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Tento dokument byl projednán a schválen na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Ratenice dne 24. září 2012.
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1. Preambule
Plán obnovy obce Ratenice (dále Plán obnovy)navazuje na historicky první plán obnovy obce
vydaný v roce 2001 pod vedením tehdejší starostky Heleny Škopkové. Plán obnovy je
strategickým dokumentem, jeho cílem je formulovat základní směry obnovy, rozvoje a
fungování obce v návaznosti na rozvoj celého regionu Pečecka. V Plánu obnovy jsou na
základě veřejné diskuze, dotazníkového šetření a námětů od občanů definovány záměry
časově přesahující jednu dekádu. Nově definuje, co ratenickým obyvatelům v obci chybí, co
by se mělo zlepšit, jak zkrášlit veřejná prostranství, jak opravit a zvelebit obecní majetek, jak
obec zatraktivnit, aby přilákala k návštěvě i turisty či cykloturisty. Vychází z analýzy
současného stavu. V Plánu obnovy jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky obce, nastíněny
možné směry dalšího rozvoje a případná možná rizika.
Plán obnovy je důležitým nástrojem sloužícím k řízení obce. K definovaným záměrům bude
přihlíženo při plánování investičních akcí a následně při sestavování rozpočtu obce. Plán
obnovy umožní postupně naplňovat globální cíl (vizi) a s ním související prioritní oblasti
obce, které realizuje pomocí opatření ke stanoveným cílům prioritních oblastí, a ve výsledku
tak napomůže zlepšit kvalitu života ratenickým občanům.
Plán obnovy je živým dokumentem, měl by být průběžně konfrontován s reálnými
možnostmi obce a se zřetelem na ně aktualizován. Z Plánu obnovy, jako nadřazeného
dokumentu, by měl vycházet i územní plán a jeho změny.
Realizace jednotlivých kroků je závislá nejen na získání finančních prostředků, ale i na vůli
nás, obyvatel Ratenic. Takže kéž se nám společně naše dílo bude dařit, Ratenice budou hezčí a
atraktivnější a bude se nám zde dobře žít.
Za celé zastupitelstvo obce
Ladislav Kratochvíl
starosta
září 2012
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2. Postup zpracování Plánu obnovy obce Ratenice
2013 – 2023
2.1.

Identifikace fází zpracování Plánu obnovy

Plán obnovy byl zpracováván v období od prosince 2011 až září 2012. Průběh zpracování se
dělil do tří fází:
V první fázi se uskutečnilo zadání s následnou diskuzí na zasedání zastupitelstva obce a
následně celovesnické dotazníkové šetření (únor – březen 2012) pro získání informací od
samotných občanů obce.
V druhé fázi bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření, jeho výsledky byly zveřejněny
v Ratenickém zpravodaji č. 1/2012 (duben 2012), a byly sepsány priority zastupitelů obce. Na
základě těchto podkladů byly stanoveny prioritní oblasti a návrh cílů těchto oblastí.
Ve třetí fázi došlo k finálnímu zpracování konečného zpracování Plánu obnovy (květen
2012), seznámení široké veřejnosti spolu se sběrem připomínek a námětů na doplnění /
změnu (červen – červenec 2012) a Plán obnovy byl finálně schválen zastupitelstvem obce dne
24.9.2012.

2.2.

Struktura dokumentu Plán obnovy

Plán obnovy je vnitřně rozdělen do dvou částí – popisné a návrhové.
Část popisná obsahuje kapitolu č. 2 – Postup zpracování, č. 3 – Současná charakteristika obce,
č. 4 – SWOT analýza obce Ratenice a č. 9. – Výsledky dotazníkového šetření k Plánu obnovy
obce Ratenice 2013-2023.
Část návrhová přináší a definuje vizi – globální cíl, seznam prioritních oblastí a definuje jejich
konkrétní cíle. K jednotlivým cílům jsou navržena opatření k jejich dosažení. Do této části
patří kapitoly č. 5 – Stanovení vize a prioritních oblastí rozvoje obce Ratenice, č. 6 – Cíle a
opatření prioritních oblastí, č. 7 – Matice vazeb mezi jednotlivými cíli a č. 8 – Celkový
hierarchický přehled prioritních oblastí, jejich cílů a jednotlivých opatření.

www.ratenice.cz
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2.3.

Názvosloví a metodika pro popis cílů a jejich opatření

Plán obnovy používá tyto hlavní pojmy:
 Vize: jedná se o stručný text popisující budoucí směřování obce Ratenice; vize je
rozčleněna do několika prioritních oblastí.
 Prioritní oblasti: vycházejí z vize a tuto vizi upřesňují; prioritní oblasti popisují své
konkrétní cíle.
 Cíle (dle prioritních oblastí): jsou soupisem konkrétních návrhů cílů, kterých by mělo
být v prioritní oblasti dosaženo; dosažení cíle je realizováno vybraným opatřením.
 Opatření (k dosažení cílů): každého cíle může být dosaženo pomocí realizace
nějakého opatření; cíle lze většinou dosáhnout i několika různými způsoby, tzn.
realizací různých druhů opatření (např. cíl – zvýšení bezpečnosti silničního provozu =
snížení rychlosti aut projíždějících obcí, můžeme dosáhnout pomocí těchto opatření:
vybudováním ostrůvku s přechodem, instalací retardéru, instalací měřiče rychlosti, nebo
zvýšeným dohledem Policie ČR, atp.).
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Příklad hierarchického uspořádání Plánu obnovy:
Opatření 1:
Cíl (A1):
Opatření 2:

