1/2013
Středočeská
ovocná stezka

Projekt Oživlá
historie přitahuje

Jezdíte rádi na kole? Milujete
procházky? Právě pro Vás je
určena nová stezka mezi Kolínem
a Českým Brodem. Slavnostní
otevření je 11. 5 2013 na hřišti
v Přistoupimi.
Více na straně 07

Právě vychází první letošní zpravodaj. Je to po pravdě zpravodaj jarní, protože
po studených velikonocích se nám konečně objevilo jaro.

Ratenice byly představeny na
dvou mezinárodních
konferencích…
strana 10

Jamajský bob

Letošní zima byla velmi dlouhá a tak jistě jarní sluníčko přinese úlevu, všem nám
zvedne náladu a pustí nás konečně do zahrádek.
Vesnice se nám začíná zelenat, objevil se po zimě všelijaký nepořádek a to
znamená pro nás na obci začátek jarního úklidu a jarních prací. Kromě toho se
nám rozběhla akce „Cyklostezka“ a pokud počasí dovolí, práce se zde nezastaví
až do července. Podrobnosti se dozvíte uvnitř zpravodaje. Zde najdete i mnoho
jiných zpráv a zajímavostí z naší obce a okolí.
Přeji vám hezkou chvilku a dobrou jarní náladu při čtení Ratenického zpravodaje.
Také děkuji zaměstnancům obce, kteří se starají o údržbu zeleně, úklid a čistotu.
Musím říct, že naše obec vypadá čistě a upraveně. Snažíme se pracovat co
nejlépe.

Rateničtí hasiči vyhráli na
celé čáře na Maškarním plese
Podlipanské ligy… strana 12

Třiďme hliník!

Ladislav Kratochvíl,
starosta

strana 14
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Hledáme…

Od roku 2010 se nám
povedlo proměnit
zpravodaj v moderní obecní
časopis. Snažíme se oslovovat
všechny spolky, církve, atp.
působící v Ratenicích, aby se
prezentovaly, zvaly občany
na budoucí akce. Dosud
zpravodaj technicky sestavují
3 lidé – Honza Sadek
zajišťuje elektronickou
komunikaci a vlastní tisk,
Petr Procházka se stará o
jazykovou korekturu a Luděk
Kudláček ho kompletně
„sází“ = elektronicky
sestavuje. Nyní oslovujeme
Vás a hledáme další
„novináře, dopisovatele,
sloupkaře, redaktory“, prostě
všechny, kteří mají zájem a
chtějí pomoci s tvorbou
našeho zpravodaje.
Děkujeme každému, kdo by
nám chtěl pomoci s
přípravou článků,
korekturou, atp.
Pro bližší informace nám
napište na:
zpravodaj@ratenice.cz nebo
zanechte vzkaz na Obecním
úřadě. Čím více nás bude, tím
lépe se bude zpravodaj dařit.
Děkujeme za jakoukoliv
ochotu pomoci!

Redakční rada

www.ratenice.cz 

Cyklostezka – od historie po současnost
Myšlenka vybudovat cyklostezku mezi Ratenicemi a Pečkami vznikla již po roce
1989, kdy znatelně narostl provoz po této silnici, spojující obě obce. Tehdejší
starosta Ratenic, Jaroslav Goliáš, nechal vypracovat první projekt stavby. Hledal
se nejlepší způsob, kudy cyklostezku vést, zda-li po levé nebo po pravé straně
silnice. Nakonec zvítězila varianta pravé strany ve směru na Pečky z důvodu
menšího počtu vlastníků pozemků potřebných ke stavbě a lepší výchozí pozice
obce při jednání o vyřešení vlastnických vztahů. Navíc na této straně již obec
Ratenice vlastnila část pozemků. Projekt stavby byl hotov v květnu 1995.
Zhotovila ho firma BML s.r.o.Praha. V té době ale obec Ratenice neměla
schválený územní plán. S jeho návrhem a přípravou se začalo od roku 1997. Do
tohoto územního plánu se zahrnula také stavba cyklostezky. Byl schválen dne
21.1.2002.
K podání žádosti o stavební povolení zbývala už jen „maličkost“. Získat do
vlastnictví obce předmětné pozemky, po kterých měla cyklostezka vést, a na
základě toho vytvořit oddělovací geometrické plány. Jednání s vlastníky pozemků
byla velmi složitá a řešení se zdálo nemožné. Jednání skončila neúspěchem a celý
plán stavby na tom málem ztroskotal. Teprve po volbách v roce 2006 vše začalo
znovu a já jsem se chtěl pokusit dotáhnout celou věc do konce.
Museli jsme nechat přepracovat projekt, který byl již zastaralý a nevyhovoval již
požadavkům současného stavebního zákona a hlavně se musela změnit podoba
mostu podle požadavků Povolí Labe tak, aby pilíře vůbec nezasahovaly do
vodního toku a neměly vliv na průtok Výrovky. To byla zásadní změna v celé
konstrukci mostu proti původnímu plánu. Ten navrhoval použití spojitých nosníků
o třech polích v podélném směru a tudíž čtyři sloupovité piloty ve střední části
mostu po dvou na každé straně v blízkosti vodního toku. Nová konstrukce mostu
bude provedena z konstrukční oceli, která bude tvořit svařovaný rošt z
válcovaných profilů a po stranách dvě nosné příhradové obloukové konstrukce.
Mostovka bude z dřevěných fošen. Celková délka mostu je 28m. Povrch
cyklostezky bude asfaltový o šíři 3m. Nový projekt cyklostezky a mostu
vypracovali Ing. Přibyl a Ing.Samek.

