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RATAJSKÁ POUŤ
Jak jistě už víte, i letos proběhne v naší obci tradiční pouť, a to ve dnech
6. až 7. června. Na zadní straně tohoto čísla tohoto čísla najdete program
pouťových slavností, na které jste všichni srdečně zváni. Budeme rádi,
pokud se slavností zúčastníte jako diváci nebo i aktivně, například v
neděli při fotbalovém zápase staří - mladí.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU

REVIZE KOMÍNŮ
Obec Rataje opět nabízí
možnost
zajištění
služeb
kominíka. Zájemci ať se
přihlásí v kanceláři obecního
úřadu v úředních hodinách a to
nejpozději do 30.6.2015.

Po dvouleté pauze se naše obec opět přihlásila do soutěže Vesnice roku
2015. Víme, že naše vesnička nemůže konkurovat obcím, které disponují
mateřskou nebo základní školou a třeba i lékařským střediskem, ale i tak
si myslíme, že i my máme co nabídnout. Nejen bohatý kulturní a
sportovní program může udělat dojem na hodnotící komisi, která naši
obec navštíví 2. června. Velká váha je kladena i na starost o zeleň a zde
nám můžete pomoci i vy tím, že se postaráte o zeleň před svými
nemovitostmi.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a
upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995
pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo
pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23.května proběhlo v přísálí ratajského kulturního domu v pořadí již druhé vítání občánků.
Starostou panem Romanem Šafránkem byli přivítáni tito noví občánci: Adélka Šafránková, Anička
Knížetová, František Kolařík a Matěj Veselý.
Pro maminky byla připravena kytička a pro nové občánky pohádkové knihy. Program doplnily ratajské

děti recitací básniček, jmenovitě Nela Pítrová, Sára Blažková a Eliška Šťástková. Děvčatům děkujeme.

HISTORIE RATAJSKÉHO KOSTELA A JEHO ZVONŮ
Ratajský svatotrojiční kostel je připomínán v písemných pramenech už k roku 1384, ale jeho stavba v dnešní podobě
pochází až z počátku 18. století, kdy byl barokně přestavěn. Je to jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem
a s poměrně hmotnou a vysokou hranolovou věží postavenou v západním průčelí. Ve třetím podlaží věže je postavena
dubová zvonová stolice, v níž je dnes zavěšen jeden starý zvon. Původně byly zvony dva, větší byl však rekvírován už
v první světové válce: ulil ho Antonín Schönfeld v Praze na Starém Městě roku 1705, měl průměr 77,5 cm a vážil
přibližně 280 kg. Na jeho plášti byl reliéf Panny Marie s Ježíškem, reliéf sv. Václava a šternberský erb s nápisem o
dárci zvonu Václavu Vojtěchovi ze Šternberka, s uvedením veškeré jeho titulatury. Tento zvon byl přelit ze staršího
zvonu, který kdysi puknul.
Všechny pohromy dodnes přetrval jen zvon menší - Ježíš, z roku 1633, znějící v hlavním tónu dis2. Má průměr 62 cm,
hmotnost přibližně 140 kg. Zvon ulil roku 1633 Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Hlava zvonu je původní stará,
dubová. Nahoře je zvon po obvodu ozdoben pásem v renesančním pojetí, uzavřeným v linkách a složeným
z opakujících se segmentů obsahujících stylizované lví hlavy, doplněné po stranách boltcovými zavíjenými
vybíhajícími listy. Pod tímto pásem je na šňůře z vejcovce prokládané dvojicemi perel zavěšen pás akantových listů
dvou druhů ve dvou překrývajících se plánech. Vpředu na plášti zvonu je reliéf ukřižovaného Krista, s lebkou u paty
kalvárského kříže. Na protější straně je čtyřřádkový český nápis, uvádějící výrobce, místo a rok ulití zvonu:
LETHA 1633 SLYTY GEST OD THOMASSE FRYCZE ZWONARZE W MIESTIE RAVDNICZY NAD LABEM
(V přepise: Léta 1633 slitý jest od Tomáše Friče, zvonaře, v městě Roudnici nad Labem.)
Srdce zvonu je původní, s kuželkovitou, poměrně mohutnou pěstí a krátkou výpustí. Zvon je zapsán jako kulturní
památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rejstříkové číslo 33002120.
Jak již bylo uvedeno, větší zvon byl zkonfiskován v první světové válce v roce 1918. Tudíž ve věži kostela měl zůstat
pouze jeden. V roce 1922 ale byly pořízeny dva nové zvony náhradou za dva odevzdané ve válce. Zde se tedy
informace o počtu zvonů rozcházejí. Nicméně i od pamětníků víme, že zvony byly před druhou světovou válkou tři.
Dva větší byly zavěšeny ve stejné ose, třetí nejmenší (umíráček) pak zavěšen samostatně a otočen o 90 stupňů.
Jak jsme již informovali v minulém občasníku, zastupitelstvo obce v souvislosti s přípravou na setkání rodáků a přátel
obce v květnu příštího roku schválilo založení veřejné sbírky na pořízení dvou zbývajících zvonů. Lidé mohou na
zvony přispět na nově zřízený transparentní účet číslo 2800795680/2010 u Fio banky a.s. Stav na účtu a veškeré
platby je možné shlédnout po kliknutí na odkaz na internetových stránkách obce www.ratajeobec.cz. Pokud budou
chtít dárci zůstat v anonymitě, je možné vložit peníze do pokladny na obecním úřadu v úředních hodinách. Bude jim
vystaven pokladní doklad.
Dále připravujeme seznam dárců, který bude vyryt na desce a vystaven v budoucích reprezentativních prostorách
obce. Proto je nutné, aby dárci dali včas vědět, zdali budou chtít být uvedeni na tomto seznamu.
Předpokládané náklady na pořízení zvonů činí cca 1000,- Kč na 1 kg váhy zvonu. Celkem bude zapotřebí částka cca
380.000,- Kč.