Cíl (A2):

Opatření 1:

Prioritní oblast (A):
Opatření 1:
Cíl (A3):
Opatření 2:

Cíl (B1):

Opatření 1:

Cíl (B2):

Opatření 1:

VIZE

Prioritní oblast (B):

Opatření 1:
Prioritní oblast (C):

Cíl (C1):
Opatření 2:

Cíl (D1):

Opatření 1:

Prioritní oblast (D):
Opatření 1:

Cíl (D2):

Opatření 2:
Opatření 3:

www.ratenice.cz
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Cíle prioritních oblastí, které jsou v návrhové části Plánu obnovy, jsou popsány jednotným
způsobem pomocí této tabulky:
Prioritní oblast:
číslo cíle
popis:
kontrolní metriky:
stupeň důležitosti:
opatření k dosažení
cíle:

slovní identifikace Cíle prioritní oblasti:

nízký – střední – vysoký
opatření
číslo

popis

finanční
náročnost
nízkástřednívysoká

současný majitel:
garant realizace:
možnost
spolupráce:
související cíle:

Charakteristika stupně důležitosti a finanční náročnosti:

nízký

střední
vysoký

nízká
střední
vysoká

8

stupeň důležitosti
Nízký stupeň zařazuje cíl do tzv. zásobníku projektů. Daný cíl by měl být
realizován pouze v případě, že se objeví externí finanční zdroj (dotace,
grant, dar, jiná finanční podpora), který pokryje větší část finančních
nákladů (více jak 50 %) nutných ke splnění cíle. Tyto externí zdroje bývají
většinou k dispozici ad hoc (bez možnosti časového naplánování), proto je
vhodné je využít ve chvíli, kdy se zrovna nabízí.
Střední stupeň důležitosti zařazuje cíl v případě dostupných finančních
prostředků ke splnění ideálně ve střednědobém horizontu (5 – 10 let).
Vysoký stupeň důležitosti stanovuje prioritní řešení daného cíle a měl by se
(s ohledem na finanční zdroje) realizovat co nejdříve.
finanční náročnost
Nízký stupeň je definován finanční náročností investice
do 250.000,- Kč.
Střední stupeň je definován finanční náročností investice pohybující se
mezi 250.000 – 1.000.000,- Kč.
Vysoký stupeň je definován finanční náročností investice převyšující částku
nad 1.000.000,- Kč.
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Zvolená metodika stanovuje cíle tak, aby zohledňovala běžně používanou metodiku
S.M.A.R.T. používanou v projektových řízeních všeho druhu. Metodika S.M.A.R.T. stanovuje
pro popis jednotlivých cílů tyto požadavky:
 Cíl musí být SPECIFICKÝ (Specific) – musí být co nejlépe popsán, aby bylo na první
pohled zřejmé, čeho přesně se má dosáhnout.
 Cíl musí být MĚŘITELNÝ (Measurable) – musí být ověřitelné, zda byl cíl prokazatelně
splněn (případně na kolik).
 Cíl musí být ATRAKTIVNÍ A NAPLŇUJÍCÍ POTŘEBU (Achievable) – musí být stanoven
tak, aby nebyl ani příliš těžký, ani příliš banální, ale byl pro naplnění potřeb obce a
jejích občanů přiměřený (např. výstavba krytého bazénu).
 Cíl musí být REALISTICKÝ (Realistic) – musí být stanoven tak, aby jeho splnění bylo
možné(např. výstavba obecního metra).
 Cíl musí být TERMÍNOVANÝ (Time-bound) – musí mít stanoven konkrétní termín(y)
při (s)plnění cíle.

www.ratenice.cz
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3. Současná charakteristika obce Ratenice
3.1.

Identifikační a základní údaje

adresa OÚ
IČ / DIČ
ZUJ = ICOB
ID obce
katastrální výměra
počet obyvatel
počet nezaměstnaných
průměrný věk
počet zkolaudovaných domů
pošta
škola
mateřská škola
zdravotnické zařízení
policie
obchod potravin
elektrické vedení v zemi
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
veřejný vodovod
plynovod
železniční stanice v obci
autobusová zastávka v obci

Identifikační údaje
Ratenice 67, 289 11 Pečky
00239704 /CZ00239704
537748
13974
Statistické údaje (k 1.1.2012)
473 ha
584 (0-14 let = 110 (18,8%); 15-64 let = 405 (69,4 %); 65 let a víc = 69 (11,8%)
34 (15,9%) (z toho absolventů = 1; počet nezaměstnaných nad 12 měsíců = 14)
37,4 roků
252
ne (nejbližší ve vzdálenosti 2 km v Pečkách a v Cerhenicích)
ne (nejbližší ve vzdálenosti 2 km v Pečkách, ve Vrbové Lhotě a v
Cerhenicích)
Ano
ne (nejbližší ve vzdálenosti 2 km v Pečkách a v Cerhenicích)
ne (nejbližší ve vzdálenosti 2 km v Pečkách)
ano
ano
částečně ano (napojena na ČOV v Pečkách)
ano
ne
ne
ne (nejbližší ve vzdálenosti 2 km v Pečkách a v Cerhenicích)
ano (linka H 38 Pečky – Ratenice – Vrbová Lhota – Poděbrady; linka
H 39 Pečky – Ratenice – Sokoleč - Poděbrady)

Zdroj dat: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/mesta_a_obce

3.2.