 Ratenický zpravodaj
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Nakonec po několika letech práce bylo vše připraveno a také pozemky pro cyklostezku se podařilo dostat do vlastnictví
obce. 18.10.2010 nám bylo konečně vydáno stavební povolení. Připravili jsme a podali žádost o dotaci z programu ROP
Střední Čechy a ta k našemu údivu byla hned na první pokus schválena a 26.4.2012 byla podepsána smlouva o poskytnutí
dotace.
Celkové výdaje projektu jsou 6.042.220,-Kč. Čistá stavba cyklostezky je 4.475.444,-Kč, vedlejší způsobilé výdaje včetně
odvodu za vyjmutí pozemku z půdního fondu jsou 1.566.776,-Kč.
Zdálo se, že nám již nic nestojí v cestě, abychom hned začali stavět. Oslovili jsme tedy firmu Gordion s.r.o. a vyhlásili
řádné výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Celé výběrové řízení bylo velice
zdlouhavé, trvalo téměř jeden rok. Vybrat zhotovitele stavby se nám podařilo až na druhý pokus a konečně 11.2.2013
jsme uzavřeli smlouvu o dílo s dodavatelem. Vítězem soutěže se stala firma Telsig s.r.o. Velký Osek.
Předali jsme staveniště a 1.3.2013 byla stavba zahájena. Do konce července 2013 bude stavba dokončena, zkolaudována
a předána veřejnosti k užívání. Věřím, že přinese pro nás všechny podstatné zlepšení a úlevu při cestování do Peček i
když jsme museli ustoupit z původního plánu, zvolit kompromisní řešení a na ratenické i pečecké straně cyklostezku
zkrátit. Majitelé předmětných pozemků totiž nepřistoupili na žádnou dohodu o převodu vlastnických práv.
Ladislav Kratochvíl,
starosta

Výběr usnesení z jednání zastupitelstva obce
Zasedání 1.2.2013
 ZO schválilo na základě výsledku výběrového řízení firmu Telsig, s.r.o. jako zhotovitele stavby cyklostezky
Ratenice – Pečky za celkovou cenu 3.698.717,-. Stavba proběhne od 1.3.2013 do 15.7. 2013.
 ZO bylo informováno, že v rámci tohoto projektu budou samozřejmě vysázeny nové stromy a keře podél
vybudované cyklostezky.
 ZO byla předložena inventarizační zprávu za rok 2012.
 ZO schvaluje vypovězení dosavadní smlouvy s Úřadem práce o organizaci a výkonu veřejné služby a následně
schvaluje novou smlouvu s Úřadem práce – tzv. typu A.
 ZO byly podány informace v záležitosti volně pobíhajících koz p. Voláka.
 ZO schvaluje dar 1.000,- Kč pro pořadatele závodu Pečecká desítka.
Zasedání 1.3.2013
 Starosta obce seznámil ZO s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2012.
 ZO schvalilo smlouvu o příspěvku na realizaci projektu výstavby cyklostezky Ratenice – Pečky.
 ZO schvalilo změnu ceny stočného od 1.1.2013 z důvodu zvýšení DPH a cen chemikálií.
 1.3.2013 proběhlo předání staveniště včetně a prováděcí projektová dokumentace cyklostezky stavební firmě.
 M. Černý seznámil ZO s projektem naučné stezky a umístěním informačních tabulí.
 ZO schvalilo převedení kladného hospodářského výsledku MŠ Ratenice za rok 2012 do rezervního fondu.
Zasedání 29.3.2013
 ZO schválilo záměr o pronájmu části pozemku č.9/99 o výměře 59m2 panu M. Kolářovi.
 ZO schvalilo podle zák.č. 239/2012 Sb. účetní závěrku obce Ratenice za rok 2012.
 ZO bylo informováno, že dne 19.3.2013 proběhlo podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na akci „Po dobrém chodníku“.
 ZO schvalilo podepsání Smlouvy o dílo č.12/13 mezi obcí Ratenice a firmou Halko stavební společnost s.r.o.
Nová Ves na akci „Po dobrém chodníku“.
Sestavil
Ing. Jiří Podskalský, zastupitel
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Projekt „Po dobrém chodníku“
Byli jsme úspěšní se svou žádostí o dotaci na další
pokračování oprav chodníků v naší obci. Naše žádost byla
schválena MAS Podlipansko a následně i SZIF Praha.
Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána 19.3.2013.
Oprava chodníku v rámci projektu „Po dobrém chodníku“
bude provedena po pravé straně silnice směr Cerhenice od
budovy hasičské zbrojnice až ke hřišti, kde naváže na již
zrekonstruovanou část. Tím bude dokončena oprava
průběžného chodníku přes celou obec. Celkové výdaje
projektu jsou 494.808,-Kč. Poskytnutá dotace na stavbu je
327.144,-Kč. Zbývající část platí obec ze svého rozpočtu.
Práce proběhnou v měsících srpen – říjen 2013.
Zhotovitelem stavby je firma Halko, stavební společnost s.r.o.
Nová Ves, která byla vybrána na základě řádného výběrového
řízení.
Na stránkách MAS Podlipansko byla zveřejněna úspěšnost jednotlivých členů MAS, tzn. nejen obcí ale i všech
neziskových organizací, v získávání dotací na podporu rozvoje regionu. Celkem bylo do roku 2012 zaregistrováno 60
příjemců dotací, přičemž obec Ratenice se umístila na 7. místě s celkovou dotací 1.231.688,-Kč (zde není započítán
projekt „Po dobrém chodníku“ za rok 2013). Z toho vyplývá, že jsme se pilně snažili a obec Ratenice patří v tomto směru
mezi ty úspěšnější.
Ladislav Kratochvíl,
starosta

___________________
Vítání občánků
Dne 17.3.2013 proběhlo od 14 hodin na
Obecním úřadě vítání nových občánků.
Starosta obce přivítal 6 nových miminek.
Noví občánci dostali na uvítanou malý dárek
a o kulturní program se postaraly děti z MŠ a
na
kytaru
zahrál
Vojtěch Hrabal.

__________________________________

Úklid obce a údržba veřejné zeleně
Tak jako každoročně obec Ratenice bude zaměstnávat pracovníky na úklid obce. Jedná se o zaměstnance na veřejně
prospěšnou pracovní činnost z úřadu práce. Jejich pracovní místa jsou dotovaná ze státního rozpočtu. Desátého dubna
nastoupili dva pracovníci a druhého května nastupují další tři pracovnice.

