
NaučNá stezka 
Marobudovi 
v patách 
Toulky ratenickou minulostí 
od dob markomanského krále Marobuda 
až do dnešních dnů

Kostel svatého JaKuba většího
byl založen pravděpodobně ve 13. století. 

Nejstarší částí kostela je hranolová věž 

s navazující lodí. Na sklonku 17. století 

byl rozsáhle upravován a rozšířen. Roku 

1811 zcela vyhořel a teprve o 12 let poz-

ději byl obnoven. Kolem kostela se nacházel 

hřbitov obehnaný kamennou zdí, v níž byly 

zabudovány i opracované kameny ze zaniklé 

ratenické tvrze. V kostele se odehrávají 

křestní, svatební i pohřební obřady.

sv. JaKub větší 
byl jedním z dvanácti apoštolů, učední-

ků Ježíše Krista. Jako první z apoštolů 

podstoupil mučednickou smrt. Je národním  

patronem Španělska, patronem poutníků, 

kloboučníků či lékárníků. Mezi jeho atri-

buty náleží mušle hřebenatka, která je  

i součástí znaku a praporu obce Ratenice.

obraz na hlavníM oltáři Kostela 

namaloval roku 1870 malíř a archeolog 

Josef Vojtěch Hellich (1807–1880), mj. autor 
nejznámějšího portrétu Boženy Němcové. Na 

obraze můžeme kromě sv. Jakuba vidět nej-

starší známé vyobrazení části Ratenic.

nástropní fresKa 

Nanebevzetí Panny Marie byla namalová-

na roku 1912 malířem Adolfem Liebscherem 
(1857–1919), který patřil k příslušníkům 
generace umělců Národního divadla a byl 

jedním z nejpopulárnějších českých malířů 

konce 19. století. 

O sto let později, v roce 2012, vytvořil 

pravnuk Adolfa Liebschera, Petr Liebscher,
Ratenický včelařský betlém s výjevy z his-

torie obce a lokálního včelařství.

varhany 
vyrobila roku 1912 firma Antonína Mölzera 

z Kutné Hory. Mají 2 manuály a pedál 

s celkem 11 rejstříky. Dílčí opravy var-

han proběhly v letech 1947 a 1967. 

Generální oprava byla uskutečněna v roce 

2013 díky finanční podpoře EU – Programu 

obnovy venkova ze SZIF a MAS Podlipansko.

šKola
byla v obci provozována mezi lety 1762 až 

1975. Pro školu byla nejdříve využívána  

zádušní stodola, později od roku 1855 budo-

va dnešního obecního úřadu a od roku 1952 

budova nedaleké fary. Při ratenické škole 

byla roku 1861 zřízena knihovna, která 
funguje dodnes. Za více jak 200 let exis-

tence školy se v ní vystřídalo 86 učitelů 

a učitelek.

První osídlení v místě Ratenic je doloženo z 5. tisíciletí před naším letopočtem. První písemná zmínka  

o obci Ratyenycz pochází z berního rejstříku datovaného do roku 1340. Novodobý život obyvatel obce výrazně 

ovlivňovaly tři instituce – kostel, škola a knihovna. V obci rozvíjely vzdělanost, kultivovaly společenský 

život a byly vždy jeho nedílnou součástí. 

kostel, škola a knihovna

•	 V	roce	1858	byla	v	Ratenicích	pozorována	nejznámější	kometa	19.	století,	tzv.	Donatiho	kometa,	
 mj. první kometa v dějinách, kterou se podařilo vyfotografovat.

•	 V	roce	1936	byla	na	budovu	školy	(dnes	obecní	úřad)	zasazena	pamětní	deska	padlých	legionářů,	
 za protektorátu však musela být odstraněna. Po skončení války se vrátila na své místo, avšak
 v 90. letech 20. století byla ukradena.

•	 V	roce	1942	byli	z	Ratenic	deportováni	z	čp.	9	tři	Židé	–	Berta,	Ota	a	Josef	Lustigovi.	Jejich	osud	
	 dnes	připomínají	tzv.	kameny	zmizelých	(Stolpersteine)	zasazené	v	chodníku	u	hasičské	zbrojnice.

•	 Na	konci	druhé	světové	války	při	průchodu	německých	vojsk	se	ve	věži	kostela	ukrývali	partyzáni.	

•	 V	roce	1960	byla	část	hřbitovní	zdi	u	kostela	rozebrána	a	použita	ke	stavbě	kravína.

obraz na hlavním oltáři 
kostela	(detail)

vyobrazení Ratenic na 
hlavním oltáři

nástropní freska
(detail)

varhany bývalá škola

mohlo 
by vás 
zajímat
další zajímavosti a fotografie na:

http://ekomuzeum.ratenice.cz

http://ekomuzeum.ratenice.cz/marobudovi-v-patach