Popis základních charakteristik obce

3.2.1. Umístění obce a územní podmínky
Obec Ratenice se nachází ve východní části Středočeského kraje a spadá do okresu Kolín.
Od Kolína je vzdálena 12 km, od Poděbrad 8 km a od Peček 2 km. Obec tvoří jednu jednotku
a není rozdělena do více samostatných částí. Je položena na okraji Polabské nížiny těsně
kolem 200 m.n.m.

10 
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Obrázek 1: Geografické umístění obce Ratenice

3.2.2. Počet domů a obyvatel
Aktuálně se na území obce nachází 252 zkolaudovaných domů, z toho je 225 trvale
obydleno a 27 slouží jako chalupa pro občasnou rekreaci. V obci žije 584 obyvatel (stav
k 1.1.2012).
Historicky bylo obyvatelstvo počítáno v roce 1850 jen domácí, v letech
1869–
1950 přítomné, v roce 1940 byl počet obyvatel odhadnut dle vydaných potravinových lístků,
mezi lety 1961–1991 bylo počítáno obyvatelstvo v obci bydlící, v roce 2001 bylo zahrnuto do
sčítání obyvatelstvo s trvalým i dlouhodobým pobytem.
Počet domů nebyl v roce 1850 a 1940 zjišťován. Mezi lety 1869–1950 byly počítány obydlené
i neobydlené domy, v letech 1961-1980 se počítaly jen trvale obydlené domy av letech 1991–
2001 obydlené i neobydlené domy. Pro rok 2010 byl počet domů stanoven podle registru
budov k 1. lednu 2010.
Jedno z mnoha zajímavých zjištění z historických dat je například to, že majetnost
obyvatelstva v Ratenicích v současné době je větší než kdykoliv předtím, neboť od 90. let
připadají na jeden dům přibližně dva lidé oproti začátku 20. století, kdy na jeden dům

www.ratenice.cz
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připadalo lidí pět. Z toho faktu se také dá usuzovat na větší atomizaci a individualizaci
společnosti díky menším rodinám.

Z grafu vyplývá nárůst po roce 1989, kdy se změnou režimu zvrátil trend vylidňování obce. Do
Ratenic se stěhují noví občané. Bydlení v Ratenicích nově vyhledávají (převážně mladší)
občané toužící po životě v klidném vesnickém prostředí, kde mohou získat cenově
dostupnější vlastní bydlení (větší vzdálenost od Prahy) a zároveň mohou denně dojíždět
za prací do Prahy (dostupnost do 1 hodiny) či okolních měst.
3.2.3. Dopravní podmínky
Obec Ratenice leží na silnici III. třídy 329 14 spojující město Pečky s městysem Cerhenice a
na silnici III. třídy 329 15 vedoucí do Vrbové Lhoty, kde se napojuje na silnici II. třídy 329
vedoucí k dálničnímu sjezdu EXIT 35 D11 vedoucí z Prahy do Hradce Králové. Dálniční sjezd
se nachází pouhé 3 km od středu Ratenic, proto je silniční napojení na dálniční síť pro
využití individuální dopravy excelentní. Negativem v silniční dopravě je častý průjezd obcí
řidičů nedodržujících maximální povolené rychlosti.
Nejbližší železniční spojení se nachází vždy přibližně 2 km od obce – jsou to železniční
stanice ve městě Pečky (trať 011 a 012) a železniční zastávka Cerhenice (trať 011). Železnice
umožňuje dobré spojení do středu hlavního města (Masarykovo nádraží, doba jízdy 50 – 55