 Ratenický zpravodaj

Dokončení rekonstrukce hřiště
Zastupitelstvo obce schválilo do rozpočtu na rok 2013 celkem 95.000,-Kč,
které budou použity na dokončení rekonstrukce hřiště. V této částce je zahrnut
nákup materiálu, nákup zádržných sítí a sloupů, střídaček pro hráče, laviček pro
diváky, dále stavba studny, plotu a drobné opravy.

Starý nešvar
Stále

se potýkáme se starým, opakujícím se
nešvarem, že obyvatelé Ratenic vlastnící psí
miláčky, při procházkách s nimi v obci a okolí
nedbají na svou povinnost a neuklízí po nich
jejich výkaly. Je to velká nepříjemnost, protože
tyto výkaly si pak naši ostatní spoluobčané nosí na
svých botách domů a děti do školky. Tyto
hromádky také krásně zdobí naši vesnici.
Znovu vás prosím, ukliďte si po svých psech,
dávejte si na ně pozor a dívejte se, kde co dělají.
Všem, kteří si po svých psech uklízí, velmi děkuji.
Každý občan vlastnící psa, by měl za něho zaplatit poplatek 60,-Kč. Kdo na to
pozapomněl, dostavte se v úředních hodinách na OU, kde poplatek zaplatíte.
Každý ratenický pes by měl na svém obojku nosit psí známku, kterou vám
zdarma vydáme na OU. V případě, že pes z nějakého důvodu uteče nebo se
ztratí, můžeme alespoň lépe zjistit majitele.
Ladislav Kratochvíl,
starosta
_______________________________________________________

Výsledek zápisu dětí do MŠ
Dne 27.3. 2013 proběhl v místní mateřské škole zápis dětí k docházce na školní
rok 2013/14 s nástupem od 1.9.2013 s tímto výsledkem: k zápisu se dostavilo 14
žadatelů (včetně rodičů z okolních vesnic), ovšem míst se uvolní pouze sedm.
Přednostně proto budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Ratenicích a děti podle
data narození od nejstarších po nejmladší. Přednost před všemi dostanou děti rok
před zahájením školní docházky. Ostatní nepřijatí zájemci budou vedeni jako
náhradníci a v případě
uvolněného
místa
v průběhu školního roku
mohou
být
přijati
dodatečně.
Alena Čáslavová,
ředitelka MŠ Ratenice
Jarní zvířátkový karneval
v březnu 2013 v
mateřské škole.
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Důležitá data
pro Váš kalendář

 sobota 11. května 2013
od 14 hodin
na hřišti v Přistoupimi:
Slavnostní otevření
Středočeské ovocné stezky
– zve MAS Podlipansko
 květen – červen 2013
setkání v krajině s Petrem
Medunou:
„Objevování středověké
krajiny v dnešní krajině“
– pořádá Ratenická včela
 sobota 29. června 2013
na hřišti v Dobšicích:
„Středočeské keltské
slavnosti a pouť“
– pořádá obec Dobšice
(viz článek na další straně)
 sobota 27. července 2013
na hřišti v Ratenicích:
Pouťová zábava pod širým
nebem
– zve SDH Ratenice
 sobota 7. září 2013
na hřišti v Ratenicích:
Podlipanská liga Ratenice
– zve SDH Ratenice
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Zastupitelé
v Dobšicích
V pondělí 8.4. 2013
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část zastupitelů

obce vyjela načerpat inspiraci do Dobšic
na
setkání
s tamním
panem
místostarostou. Tento charismatický
člověk, plný elánu a plánů, nás provedl obcí. Seznámil nás s tím, co se v obci za poslední dvě volební období na poli
vybavenosti obce a společenského života udělalo či se ještě plánuje a jak se „dostali“ k potřebným financím.
Velká část jejich projektů je postavena na historii, převážně na období Keltů. Do projektů se zapojuje podstatná část
obyvatel a spolků, které v obci fungují.Viděli jsme malé, ale funkční a zajímavé keltské muzeum spojené s knihovnou,
informačním centrem a veřejným internetem (www.obcecr.cz/dobsice), které navštěvují školní skupiny, cyklisté, turisté,
apod.
Na muzeum navazuje naučná stezka, dětské „keltské“ hřiště s archeoskanzenem, a další prvky drobné architektury na
území obce, které ji činí atraktivnější obyvatelům i
návštěvníkům. Zajímavý byl také spolkový dům pro
setkávání občanů a spolků či zrekonstruovaný sál hostince
vlastněný obcí a spousta dalších „drobností“.
Dobšice jsou vesnice co do počtu obyvatel menší než
Ratenice, ale podstatně rozlehlejší. To jim umožňuje pořádat
i velké akce, jednou z nich budou i Středočeské keltské
slavnosti a pouť dne 29.6. 2013. Určitě stojí za to se do
Dobšic vypravit, nyní v jarním období je to prima tip i na
pěkný cyklovýlet.
Alena Čáslavová,
zastupitelka
________________________________________________________________________________________________

Tajenka pro zvídavé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Starosta naší obce (příjmení).
2. Bratr režiséra Miloše Formana působící ve 40. letech 20.
století na ratenické škole (jméno).
3. V r. 1512 byla blata mezi Dobřichovem, Cerhenicemi,
Ratenicemi a Pečkami přeměněna v rybník …?...
4. Autor nástropní fresky „Nanebevzetí Panny Marie“
v ratenickém kostele (příjmení).
5. Klávesový hudební nástroj v našem kostele.
6. Dne 4. listopadu 2012 se pořádala …?...
7. Ratenický kůň přispívající svými postřehy do
Zpravodaje.
8. Rybářská bašta, postavená na stavidle rybníku (viz
odpověď č.3) se dnes nazývá …?...