SDH RATAJE INFORMUJE
Okrsková soutěž
Do letošní sezony vstoupili ratajští hasiči okrskovou soutěží. V tomto roce připadlo pořádání
na SDH Dobronice. Naši obec reprezentovala družstva mužů i žen. Tentokrát se více dařilo
mužům, kteří v konkurenci dalších pěti týmů nenašli přemožitele. Naše děvčata skončila na třetím místě. V
individuální disciplíně, běhu na 100 metrů, zvítězil mezi muži Lukáš Šafránek a druhé místo obsadil Martin Zeman.
Stejně úspěšné byly i ratajské hasičky. Z vítězství se radovala Tereza Šafránková a druhý nejrychlejší čas zaběhla
Lenka Tupá.
Další soutěží, které se naši hasiči zúčastní je domácí Pohár starosty a memoriál pana Jaroslava Zemana, který se koná
6. Června a na který jste všichni srdečně zváni.
Výsledky okrskové soutěže – muži
DRUŽSTVO

ČAS PÚ (s)

ČAS BĚHU NA 100m (s)

CELKOVÝ ČAS (s)

POŘADÍ

SDH Rataje

32,66

75,24

107,9

1

SDH Stádlec

30,75

88,36

119,11

2

SDH Dobronice

36,97

83,52

120,49

3

SDH Slavňovice

47,11

80,26

127,37

4

SDK Křída

43,41

96,69

139

5

ČAS PÚ (s)

ČAS BĚHU NA 100m (s)

CELKOVÝ ČAS (s)

POŘADÍ

SDH Stádlec

31,84

91,84

123,68

1

SDH Slavňovice

43,62

102,19

145,81

2

SDH Rataje

79,41

75,83

155,24

3

Výsledky okrskové soutěže – ženy
DRUŽSTVO

Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:

Roman Šafránek
František Burian ml.
Markéta Burianová

tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754

Otevírací doba knihovny
Středa 15:00 - 18:00
Zodpovědná osoba:

Anna Cvachová

Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na e-mailu posta@ratajeobec.cz