12 
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minut, takt ve špičku 30 minut, takt mimo špičku 60 minut) a do Kolína (doba jízdy do 15
minut ve stejném taktu).
Obec je propojena veřejnou hromadnou dopravou pomocí autobusových linek H38 a H39
Středočeské integrované dopravy (SID) spojující Pečky železniční stanici a Poděbrady
železniční stanici. Autobusová linka však není integračně propojena s navazující železniční a
ani autobusovou dopravou. Autobusy většinou ani neumožňují rozumný přípoj (doba čekání je
mnohdy delší než 25 minut = doba docházky z nádraží do Ratenic chůzí), proto většina obyvatel
využívá individuální dopravu automobilem. Na autobusové lince H 38 je vedeno 14 spojů, na
H 39 3 jedním směrem v pracovní dny, ve dnech pracovního klidu a o svátcích byly všechny
spoje zrušeny. Napojení obce na veřejnou hromadnou dopravu pokračující do Prahy a dalších
městských center je z výše uvedených důvodů mnohonásobně horší ve srovnání
s individuální automobilovou dopravou.
Ratenice dosud nikdy neměly cyklostezku, kterou by mohli využívat jak cyklisti, tak pěší
(příp. jezdci na in-line bruslích). Z důvodů zvyšujícího se provozu automobilové dopravy na
silnici mezi Ratenicemi a Pečkami bylo rozhodnuto usilovat o vybudování cyklostezky vedené
paralelně podél silnice s cílem zajistit bezpečnost cyklistům a chodcům mířících do Peček
(kvůli navazující železniční dopravě, úřadům, školám, obchodům, zdravotnickému zařízení,
atp.). Cyklostezka by měla být dokončena v roce 2013, v Pečkách však není zajištěna
návaznost na případnou cyklotrasu vedoucí bezpečně (bez kongesce s automobily) přes
město, ani další cyklistická infrastruktura (vhodné stojany na kola, bezplatná zabezpečená
a zastřešená úschovna kol na nádraží, atp.). Současná placená úschovna kol na nádraží má
časově omezený provoz a zároveň je předražená (30,- Kč / 1 uložení kola). Doprava z Ratenic
na nádraží na kole při využití úschovny kol je tak, naprosto nelogicky, nejdražším dopravním
prostředkem ve srovnání s cenou za jízdenku u autobusu či za benzín u automobilu!
3.2.4. Infrastruktura obce
Ratenice patří z hlediska infrastruktury mezi nedostatečně zasíťované a z hlediska
infrastrukturních investic zanedbané obce. Zcela zde chybí veřejný vodovod, přičemž voda
z většiny studní je díky bezprostřední blízkosti polí nepitná (např. mnohonásobně překračuje
normu množství dusičnanů ve studniční vodě z důvodu hnojení polí).
Donedávna neexistovala ani splašková kanalizace (zprovozněna v roce 2010), avšak i ta
dosud zcela chybí v horní části obce a části návsi. Dešťová kanalizace byla vybudována díky
vlastnímu úsilí a píli občanů v 70. letech, avšak některé její části jsou již morálně zastaralé a
potřebovaly by opravy.
Je nepochopitelným paradoxem, proč se tehdejší vedení obce na přelomu 70. a 80. let
nezasadilo o plynofikaci obce, když se přímo podél hranice obce tehdy budoval kapacitní
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plynovod. Nyní po více jak 30 letech se cena plynu stává svou výší neatraktivní, a proto by
v současnosti vybudování plynovodu nebylo již více ekonomicky efektivní.
Posledním výrazným infrastrukturním nedostatkem jsou zcela nedobudované (hlína) a nebo
nedostatečně kvalitní (asfaltem slepený štěrk) místní komunikace.
Naopak pozitivní infrastrukturní věcí byla výstavba nového elektrického vedení v obci a
jeho položení do země (v roce 2001).
Veřejné osvětlení a obecní rozhlas funguje po celé obci. Osvětlení při hlavní silnici je
umístěno na starých vysokých sloupech, Jsou osazeny úspornými tělesy, která šetří
elektrickou energii. Na vedlejších komunikacích jsou světla umístěna na adekvátně vysokých
sloupech, které jsou rovněž osazeny úspornými tělesy. Obec se o veřejné osvětlení řádně stará
a v pravidelných intervalech provádí jeho údržbu. To platí i pro obecní rozhlas, který svou
funkci plní dobře kromě několika „hluchých“ míst.
3.2.5. Další občanská a technická vybavenost
V obci funguje jeden obchod – samoobsluha se smíšeným zbožím a jeden hostinec U
Kratochvílů. V hostinci se nachází společenský sál (jediný zděný kapacitní sál v obci) pro
kulturně-společenské akce (plesy, vystoupení, atp.).
V posledních letech se vedení obce úspěšně podařilo „znovuvzkřísit“ areál sportoviště
skládající se z dětských prolézaček, vyasfaltovaného malého hřiště a v roce 2011 – 2012 byla
zrekultivována travní plocha velkého hřiště, které bylo uzavřeno, protože se obci dlouhodobě
nedařilo získat od původních majitelů pozemky, které jim byly vráceny po roce 1990
v restitucích. V areálu sportoviště se nachází zděná budova kabin se sociálním zázemím
(částečně zrekonstruována) a vedle ní stojí malá „klubovna sportovců“. Za budovou kabin je
nově instalována cisterna napojená na studnu, která umožní SDH Ratenice bez omezení
nacvičovat požární útok. Vedle budovy kabin vznikl na podzim 2011 permakulturní sad, který
je určen jako klidová zóna sportoviště. V současné době jsou vysazeny stromy a keře, chybí
posezení (pergola) a veřejné ohniště. Kolem velkého hřiště se nenachází žádné zázemí pro