8.
Sestavila Tereza Sadková

 Ratenický zpravodaj
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SOS – zkratka Středočeské ovocné stezky aneb za ovocem do
Podlipanska a Pošembeří
V prosinci

se

nám

podařilo dokončit projekt
spolupráce s naší sousední
MASkou Regionem Pošembeří. Na Výstavě
v Lysé nad Labem, jsme návštěvníkům
představili ojedinělou tematickou stezku nově
propojující území regionu Podlipanska a
Pošemběří. Na trase Středočeské ovocné stezky
dlouhé 72 km je připraveno 10 krytých
odpočívadel, 5 interaktivních panelů u Ždánic a
6 dalších na cestě mezi obcemi Limuzy a
Mrzky.
Na vydařených panelech z dílny uměleckého
řezbáře Martina Holuba dle návrhů Ing. Arch. Michaely Kuželové se hravou formou dozvíte například o odrůdách ovoce,
o včelách, o dřevu ovocných stromů, jak se ovoce zpracovává a další zajímavosti. Ke Středočeské ovocné stezce byla
vydána i podrobná mapa, na které jsou vyznačena všechna zastavení – odpočívadla, tabule, ovocnáři a místa, kde lze
získat originální ovocné razítko - buď do speciálního „průvodce“ anebo na samostatný papír. Děti pak mohou na každém
z deseti odpočívadel navíc obkreslit ukrytý reliéf. Mapy včetně průvodců budou zdarma k dispozici v kancelářích
místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále v informačních centrech a na obecních úřadech.
Pro návštěvníky naučné trasy jsme přichystali OVOCNOU HRU
Ti, kteří posbírají všech 11 razítek a 10 reliéfních obrázků a 11. května 2013 své sbírky přinesou na slavnostní otevření
Středočeské ovocné stezky (od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Přistoupimi), budou zařazeni do slosování o let
horkovzdušným balónem. Pravidla hry jsou k dispozici na www.podlipansko.cz
Kateřina Hejduková a Hanka Vrbovcová
za MAS Podlipansko a Pošembeří

___________________________________________________

Dárek pro Vás
Nestihli jste být u vzpomínkového setkání na deportované ratenické židovské
sousedy? Unikla Vám informace z přednášky o Židech za 2. světové války na
Kolínsku? Chcete vidět, jak se pokládaly kameny zmizelých? Právě pro Vás
jsme připravili záznam z celé akce na DVD. Rádi Vám jej poskytneme za
pokrytí výrobních nákladů ve výši 40,- Kč.
Děkujeme všem, kdo se na vzniku tohoto pamětního záznamu podíleli.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu

08  Ze života Ratenic
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Koncert ke 125. výročí narození Antonína Hoffmanna
V kostele

v Ratenicích se

9. 3. 2013 uskutečnil

koncert ke 125. výročí narození ratenického rodáka,
hudebníka a skladatele Antonína Hoffmanna.
Koncert byl unikátní ve dvou aspektech. Na koncertě
byly uvedeny dvě skladby A. Hoffmanna, které byly
nedávno po dlouhých desetiletích znovuobjeveny
v soukromých archívech v Praze. Druhou zvláštností je
historické propojení osoby A. Hoffmanna a se sborem
Hlahol Nymburk. Hoffmann byl přes 30 let ředitelem
kůru nymburského kostela sv. Jiljí a krátkou dobu také
sbormistrem Hlaholu Nymburk. A právě toto hudební
těleso nyní po více jak 95 letech vystupovalo na
koncertě v Ratenicích k uctění památky svého dávného
šéfa.
S největší pravděpodobností se v budoucnu dojde k objevu nejen dalších dávno zapomenutých
skladeb, ale bude rozkryta velmi zajímavá hudební dynastie ratenické rodiny Hoffmannových.
Díky paní Hedě Janoušové ze Sadské, neteři Antonína Hoffmanna, jsme nyní dostali důkaz, že
Antonín Hoffmann měl ještě další 3 bratry – a všichni byli profesionální hudebníci a skladatelé.
Na tak malou obec, jakou Ratenice jsou, je tento objev 4 hudebních skladatelů naprosto
jedinečný. Bratři Hoffmannovi byli syny ve své době slavného ratenického kapelníka Františka
Hoffmanna, jehož dechová kapela byla na obdobné hudební úrovni jako hudba dodnes slavného
Františka Kmocha.
Mladí historici Ratenické včely, kteří v rámci svého projektu „Oživlá historie“ dosud vypátrali mimo jiné i dosud
neznámé dokumenty a fotografie Miloše Formana, budou mít i tentokrát nelehký úkol – vypátrat co nejvíce potomků této
hudebnické rodiny rozptýlených po celém Česku a zapůjčit od nich dosud neobjevné rodinné dokumenty a notové
materiály. Tyto dokumenty naskenujeme a uložíme pro budoucí generace do připravovaného internetového muzea
obce. Avšak pro současníky se pokusíme v budoucnu uspořádat koncert, který bude složen výhradně ze skladeb bratrů
Hoffmannových – čtyř hudebních skladatelů. Opět se potvrzuje, že každá obec má v sobě skrytá historická tajemství a
unikáty, na které můžeme navazovat a být hrdí.
Luděk Kudláček,
zastupitel
____________________________________________________________________________

Zapomenutá fotka
Nedělní odpoledne 17. 2. 2013 v Ratenicích při vzpomínání nad
starými fotografiemi bylo objevné i dojemné, inspirativní i
poučné. Vznikající webové ekomuzeum obce Ratenice dostalo
další cenný materiál, popisky k zapomenutým fotkám. Naši
pamětníci potvrdili, že paměť je rozhodně neklame a půl století
pro ně není na překážku.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a pomohli nám!

 Ratenický zpravodaj
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V Ratenicích ožívá historie!
Oprášit ratenickou historii se snaží skupina

