spořádali. Mňam . . . Tak zase za rok.

Děti z mateřinky na návštěvě v hasičské
zbrojnici
Děti z mateřské školy navštívily 9. listopadu naši hasičskou
zbrojnici.
Dítka se tak postupně dovídala: jak to chodí u ratenických
hasičů, co je to požární sport, jak máme šikovné mladé
hasiče, co všechno má hasič při zásahu na sobě, proč má
hasič kalhoty srolované na botách, co nosí hasiči po
kapsách, co se stane, když zavoláme na tísňovou linku 150,
co vše vozí hasičské auto, jak houká a troubí či jakého
máme ve stodole hasičského veterána . . .
Na závěr si děti vyzkoušely, hasičskou přilbu, ze které je
vidět ven, ale dovnitř nikoli a ti silnější dokonce potěžkat
dýchací přístroj.
Všem hned bylo jasné, čím budou, až budou velcí . . .
Budeme jedině rádi.
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Posvícení 2018
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice uspořádal posvícenskou
zábavu s tradiční posvícenskou tombolou, která se konala v sobotu
10. listopadu od 20 hodin v místním pohostinství. K poslechu i tanci
vyhrávala kapela Faust Band.
Ani letos jsme nemohli zapomenout na tradiční posvícenskou
pochutinovou tombolu: selátko, vepřová hlava, husa, soudek piva,
gyros prasátko, dort, koláče, chlebíčky, tlačenky, sekané, klobásky,
párečky ... Celkem cca 300 cen. Každý druhý lístek znamenal
výhru. Výhercům gratulujeme a děkujeme sponzorům tomboly.
I přes to, že se nás moc nesešlo, bylo po celý večer o zábavu postaráno.

Školení vedoucích mládeže
Okresní sdružení hasičů v Kolíně uspořádalo ve dnech 16. a 17. listopadu školení vedoucích mládeže. To probíhalo nedaleko ve
Velkém Oseku. Náš sbor vyslal na kurz rovnou 3 členy. Alici nově
doplnila Lenka a náš odchovanec Vojta.
Školení bylo zaměřené na základy vedení kolektivu, pedagogiku a
psychologii, právní minimum, pravidla celorepublikové hry
Plamen a praktickou zdravovědou (ošetření tepenného krvácení,
ošetření otevřené zlomeniny horní končetiny, popáleniny a resuscitace se srdeční masáží dospělé osoby i dítěte). Na závěr školení
proběhl závěrečný test, po jehož úspěšném složení jsme si odváželi
domů kvalifikace 1x obnovený II.stupeň a 2 x získaný I. stupeň, z
toho jednou Instruktor (do 18let). Gratulujeme nové posile a těšíme
se na společné výsledky.

Lampiónový průvod 2018
V sobotu 17. 11. v 17 hodin jsme se tradičně sešli na návsi s lampiony. V letošním roce by bylo hříchem nezavdat si
záludné otázky ke 100 letému výročí založení republiky. Ač jsme si mysleli, jak budou otázky záludné, opak byl
pravdou. Letos byly záludné možná tak jejich schovávačky. Sešlo se opět zdravé jádro lampionových nadšenců,
které neodradilo ani velmi chladné počasí. Musíme pochválit dějinné znalosti našich spoluobčanů a především dětí
z mateřské školy - je vidět, že se tématu věnovaly do hloubky a hlavně je to bavilo, protože nápady na otázky jsme
načerpali 28. října při prohlídce krásné, interaktivní a rozsáhlé výstavy v šatně mateřské školy (kdo ji neviděl o
mnoho přišel!).
Za rok se na jubilejním 10. lampionovém průvodu na všechny velice těšíme a věřte, již nyní se pilně připravujeme!
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Výlet do JumpAreny

V sobotu 24. 11. 2018 jsme se vydali utužit zdravého
ducha do JumpAreny. Mládež o této aktivitě mluvila
již dlouhou dobu, tak jsme se rozhodli vyhovět jejich
přání a zorganizovali výlet.
Ráno se sešlo na nádraží v Pečkách 16 dětí, zakoupili
jsme si jízdenky na vlak i MHD a mohli jsme vyrazit.
V Praze jsme se bez problémů přesunuli metrem na
konečnou stanici Zličín. I po menším bloudění jsme
našli JumpArenu. Po zaplacení vstupu jsme všichni
dostali černé náramky a mohli jsme se jít převléknout. Padla 10h, po proškolení o vhodném a bezpečném chování jsme se vydali vstříc trampolínám a
kjgfk atrakcím. Vyřádili se všichni, hodina byla až kam. Po občerstvení jsme vyrazili zpět k domovu. Výlet se
dalším
vydařil, děti i dospělí byli nadšení.
Tato akce byla podpořena dotací na volnočasové aktivity MŠMT.