sportovce či po diváky. Areál hřiště je částečně oplocen.
Od roku 1974 je v budově římsko-katolické fary v nájmu mateřská škola s vlastní kuchyní.
(zprovozněna 15.9.1976). Vybavení mateřské školy i kuchyně odpovídá současným
standardům. Mateřská škola má celkovou kapacitu 25 dětí. Vlastní farní úřad (jako instituci)
obec nemá, v roce 2005 byla ratenická římsko-katolická farnost sloučena s farností v Pečkách.
V obci však funguje kostel, zasvěcený sv. Jakubu Většímu, kde se pravidelně konají každou
neděli bohoslužby a nepravidelně kulturní akce (koncerty). Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické církve a především díky iniciativě vedení obce byl v letech 2005 – 2010 staticky
zafixován a opraven (nová střecha věže a schodiště, opravená střecha lodi, nová střecha
sakristie, kompletní fasáda i s nabarvením). Do vlastnictví církve patří i hřbitov, který je
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umístěn východně od obce. Kolem celého areálu hřbitova je zděná zeď a na samotném
hřbitově je menší budova márnice. O základní údržbu hřbitova se stará obec.
Obecní úřad sídlí v budově historické školy. V budově je kromě kanceláře úřadu zasedací
místnost, knihovna a sklad. Budova byla naposledy rekonstruována v 70. letech, částečná
rekonstrukce se uskutečnila v roce 2004, v roce 2011 proběhly nejnutnější opravy (oprava
WC a výměna vstupních dveří). Zasedací místnost slouží ke slavnostním zasedání
zastupitelstva, vítání občánků, přednáškám, promítání a jiným typům schůzek některého
z ratenických spolků.
Do vlastnictví obce patří hasičská zbrojnice, kde má svou základnu Sdružení dobrovolných
hasičů Ratenice. Budova zbrojnice byla v posledních letech postupně opravována (fasáda,
zateplení vrat, atp.). Avšak celá budova se potýká s jistými statickými problémy, neboť byla
postavena na zasypané louži. Ve zbrojnici je umístěno auto – cisterna a hasičské vybavení.
Jedna z místností slouží jako zázemí pracovníkům obce, kteří se starají o sekání zeleně a další
údržbu veřejných prostranství v obci.
Do vlastnictví obce dále patří 3 sociální byty v domě čp. 49.
Veřejnosti částečně slouží i budova patřící místnímu mysliveckému sdružení – tzv.
myslivecká chata. Sdružení se o chatu a její okolí stará svépomocí. Chata bývá propůjčována i
k „nemysliveckým“ akcím– např. k výročním hasičským schůzím, oslavám, atp.
Řádné odpadové hospodářství obce je také jednou z priorit vedení obce. V obci funguje svoz
směsného odpadu firmou (v současnosti Technické služby Nymburk), který funguje
v pravidelných intervalech (četnost si může každý občan zvolit a dle toho je stanovena cena).
Pro tříděný odpad existují v obci dvě neomezeně dostupná místa s nádobami na papír, plast,
bílé a barevné sklo a tetrapakové obaly (u samoobsluhy a v ulici U křížku). Každou sobotu je
od 10 do 11 hodin otevřeno „sběrné místo“, na kterém mohou občané zdarma (na náklady
obce) odevzdat železný šrot, elektrospotřebiče, pneumatiky (bez středu) a bioodpad. Za
poplatek zde mohou odložit i směsný odpad. Sběrné místo je umístěno na pozemku patřící
Římsko-katolické církvi a z tohoto důvodu nebylo investováno do jeho úprav.
Menši kontejner je na náklady obce umístěn také na hřbitově.
Kromě odpočinkové zóny na sportovišti existují v obci čtyři plochy, kde jsou umístěny lavičky
a odpadkové koše. Jedno z nich je na návsi za hasičskou zbrojnicí, další před hostincem, dále
u pomníku při hlavní silnici a poslední v aleji vedoucí ke hřbitovu. Lavičky jsou pravidelně
udržovány obcí, a proto jsou v pořádku. Odpadkové koše jsou také většinově vyhovující.
Problém dělají pouze staré otevřené železné nádoby, ze kterých odpadky za větrného počasí
vylítávají ven.
Pro informovanost občanů kromě obecního rozhlasu slouží také vývěsky a výlepové plochy.
Přímo na návsi je umístěno pět vývěsek a dále jedna přímo na fasádě obecního úřadu
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(všechny jsou poměrně nové). Vedle hasičské zbrojnice je umístěna hlavní výlepová plocha,
která je hojně využívána. Naproti vjezdu na hřiště je podstatně menší výlepová plocha, která
je využívána spíše zřídka.
3.2.6. Spolkový život
V obci se angažují celkem čtyři spolky. Jsou to Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) Ratenice,
Myslivecké sdružení Ratenice – Vrbová Lhota, Tělovýchovná jednota (TJ) Sokol Ratenice a
občanské sdružení Ratenická včela. Všechny spolky jsou aktivní, jejich členové a příznivci se
podílejí nejen na vlastních aktivitách spolku, ale i na zvelebování obce. Kromě mysliveckého
sdružení, které má svou chatu, nemají ostatní spolky vhodné prostory k setkávání. SDH se se
svými „hasičaty“ uchyluje do knihovny, při výročních akcích si zapůjčuje mysliveckou chatu.
Ratenická včela většinu svých akcí pořádá v prostorách zasedací místnosti, taktéž v budově
obecního úřadu. TJ Sokol Ratenice využívá za příznivého počasí svou malou „klubovnu
sportovců“ v areálu sportoviště.
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4. SWOT analýza obce Ratenice