Tento projekt je realizován za

mladých
historiků
místního
spolku
finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá
Ratenická včela, kteří v rámci projektu
výlučně autor. Sdělení
"Oživlá historie" usilují o zmapování
nereprezentuje názory Evropské
ratenické minulosti. Vytyčili si nelehký
komise a Evropská komise
úkol, vypátrat co nejvíce historických
neodpovídá za použití informací,
informací o obci. Finance na projekt
jež jsou jeho obsahem.
historici získali z grantu „Mládež v akci“
vypsaný Českou národní agenturou Mládež. „V rámci našeho projektu jsme
již mnohého dosáhli, například umístění pamětních kamenů tzv. stolpersteinů
za ratenické Židy odvlečené do koncentračních táborů za druhé světové války
nebo předání unikátních fotografií a dopisů Miloši Formanovi, jehož bratr byl
ratenickým učitelem“, vyjmenovává dosavadní úspěchy nejmladší členka
mladých historiků Štěpánka Jirků.
Mladým
historikům
se
podařilo
shromáždit
značné
množství
historických fotografií a dokumentů,
které plánují umístit do internetového
muzea, které by mělo být hotové na
podzim 2013. Získané fotografie spolu se vzpomínkami pamětníků plánují
historici využít také v připravované publikaci a na panelech historické naučné
stezky, která bude umístěna na katastru obce. „Občané nám přinášejí nové
podněty, které nás motivují k dalšímu pátrání“, dodává Štěpánka Jirků. Mladí
historici do svého pátrání zapojují místní obyvatele, hlavně pamětníky při
společných setkáních. Jeden z cílů projektu je stavět mosty „porozumění“ mezi
seniory a mladými, či mezi rodáky a nově příchozími.
Alice Šmejkalová
členka mladých historiků Ratenické včely

„Oživlá historie Ratenic“ byla
představena v Liberci a v Pardubicích
Projekt „Oživlá historie Ratenic“, na kterém už od loňského léta pracuje skupina
mladých členů a spolupracovníků sdružení Ratenická včela, byl představen na
dvou mezinárodních akcích zaměřených na práci se vzpomínkami
pamětníků – očitých svědků historických událostí.
První akcí byl mezinárodní seminář s názvem Osvědčené postupy v metodologii
orální historie uspořádaný v Liberci tamním sdružením LOS – Liberecká
občanská společnost. V tamní krajské vědecké knihovně se sešlo na dvacet
projektů ze čtyř zemí – z České republiky, Německa, Polska a Rakouska.

Stalo se v
Ratenicích

… před 425 lety (1588)
majitelem Cerhenického
panství a tedy i Ratenic se
stává Vilém Oldřich Střela
z Rokyc

… před 300 lety (1713)
byla zbořena kostelní
zákristie a kostel byl
prodloužen do dnešní
velikosti,
tychtář Jan Volák daroval
ratenckému záduší
121 zlatých.

… před 250 lety (1763)
císařovna Marie Terezie
nařizje vysazovat kolem
silnic ovocné aleje – poté
byly vysazeny aleje kolem
cest i v Ratenicích

… před 125 lety (1888)
stála 2. – 3. srpna voda na
silnici do Peček do výše pasu
dospělého člověka a na
straně k Pečkám, Vrbové
Lhotě a Sokolči byly Ratenice
zcela oblity vodou.

Z kronik zpracoval
Luděk Kudláček, zastupitel
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Zábavně poučný seriál:

Cyrano se diví

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

PODOMNÍ PODVODNÍCI
Tak si říkám, že kdyby se lidi
chovali jako zvířata, bylo by jim
líp. Nelžeme, nepodvádíme, nejsme
falešná, nezneužíváme slabší… To
se ale nedá říct o agentech, co
tady už poněkolikáté obchází dům
od domu a vnucují lidem údajně
levnou elektřinu. Copak má solidní
firma tohle zapotřebí? Že by to
byli takoví lidumilové? Ehm, asi
ne… A ty jejich metody! Klidně
lžou do očí – zvlášť těm starším, ať
jim tedy jen podepíšou potvrzení,
že u nich byli. A ejhle, z potvrzení
je najednou smlouva na několik let
a člověk pak platí mnohem víc než
dřív! Že by to byli i kouzelníci? Ba
ne, nejsou, jen se neštítí žádných
praktik, svědomí nemaje. U nás na
ně zabrala až pohrůžka vypuštění
psa, ale někde bohužel uspěli. Dřív
by je vyváleli v dehtu a peří a
vypráskali pryč. Dnes na ně platí
zákaz podomního prodeje. Tam,
kde ho zavedli, zákaz funguje a
mají od takových mizerů klid. Tak
proč se nepřidat…
Nebo zase něco nechápu?
Váš kůň Cyrano

www.ratenice.cz 

Ratenice
rozhodně
nezůstali
pozadu.
Zástupce Ratenické včely
(kterou
tlumočnice
nejprve
překřtila
na
Ratenickou
střelu:-)
Vystoupil hned v úvodním
bloku, aby cca 50
posluchačům představil
obec, činnost sdružení a
samotný projekt. Promítl
také několik fotografií z
oslav 670. výročí první písemné zmínky o Ratenicích, která byla jedním z
prvních impulzů ke stále pokračujícím toulkám ratenickou historií. Oživlá
historie Ratenic vzbudila nemalou pozornost. Belgickou historičku Barbaru
Kintaert například zaujalo nedávné setkání nad nepojmenovanými snímky
z domácích archivů „Zapomenuté fotografie“. Pozitivně bylo hodnoceno i
vytvoření jakékoliv příležitosti pro setkávání, především u zástupců starší
generace. Naopak kolega ze sdružení Veselá vesnice na mnichovohradišťsku
ocenil přetavení vzpomínek ratenických pamětníků do knihy a naučné stezky.
Ostatně podobnou stezku si přejí vybudovat i ve Veselé.
Podruhé byl náš ratenický projekt představen v Pardubicích na III.
mezinárodní konferenci České asociace orální historie, která se konala v
rytířských sálech pardubického zámku krásně vyzdobených renesančními
freskami. Byla to akce více vědecká, a proto se tentokrát kladl větší důraz na
metodu, etiku a různá úskalí, se kterými se historik (i mladý historik) může při
své práci setkat. Byli jsme zřejmě jediným prezentovaným komunitním
projektem a jediným organizovaným občanským sdružením, nikoliv muzeem či
univerzitou. Prezentace byla hodnocena příznivě, důležitost a přínos podobných
malých lokálních projektů vyzdvihl i zakladatel metody v českém prostředí prof.
Miroslav Vaněk.
Michal Louč,
za Ratenickou včelu

Účastníci
mezinárodního
seminináře
„Osvědčené postupy
v metodologii orální
historie“, kde byl
představen
ratenický projekt
„Oživlá historie“.