Požární sport
Naše činnost v oblasti požárního
sportu je tak rozsáhlá, že souhrn
bude pouze okrajový.
Družstvo mužů:
Do celkového hodnocení
Podlipnaské ligy se nám z 8
absolvovaných kol dle pravidel
počítalo 5 nejlepších časů: 21,23s,
21,61s, 21,71s, 21,94s a 21,97s.
Součet činí 108.46s. Což znamenalo nám souzené a brambory
oplývající 4. místo. Krom závodů
ligových jsme zavítali i na noční
soutěž v Seči (okres Chrudim) a
tradiční Poslední sání v Pňově,
kde jsme si s časem 19.54s udělali
osobní rekord.
Mladší žáci:
Mladším žáčkům se v letošní
sezóně někdy dařilo, někdy je
doprovázela smůla. To ale ke
sportu patří. V tabulce celkového

hodnocení se usadili na hranici
první desítky - 11. místo se
součtem 136.74s. Přes zimu nám
"prďolové" zase o kus povyrostou, přibudou nové síly a tak se na
jaře můžeme těšit na perfektní
výkony.
Starší žáci:
Sezóna starších žáků byla poznamenána 2 fakty: 1) modernizaci
požární stříkačky se nám podařilo
dokončit až během jarní části.
Trénovat a závodit jsme tak
museli se zapůjčeným strojem s
podstatně menším výkonem od
SDH Sokoleč či SDH Tuchoraz,
2) nekompletní sestava a vypůjčení si běžců z jiných družstev na
několika závodech týmu vůbec
neprospívala ... Díky stíhací jízdě
ve druhé polovině ligy, se však po
krůčcích prokousávali celkovým

hodnocením výše a výše.
Rozhodnout se mělo až v Kostelci
nad Černými lesy mezi 3mi
družstvy. Křížkový Újezdec však
neponechal nic náhodě a parádním pokusem zaslouženě stvrdil
svoji 1. příčku. Našim tak stačil
zajišťovací čas pro udržení 2.
pozice, ALE klučovští nesměli
zaběhnout lépe. To se nakonec s
časem 16.93s stalo a tak naši
ukořistili famózní 2. místo v
celkovém hodnocení!!!
BOMBA!!! Bylo to moc práce,
moc nervů, moc odříkání, ale
povedlo se!
Touto cestou děkujeme všem,
kteří se zajímají o požární sport v
naší vísce a podporují ho. Díky
směřuje i rodičům za podporu
jejich dětí a pomoc s dopravou na
závody.
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Branný závod
Družstva mladých hasičů v
kategorii mladší a starší žáci
vzorně reprezentovala na I. kole
celorepublikové hry Plamen
2018/2019 v Závodu požárnické
všestrannosti. Hostitelem byly
6. října Zibohlavy. Ráno teplota
na kulíška, odpoledne na triko s
krátkým rukávem. Už tak krásný
den nám ještě vylepšily výkony
našich svěřenců.
V čem branný závod vlastně
spočívá? Družstva absolvují trať
dlouhou cca 3km. Cesta vede přes
lesy, pole, louky. Na trase jsou
připravena stanoviště s disciplínami, které prověřují všestrannou
zdatnost soutěžích: střelba ze
vzduchovky, základy topografie,
uzlování, základy první pomoci,
požární ochrana, překonání
překážky po vodorovném laně.
Naši mladší vyrazili jako 9. v
pořadí. Na trati strávili po odečtu
čekací doby celkem 33 min 56s.
Při pohledu na kartičku s hodnocením disciplín jsme zajásali!