SILNÉ STRÁNKY (S)








výhodná poloha mezi Prahou, Poděbrady a
Kolínem s dostatkem pracovních příležitostí
zachování venkovského rázu obce i krajiny,
příjemné bydlení
široké spektrum činných spolků - pestrý
kulturní a sportovní život
fungující základní systém třídění a sběru
odpadu
vyrovnaný rozpočet obce
dostupnost mateřské školy, obchodu a
hostince v obci
absence dálkové tranzitní dopravy

PŘÍLEŽITOSTI (O)









SLABÉ STRÁNKY (W)







nevybudovaná základní infrastruktura
(chybí část splaškové kanalizace, část
chodníků, zcela chybí vodovod, kvalitní
provedení místních komunikací),
náves splňuje funkci z hlediska dopravního,
je třeba ji modernizovat
málo zeleně
zastaralý technický stav budov ve vlastnictví
obce
omezené možnosti setkávání pro některé
spolky a kroužky

www.ratenice.cz

existence finanční podpory z fondů
Evropské unie (do r. 2020)
existence dobré spolupráce mezi obcemi
Dobrovolného svazu obcí Pečecka (zlepšení
koordinace rozvojových záměrů)
dokončení splaškové kanalizace
vybudování kvalitních místních komunikací
a dalších infrastrukturních projektů
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů po
dokončení cyklostezky do Peček a
dobudování potřebné cyklistické
infrastruktury
zlepšení vzájemné návaznosti autobusů s
vlakem (lepší koordinace a spojení do
jednoho dopravního systému)

HROZBY (T)








nedostatek finanční zdrojů na obnovu obce
a rozvojové aktivity
zdražování služeb odpadového
hospodářství
zhoršování kvality ovzduší vlivem cenových
rozdílů paliv
nešetrné hospodaření v krajině, snižování
biodiverzity a kácení stromů
nárůst automobilové dopravy
nedostatečná kapacita MŠ
nezájem občanů o pořádek v obci
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5. Stanovení vize a prioritních oblastí rozvoje
obce Ratenice
5.1.

Vize

Vytvořit z obce Ratenice moderní obec s venkovským životním stylem, který bude posilován
vyváženým rozvojem všech složek určujících kvalitu života:
-

Probouzením partnerství mezi občanem a obcí, mezi občany navzájem –prohlubování
mezilidské sounáležitosti a solidarity, a prohloubení spolupráce mezi obcemi,
zvelebováním infrastruktury a majetku obce, institucí a spolků,
zlepšováním životního prostředí s vysokým podílem zeleně, udržitelným územním
rozvojem a částečnou energetickou nezávislostí,
zvyšováním dopravní dostupnosti a bezpečnosti.

Dlouhodobou spokojenost občanů založit na vzájemné sounáležitosti s obcí a okolní krajinou na
společném hledání místní identity. Počet obyvatel by v nejbližších 1O letech neměl přesáhnout
1000 osob.

5.2.

Stručný popis čtyř prioritních oblastí

Obec Ratenice se ve svém budoucím směřování zaměří na tyto prioritní oblasti bezprostředně
vycházející z vize:

5.2.1.