 Ratenický zpravodaj
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Činnost Mysliveckého sdružení Ratenice – Vrbová Lhota
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze našeho MS na chatě v Ratenicích.
Této schůze se zúčastnili jako hosté zástupci obce Ratenice a Vrbové Lhoty,
dobrovolní hasiči Ratenice, zástupci MS Cerhenice a další přátelé našeho sdružení.
Na schůzi byly předneseny jednotlivé zprávy členů výboru k hospodaření a činnosti
za rok 2012. Dále jednotliví hosté zhodnotili vzájemnou dosavadní spolupráci.
Předseda MS poděkoval za dotaci na nákup krmení pro zvěř zástupcům obce
Ratenice a dohodl další spolupráci při péči o zeleň a zvelebování životního prostředí.
Se zástupci obce Vrbová Lhota byla dohodnuta spolupráce při odstranění černých
skládek v oblasti lesů a to jak v katastru Vrbové Lhoty, tak Ratenic. MS nabídlo obci
Vrbová Lhota pomoc při péči o lesní porosty. MS se bude, tak jako každý rok,
věnovat výsadbě stromků a keřů v honitbě a následné péči o ně.

Tímto bychom chtěli
apelovat na vlastníky psů,
kteří se s nimi pohybují
v honitbě, aby zbytečně
nerušili zvěř, a to hlavně
v jarních měsících, v době
hnízdění a vyvádění mláďat.

V lednu uspořádalo MS tradiční myslivecký ples
v hostinci v Ratenicích. V březnu bylo vypuštěno v naší
honitbě pět párů koroptví. V blízké budoucnosti
bychom se chtěli pokusit o zvýšení stavu koroptve,
které byly vždy součástí naší přírody.
Jan Černý,
za Myslivecké sdružení Ratenice – Vrbová Lhota

Sázení stromů v Ratenicích v říjnu 2012

Sokol Ratenice
Sokol Ratenice zahájil jarní sezonu. Po podzimní části skončil na sedmém místě. Po sehrání čtyř přátelských utkání
začal 7. dubna 2013 prvním mistrovským utkáním s týmem Vrbové Lhoty B a zvítězil 2:0. O dalších utkáních jsou
diváci vždy a včas informováni na nástěnné tabuli poblíž hřiště.
Když se na podzim zahajoval provoz na místním hřišti, nebylo vše dokončeno tak, jak předpokládal projekt. Řada věcí
ještě stále čeká na dokončení a již se na nich začalo pracovat. Práce je dost a dost. Věříme však, že za pomoci obecního
úřadu a pomoci spoluobčanů se podaří udělat vše tak, aby se nám všem na hřišti líbilo. Nejedná se jen o výstavbu nových
věcí, ale také udržovat v provozuschopném stavu to, co již zde vybudováno je. Vždyť se hlavně jedná o děti, aby si měly
kde hrát a sportovně se vyžít.
Přijďte nás povzbudit, pomoct anebo si jen prožít hezké odpoledne. Sluníčko už láká ven, tak toho využijte.
Pavel Bašta,
za TJ Sokol Ratenice

12  Hasiči
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Vstup do nového roku u Ratenických hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Ratenice ani v zimě nezahálel. V následujících odstavcích se můžete
seznámit s činností našeho spolku v prosinci a v prvním čtvrtletí letošního roku.
Výroční valná hromada
Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Ratenice a pozvaní hosté se 12. ledna sešli na výroční valné hromadě, aby
shrnuli rozsáhlou činnost za rok 2012. Do roku 2013 vcházíme s plánem navázat na zaběhlou sérii kulturních či
společenských akcí, věnovat se mládeži, reprezentovat sbor na závodech v požárním sportu, vypomáhat obecnímu úřadu a
hlavně Vám obyvatelům obce.
Tradiční hasičský bál
Dne 16. února uspořádal náš sbor tradiční hasičský bál. K poslechu i tanci hrála kapela Faust Band. Letošní ples byl
ozvláštněn výzdobou sálu, který se tímto stal příjemnějším místem pro bavící se sousedy. I letos jsme připravili tombolu,
aby si každý odnesl domů nějakou tu drobnost. Ti, co měli šťastnou ruku, postoupili do užšího slosování o hlavní výhry.
Během tance s grapefruitem si páry postupně odnášeli tablet, dálniční známku, tiskárnu, rekonstruované jízdní kolo,
křeslo, poukaz na 1m3 palivového dřeva, sadu klávesnice a myš, erotickou stolní hru, turistické hole a sadu ,,posilovacího
nářadí" - lopata, koště, sekera.
Z pohledu pořadatelů lze říci, že se dlouhé přípravy,
které vyvrcholily tento večer, vyplatily. Atmosféra a
nálada účastníků nás povzbudila a již nyní se těšíme na
příští rok. Touto cestou děkujeme všem sponzorům
tomboly.
Maškarní ples Podlipanské ligy
19. ledna 2013 proběhl v klučovské sokolovně první
ročník Maškarního plesu Podlipanské ligy. Náš sbor se
společně s dalšími podílel na pořadatelských činnostech.
Odpoledne bylo věnováno dětem, večer pak dospělým.
Masky jedoucí z Ratenic vyhrály ocenění o nejlepší
skupinu (Jamajský bob), nejlepšího jednotlivce (bojler
a popelnice) a speciální uznání (opět Jamajský bob).

Požární sport
Definitivní konec sezóny 2012. 8. prosince
vyrazil tým mužů na tradiční závody za
netradičního počasí na Mikulášskou soutěž v
požárním útoku do Obrub u Mladé Boleslavi.
Na internetu začala kolovat pozvánka na akci,
která nás zaujala. V období, kdy už máme jindy
veškerý materiál zazimován, jsme se rozhodli
ještě chviličku počkat a této soutěže se
zúčastnit. 8. prosince brzy ráno jsme naložili
všechny potřebné náležitosti a vyrazili. Na
místě nás čekal poprašek sněhu s teplotou
několik stupňů pod nulou. Plovoucí zmrazky v
kádi naznačovaly onu nevšednost závodu.
Místní si však s organizací poradili bravurně.