Samé nuly, pouze u střelby ze
vzduchovky se pár trestných
minut objevilo - 12. Senzační
výsledek: 3. místo z 25 hlídek!
Starší žáci startovali až jako úplně
poslední. Na trati strávili po
odečcu čekací doby celkem 30
min 53s. V cíli zadýchaní běžci
předali kartičku s trestnými

minutami popsanou samými
nulami. Ovšem až na střelbu - 9.
Staršáci, staršáci! I tak super
výkon. Z 19 hlídek 7. místo.
Jsme spokojení. Žádná zbytečná
chyba v disciplínách, které se dají
našprtat. Pouze ta střelba nás
potrápila.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ratenice je zařazena do kategorie JPO V - dle zákona zabezpečuje
výjezd družstva do 10 minut (zpravidla se ale vyjíždí do 5 minut od nahlášení události).
17. července 2.00 - Požár stohu
Sokoleč
Zprvu nepřesné informace od
"operačního" nás nakonec zavedli
do Sokolče do prostoru mezi
železniční okruhy, kde hořel stoh

slámy. Na místě již zasahovala
HZS Poděbrady a JSDH Pečky.
Jednotka provedla průzkum,
vyčkala na pokyny velitele zásahu
a následně byla odvolána zpět na
základnu. Na místě byla k dozoru

ponechána JSDH Sokoleč k
dohledu nad hořícím stohem.
Jednotka se vrátila na základnu ve
2:52.
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2. srpna 17.35 - Planý poplach
- Cerhenice, Ratenice, Vrbová
Lhota
Jednotka vyjela 4 minuty po
vyhlášení poplachu směr
Cerhenice k železničnímu okruhu, kde se měl nacházet požár
travního porostu. Bohužel požár
nebyl nalezen. Po další komunikaci s KOPIS (krajské operační
středisko) bylo místo požářiště
změněno na směr z Ratenic na
Vrbovou Lhotu. Ani zde ale nebyl
požár nalezen. Společně s JSDH
Pečky a HZS Středočeského
kraje, stanice Poděbrady + Kolín a
Policií ČR byla provedena
kontrola prostoru kolem železničního okruhu, avšak s negativním
výsledkem. Jednotka se vrátila na
základnu v 18:33.
8. srpna 18.23 - Požár škarpy,
Kostelní Lhota
Jednotka vyjela 5 minut po
vyhlášení poplachu směr Kostelní
Lhota. Po příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o

požár travního porostu ve škarpě,
který se dále rozšiřoval na přilehlé
strniště. Celková rozloha činila
cca 20x50m. V blízkosti požářiště
se nacházel balíkový stoh. Na
místě již zasahovali: HZS
Středočeského kraje stanice
Nymburk a Poděbrady a JSDH
Pečky a Sadská. Jednotka jedním
proudem C dohašovala škarpu
podél silnice. Po doplnění vody se
jednotka vrátila na základnu v
19:13.
27. října - Kurz nositelů
dýchací techniky
U zásahů je potřeba myslet jak na
zdraví zachraňovaných, tak i
zachránců - hasičů. Toxické látky
ve zplodinách jsou nebezpečné.
Protože naše jednotka nově
disponuje dýchací technikou,
vyslali jsme první dva členy na
kurz nositelů dýchací techniky.
Nejprve bylo nutné projít lékařskou prohlídkou včetně plicního
vyšetření - spirometrie.
První teoretická část se uskutečni-

la na stanici HZS Středočeské
kraje - Kolín. Zde proběhlo
seznámení s předpisy, zasvěcení
do celé problematiky a následně
krátké praktické seznámení s
dýchací technikou.
Praktická část probíhala v polygonu HZS Středočeského kraje Příbram. Zde už to chtělo trochu
fyzičky a vytrvalosti.
Frekventanti se nejprve v plné
polní rozehřáli na 50 „úderech“
kladivem, 200 metrovém běhu po
páse rychlostí 7km/hodinu se
sklonem 10° a lezení po nekonečném žebříku v délce 30 metrů.
Následovalo krátké vydechnutí a
mohlo se jít přímo na polygon. Je
to taková zakouřená prolézačka ze
sítí, v níž si hasič vyzkouší pohyb
po čtyřech v nulové viditelnosti.
Bylo to náročné, ale přínosné. U
zásahu musí být hasič 100%
připraven a toto je věrná simulace
zásahové zátěže. Cílem polygonu
je poznání svých hranic.

Hasiči pomáhají potřebným
Okresní sdružení hasičů v Kolíně každoročně vyzývá všechny hasiče k účasti na akcích "Daruj krev s hasiči" a
"Vstup do registru dárců kostní dřeně". V obou těchto programech jsou zaregistrováni i členové našeho sboru.
Svým dárcovstvím či registrací tiše pomáhají zachraňovat lidské životy. Děkujeme jim za to!

Krásné prožití Vánočních svátků, bohatou nadílku, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
novém roce přeje celý kolektiv Sboru dobrovolných hasičů Ratenice.
Více o sboru naleznete na webu www.sdh-ratenice.net.