Prioritní oblast (A):
PROBOUZENÍ PARTNERTSTVÍ

Dynamika současného společenského dění přináší nové problémy a úkoly, s jejichž řešením
nejsou na úrovni obce žádné nebo jen velmi malé zkušenosti. Proto je nutné zapojit všechny
dostupné informační zdroje, získávat nové podněty a seznamovat se s dobrými příklady
řešení z praxe jiných. Je třeba učit se partnerskému přístupu, zlepšovat komunikaci, hledat
kreativní způsoby zapojování veřejnosti do rozhodování – tzn. pracovat na zlepšování vztahu
„občan – obec“. Toto partnerství staví na základním vztahu „občan – občan“, který by obec
měla podporovat aktivitami vedoucími ke vzájemnému poznání (např. nově příchozích se
starousedlíky), prohlubování mezilidské sounáležitosti a solidarity (např. vztah mladší
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generace se seniory). Poslední vztah „obec – obec“ čerpá ze zkušeností a setkání s lidmi z
jiných obcí, ať už českých nebo zahraničních. Tento vztah může být zcela neformální a nebo
může být v případě zájmu obou stran institucializován formou partnerské smlouvy. Ratenice
mohou čerpat zkušenosti v rámci Dobrovolného svazku obcí (DSO) Pečecka, MAS
Podlipansko a pro budoucnost i z partnerství se zahraniční obcí (obcemi). Zkušenosti jiných
obcí napovídají, že členství obce v některé z asociací sdružující obce je ku prospěchu. Členské
obce totiž dostávají informace o aktuální legislativě, sdílejí informace o řešení různých
problémů, atp. Ratenice si mohou vybrat ze dvou asociací – Sdružení místních samospráv
ČR nebo Svazu měst a obcí ČR.
Pro zlepšení služeb obecního úřadu občanům je třeba se zaměřit na dvě oblasti. První jsou
přímo poskytované služby – zlepšení úrovně a aktuálnosti informací na obecním webu.
Druhou oblastí je zlepšení technického vybavení úřadu, aby nedocházelo k nedostatkům
(např. kvůli zastaralému softwarovému vybavení). Zároveň je třeba zlepšit samotné prostory,
ve kterých se služby vykonávají – při budoucí rekonstrukci budovy se nesmí zapomenout na
bezbariérový vstup do samotné budovy OÚ a také na vhodný odbavovací prostor.
Do nutného dialogu (tzv. osvěta) mezi vedením obce a občany musí být zahrnuty následující
oblasti: proč třídit odpad, proč uklízet psí výkaly a vodit psi na vodítku a proč
nevypouštět septik do dešťové kanalizace (u domů, které nejsou na splaškovou kanalizaci
připojeny). Všechny tři okruhy mají ve svém důsledku negativní dopad na prostředí, ve
kterém všichni žijeme. Zejména poslední, kde nedovolené vypouštění septiků do dešťové
kanalizace kontaminuje spodní vody a tím pádem vodu ve studnách, kterou je většina
obyvatel obce při neexistenci vodovodu nucená pít.
V rámci dosavadní dobré partnerské spolupráce mezi obcí a jednotlivými spolky je nanejvýš
vhodné, aby obec i nadále podporovala činnost spolků a prohlubovala spolupráci s nimi.
Většinou není nutná ani tak podpora finanční, ale spíše „lidská“ – ať už ve formě materiální
pomoci či poskytnutí zázemí nebo zkušeností s čerpáním externích finančních zdrojů. Jedním
z nejdůležitějších projektů mezi obcí a spolky je pokračování při obnově sportoviště a jeho
jednotlivých součástí. Po dokončení rekonstrukce sportoviště toto nové zázemí umožní
zejména spolkům TJ Sokol Ratenice a SDH Ratenice rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro
děti a mládež, která je ideálním preventivním opatřením proti problémům s drogami a jinými
patologickými jevy moderní společnosti.
SDH Ratenice a jeho výjezdová jednotka sídlí v hasičské zbrojnici. Dílčí opravy budovy
zbrojnice byly započaty, je však nutné pokračovat v jejich dokončení a to v úzké spolupráci se
členy SDH Ratenice. Členové by měli samostatně identifikovat potřeby vedoucí k zefektivnění
provozu samotné budovy (např. opatření vedoucí ke snižování spotřeby el. energie), ke
zvýšení bezpečnosti členů výjezdové jednotky, atp. a v úzké spolupráci s vedením obce
pracovat na jejich realizaci.
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Dnešní ekonomická krize a stále vyšší ceny za energie by měly vést občany ale i obec jako
celek k hledání možností, jakým způsobem by si obec v budoucnosti mohla „přivydělat“, aby
měla na svůj provoz, na investice, případně na základní sociální pomoc potřebným občanům
v případě, že krize budou pokračovat či se budou dokonce prohlubovat. V rámci diskuzí se
všemi obyvateli obce a na základě zkušeností jiných českých či zahraničních obcí by se měly
identifikovat oblasti, ve kterých by obec mohla částečně „podnikat“. Cílem je učinit obec méně
zranitelnější vůči finančním výkyvům, zajistit jí tak alespoň částečnou finanční nezávislost.
Tato nezávislost se může týkat i tzv. místní energetiky (např. pěstování rychlerostoucích
energetických plodin na polích patřících obci v kombinaci s částečným volným prodejem či
budoucí výstavbou centrální výtopny spalující tyto obecní energetické plodiny“). Jak přísloví
říká: „Připravenému štěstí přeje.“ A proto by nejen občan – jednotlivec, ale i obec jako
komunita občanů by měla hledat své možnosti a být připravena na eventuální horší doby.
V neposlední řadě by měla obec dbát na dobré vztahy mezi obcí a Římsko-katolickou církví.
Dobrá spolupráce s duchovními správci již byla navázána. Je třeba pokračovat v uskutečnění
potřebných kroků vedoucích nejen k dokončení všech nutných oprav samotné budovy
kostela (např. odvodnění, oprava oken)a jejího vybavení (např. oprava varhan, renovace
fresky), ale hledat i inovativní způsoby využití vnitřního prostoru (výstavy, kulturní akce, atp.).
Ke každé obci, Ratenice nejsou výjimkou, patří i tzv. malé kulturní památky. V okolí Ratenic
se nacházely celkem čtyři boží muka / památné kříže. Některé zmizely zcela, některé jsou
poničené. V rámci spolupráce se spolky by se mohly pomocí grantů drobné památky opravit
(znovu zrekonstruovat), aby se tak dodala krajině tradiční kulturnost. Obdobnou funkci může
být i naučná stezka, která by jednoduchým způsobem představovala bohatou historii obce.
Z dotazníků vyplývá potřeba řešit problémy se zatoulanými zvířaty (zejména psy) – a jejich
dočasné „úschovy“. Možností se nabízí více, ale mělo by se v budoucnu hledat v rámci širší
diskuze s občany – a tato diskuze by mohla zároveň mít preventivní účinky. Nabízí se také
spolupráce a společná koordinace postupu v rámci DSO.

5.2.2.