 Ratenický zpravodaj
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Teplé zázemí přišlo zmrzlým závodníkům vhod. Celkem se sjelo 15 družstev mužů a 2 družstva žen. Náš tým předvedl
velice povedený běh s malou vadou. Díky kousku ledu a pádu našeho závodníka se výsledný čas protáhl. 11. místo nás
moc nezahřálo, zato pocit z příjemně stráveného dne ano.
Sezóna 2013
V současné chvíli se již plně připravujeme na sezónu 2013, která prozatím čítá 13 závodů. První kolo Podlipanské ligy
proběhne 4. 5. v Horních Krutech. Naše družstva se představí i na domácí půdě a to 7. 9. 2013. V našich týmech rádi
uvítáme nové soutěživé jedince (muže i ženy), kteří by měli zájem o tento netradiční druh sportu aneb: "Zapomeňte na
všechny předsudky o hasičích a přijďte s námi táhnout za jeden provaz."
Jednotka
Dne 9. 3. 2013 asistovala jednotka při běžeckém závodu ,,Pečecká desítka". Úkolem bylo zastavovat a odklánět vozidla
mimo naplánovanou trať (Pečky - Ratenice - Cerhenice - Ratenice - Pečky), aby nedošlo ke kolizi běžců s vozidly. Od
nového roku nezaznamenala jednotka žádnou mimořádnou událost.

„Rychlý stříkačky“ - kolektiv mladých hasičů
Výlet - Letiště Václava Havla
Těsně před Vánocemi jsme se rozhodli, že si zkrátíme čas při čekání na Ježíška, dospěláci na chvíli vypnuli od
předvánočního shonu, a v sobotu 22. prosince jsme vyrazili na exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Tam jsme se
dozvěděli o budoucích plánech na letišti, poté jsme prošli kontrolním rámem a hurá do autobusu, který nás s výkladem
průvodkyně vozil po letišti. Shlédli jsme Hasičskou záchrannou stanici, hangár pro menší i velké opravy letadel, přílety,
odlety, rolování i odmrazování letadel. Průvodce i zaměstnanci trpělivě odpovídali na všetečné otázky účastníků zájezdu
(například – zda má letadlo klakson, či letní a zimní pneumatiky, atd..)  Dvě hodiny uplynuly jako voda v potoce a my
jsme opět vyrazili zpět k domovům, o pár hodin blíže Štědrému dni.
Zimní halová soutěž
Po zimním spánku jsme se v sobotu 10. února vydali protáhnout ztuhlá těla na tradiční Zimní halovou soutěž, která se
letos konala v Českém Brodě. Atmosféra byla příjemná už od začátku – veselá cesta naším Tranzitem a na místě na nás
čekaly báječné soutěže, které si užili všichni mladí hasiči z celého okresu Kolín. Běhalo se, skotačilo, fantazii se meze
nekladly při skládání obrázků z víček od PET lahví, malí i větší si procvičili hod míčkem, a obrněni nebojáctvím si
hrdinně prolezli strachovým tunelem. Nemohlo chybět oblékání hasičského zásahového obleku, který nebyl zrovna
nejmenší velikosti, a tak v něm téměř všichni ratenští mladí hasiči vypadali jako zápasníci sumo. Za snahu si všechna
zúčastněná družstva odvezla jablečné mošty, dárkové a věcné předměty. Za rok se těšíme na další Zimní halovou soutěž!
Výlet - Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy - Centrální požární stanice Hostivař
A nezaháleli jsme ani před Velikonocemi. Ačkoliv
někteří členové mladých hasičů byli na Velikonočních
prázdninách, našli se tací, kteří se vrátili z prázdnin
dříve, či úplně oželeli před velikonoční oddych a
vyrazili s námi na výlet do Depa Hostivař. Zde přebývá
skupina hasičů, kteří jsou specializovaní na nehody a
požáry dopravních prostředků Dopravního podniku
hlavního města Prahy. Sídlí zde i lezecká skupina, které
je potřeba při záchraně osob, například z výtahů.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací,
například to, že nejhlubší výtah pražského metra má 60
metrů! Nikomu z nás se tomuto faktu nechtělo věřit,
neboť jsme viděli cvičení této lezecké skupiny na věži,
která měla „pouhých“ 20 metrů, a že to byla slušná
výška! Také jsme si akčně vyzkoušeli dýchací přístroje,
a bezesporu
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největším zážitkem pro všechny (malé i dospělé účastníky zájezdu) byl průlez polygonem – v němž hasiči nacvičují
pohyb ve stísněných prostorách. My jsme si tuto prolézačku vyzkoušeli za světla, na malý okamžik i při zhasnutém světle,
ale profesionální hasiči tuto nelehkou simulaci musí dokázat zdolat v zásahových oblecích, s těžkými dýchacími přístroji
na zádech v mnohem ztížených podmínkách - ve tmě a zakouřeném prostředí. Smekáme před nimi a velký dík patří panu
Petru Novákovi, který tuto akci s tamějšími hasičskými kolegy vyjednal.
Podlipanská liga a okresní kolo hry Plamen
Konečně se nám probudilo jaro, a my jsme po dlouhé zimě, plné nevšedních zážitků, vyrazili na místní hřiště, abychom si
naplánovali nadcházející sezonu. Letošní rok pro nás všechny mladé hasiče bude v mnohém nový – v loňském roce jsme
získali dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nové soutěžní vybavení, tak letos
zahájíme sezonu s novými hadicemi, a snad také s vyšším nasazením družstva a tomu odpovídajícími úspěchy.
Další novinkou v našem týmu je Okresní kolo hry Plamen, které se bude konat na atletickém stadionu v Kolíně 25.
května. My jsme se rozhodli, že se posuneme zase o krůček vpřed, a po podzimním úspěchu na Závodu požárnické
všestrannosti, jsme začali s nacvičováním disciplíny Štafeta požárních dvojic, a nadále pracujeme na zdokonalení
provedení požárního útoku. Držte nám palce, nebo nás přijeďte podpořit na některý z mnoha závodů (rozpis je zveřejněn
na webových stránkách). Děkujeme a přejeme Vám sluncem prozářené jarní dny!
texty připravili:
Jan Čáslava – jednatel, vedoucí mužů Sboru dobrovolných hasičů Ratenice
Alice Moláková – zástupce starosty SDH Ratenice, vedoucí mládeže
_________________________________________________________________________________________________

Ulehčeme přírodě, třiďme hliník
V brzké

době budou moct občané Ratenic třídit ze svého směsného
odpadu další komoditu. Tou je hliník.
Na sběrném dvoře bude kontejner, kam můžeme bezplatně odkládat
hliníkové plechovky, víčka od jogurtů, obaly od čokolád, hliníkové
nádobí, tyče ke stanům, atp.
Získávání hliníku z bauxitu představil lidstvu pan Hall již v roce 1866. Jistě
netušil, co všechno tento krok přinese ani jakou zátěž bude nové odvětví
představovat pro přírodu.
Na výrobu jednoho automobilu je třeba
130 kg hliníku, což je 3250 plechovek.

Výroba hliníku z bauxitu je technologicky komplikovaná spojená
s produkcí toxických odpadů a energeticky velmi náročná. Na výrobu
1kg kovu se spotřebuje 47,5 kWh energie, pro srovnání, výroba 1 kg skla
spotřebuje pouze 2,1 kWh. Hliník se získává z minerálu bauxitu, těženého v povrchových dolech. To s sebou nesou
masivní zabírání území, ničení deštných pralesů a vystěhovávání lidí z oblastí těžby. Ze čtyř tun vytěženého bauxitu se
získá přibližně jedna tuna čistého hliníku. Hlavní ložiska bauxitu jsou v Guinei, Číně, Indii, na Jamajce a v Austrálii.
Evropa je kvůli malým zásobám bauxitu závislá na dovozu hlinku z těchto zemí.
K částečnému vymanění se ze závislosti na dovozu a snížení
ekologických škod může přispět snížení spotřeby hliníku a důsledná
recyklace. Hliník je možno recyklovat stále znovu aniž by se
znehodnotil. Recyklace hliníkového šrotu znamená značnou úsporu
energie, neboť její spotřeba je ve srovnání s výrobou primárního
hliníku pouze 5 %.
Rozhodnutí pro recyklaci je rozhodnutí pro přírodu.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu

Šetrnější než recyklace je snížení spotřeby.

 Ratenický zpravodaj
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Seriál: „Pětiminutový rozhovor“
Tentokrát….s panem Jindřichem Martínkem, fotbalistou ratenického
Rozmetadla.
Známe se, a přesto o sobě nic nevíme. Tento seriál Ratenického
zpravodaje má za úkol napomoci lépe poznat lidi, které vídáváme na
ratenických ulicích. Má za cíl přiblížit člověka k člověku. Jindřich
Martínek je ratenickým rodákem. Jeho koníčkem je fotbal.
Nyní ho můžete poznat více v našem „Pětiminutovém
rozhovoru“:

Pane Martínku, podle jakého motta se v životě řídíte?
Chci se každé ráno na sebe podívat do zrcadla a nestydět
se.
Kdybyste mohl povečeřet s nějakou významnou osobou,
koho by sis vybral a proč?
Nikoho takového nemám.
Co bylo Vaše první zaměstnání?
V soukromé firmě Františka Pojikara v Ratenicích.
Kdybyste mohl v Ratenicích něco změnit, co by to bylo?
Více lesů a míst na procházky.
Čeho v životě nejvíc litujete?
Snažím se vše dělat tak, abych nelitoval.
Co považujete za svůj největší úspěch?
Rodinu.
Čeho byste chtěl dosáhnout v nejbližších 12 měsících?
Dodělat na hřišti naplánované akce, zábranu a zavlažování.

Existuje ve Vašem životě věc, o které málokdo tuší?
Myslím, že ne. Snad jen, že jsem kapitán Rozmetadla.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a proč?
Maso na všechny způsoby a proč ? Protože je to mňamka.
Jaké je Vaše oblíbené místo a proč?
V Ratenicích na hřišti. Je tam hezky a klid.
Jak by vypadal Váš ideální víkend?
Strávený s rodinou, třeba někde v přírodě, nebo na výletě,
miluju také grilování.
Kdybych Vám mohla splnit nějaké přání, jaké by to bylo?
Zdraví pro mou rodinu.
Pokud znáte někoho ve svém okolí, kdo by mohl byt
zajímavým hostem tohoto našeho „Pětiminutového
rozhovoru“, napište nám jeho nebo její jméno na e-mail:
zpravodaj@ratenice.cz. Díky za všechny zajímavé tipy.
Rozhovor vedla Ivana Jirků

____________________________________________________________________________________________

Příběh stromů pocestných
Obětavé ruce příznivců a členů Ratenické včely se chopily v sobotu 13. 4. rýčů a usadily do právě probuzeného klína
žírné prsti stromy, které by jinak skončily své žití dříve, než by jim vyrašily první lístky. Stromy z náletů, které našly své
nové útočiště v aleji na Pečky, mají zajímavé osudy, poslechněte si je: „Dobrý den Rateňáci, je nás pět sestřiček, lip, ze
Starého Kolína. Rostly jsme v rybízovém záhoně. Já jsem jasan, od jednoho Ratenického domku. Víte, to místo u
betonového plotu nebylo nic moc. My jsme zase bráchové, špendlíci, od hřiště, náš osud by zpečetil kultivační traktor.
Zdravím, jsem kaštan ze sousoší Panny Marie Staroboleslavské od kostela Nejsvětější Trojice v Kolíně. Dost nechápu,
proč mě sem dali, ten pískovec mi docela svědčil. Já jsem lipka od pomníku padlých z návsi. A mě a mou sestru přivezli
z Peček od Sokolovny, ten škvárový povrch byl k nevydržení…“
Za Ratenickou včelu děkujeme všem těm, kteří se k nám připojili, stromům dali šanci a pocestným stromy. Zároveň
děkujeme tajemnému dárci za jeho příspěvek stromů. Stromům samotným přejeme dlouhý a poklidný život a další nové
příbuzenstvo k nim do aleje.
Pavel Rek,
za Ratenickou včelu, o.s.