Prioritní oblast (B):
INFRASTRUKTURA A MAJETEK

Standardní základní infrastruktura je jedním z hlavních pilířů každé fungující obce. Je třeba se
zaměřit na dobudování splaškové kanalizace, naplánovat a pokusit se získat prostředky na
vybudování veřejného vodovodu, opravit dešťovou kanalizaci a hledat souvislosti s
revitalizací „louže“ sloužící jako záchytné místo právě pro dešťovou vodu. Jak vyplynuto i
z dotazníkového šetření, mělo by dalšími infrastrukturními úkoly být vybudování místních
komunikací (např. cesty za hasičárnou „na kopečku“, cesta ke hřbitovu, cesty u nové
zástavby, atd.), chodníků (např. nový chodník z návsi na Vrbovou Lhotu nebo nový chodník
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od zatáčky směrem na Pečky) či zefektivnění fungování veřejného osvětlení (např.
kontinuální osvětlení vozovky a neoslňování širšího okolí) a obecního rozhlasu (opravy
nefunkčních částí).
Při úvahách o rekonstrukci obecního úřadu je třeba najít další, nové funkce. Jednou z nich by
mohl být vznik „místa setkávání“ (pro kroužky, promítání, přednášky, atp.). Neexistence
takového místa je občany pociťována jako velký nedostatek a budova obecního úřadu
představuje jednu z mála reálných možností, kde by se podobné zařízení dalo vybudovat.
Jedním z návrhů je v budově obecního úřadu vytvořit multifunkční prostor „tři v jednom“ – tj.
na místě současné knihovny, zadního skladu a dvora vytvořit moderní prostor, který by
vhodně sdružoval „místo setkávání“, knihovnu a malou muzejní expozici. Malou muzejní
expozicí je myšlen projekt tzv. Marobudova markomanského muzea, který by vznikl za úzké
spolupráce s Muzeem v Poděbradech (na území Ratenic a okolních katastrech se totiž našly
vzácné památky z rané doby římské, kdy vládl král Marobud svému kmenu Markomanům – tyto
památky bychom takto mohli přímo v Ratenicích dlouhodobě vystavit a Muzeum Poděbrady by
takovouto iniciativu plně zaštítilo). „Místo setkávání“ bude mít kromě zvyšování povědomí o
jedinečné historii obce a všeobecného „sepětí“ s obcí ve formě zdravého patriotismu podobné
pozitivní důsledky, jaké přinese dokončení sportoviště. Umožní nabídnout zejména dětem a
mládeži (např. za nepříznivého počasí) prostor pro uskutečňování pestré škály
volnočasových aktivit, které mají preventivní charakter vůči patologickým jevům současné
společnosti (drogy, „party“, atp.)
V blízké budoucnosti bude nutné najít řešení pro dlouhodobě udržitelné majetkové vztahy
mezi obcí a církví, neboť obec je ve farním úřadu (využíváno jako mateřská škola) a
přilehlých pozemcích (využíváno jako školní zahrada a sběrné místo) pouze v dočasném
nájmu. Buď dojde k dohodě o odkupu a po něm bude následovat rekonstrukce s cílem
zachovat provoz MŠ nebo je nutné začít hledat nové umístění provozu MŠ. Prioritou obce je
zachovat MŠ v Ratenicích. Dle dotazníkového šetření by mnozí občané uvítali výstavbu
tělocvičny (zejména pro sportování v zimě). Proto je třeba v případě eventuálního plánování
stavby nové budovy pro mateřskou školu na tuto možnost myslet a v rámci projektu podobné
zařízení eventuálně naplánovat.
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5.2.3.

Prioritní oblast (C):
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ÚZEMNÍ ROZVOJ

Vzhled bezprostředního okolí domu a spoluúčast obyvatel v péči o životní prostředí a zeleň
jsou priority obyvatel vyplývající z provedeného dotazníkového šetření. Proto se při
plánování a realizaci níže popsaných projektů nesmí na podíl široké veřejnosti zapomenout.
Dominantou každé významnější obce je kromě kostela i náves, a tak je tomu i v Ratenicích.
Cílem budoucího udržitelného rozvoje Ratenic je třeba zmodernizovat náves sloužící
především svým občanům (přirozené centrum spojené s možnostmi vzájemného setkávání,
odpočinku a relaxace (lavičky, atd.) a na druhé straně funkční centrum umožňující důstojné
parkování u obchodu či hostince – zahrnuto do projektu modernizace návsi). Poslání místa
odpočinku s odpovídajícím mobiliářem by měla mít i navazující plocha bývalého hřbitova
kolem kostela.
Dosud neexistuje jednotná koncepce pro rozvoj zeleně. Vzhledem k menší velikosti obce
Ratenice se jeví jako nejlepší zpracovat jednotný projekt uplatnění zeleně v obci a tento
projekt postupně realizovat. Jedná se především o rozšíření uliční zeleně na veřejných
prostranstvích a ulicích patřících obci. V rámci této koncepce je vhodné zapracovat i vhodné
umístění laviček a dalšího mobiliáře.
Nutný odborný zásah si žádá „louže“ a její okolí. Část plochy louže je třeba zachovat, neboť
účinně zachycuje vodu v případě přívalových dešťů. Je nutné hledat odborníky, kteří by
dokázali vymyslet projekt, který by tuto vodní plochu zkultivoval a spolu s jejím
bezprostředním okolím tuto oblast obce zatraktivnil.
V oblasti životního prostředí je dále nutné zaměřit se na zlepšení podmínek pro ochranu
biodiverzity nejen v intravilánu obce, ale i v okolní krajině. Protože se obec nachází
uprostřed polí bez přímého napojení na větší les, je třeba se zasazovat alespoň o udržování a
vznik nových alejí. Dále je třeba pokusit se vytipovat nová místa pro možnost výsadby
rozptýlené zeleně v katastru obce, ale také místa pro založení nových remízků sloužících jako
ochrana zvěři.
Dle dotazníků bylo odpadové hospodářství obce hodnoceno velmi kladně. Do budoucna je
žádoucí zatraktivnit třídění odpadů i pro domácnosti dosud netřídící. Proto je třeba vytipovat
další vhodná místa pro umístění nádob na tříděný odpad. Tato místa budou mít nejen
zpevněnou plochu, na které budou nádoby stát (dosavadní způsob umístění na trávník je
nežádoucí i nevhodný), ale tato místa musí být ozdobou obce – měly by mít např. dřevěnou
zástěnu zkrášlenou zelení, která by pohled na samotné sběrné nádoby z větší části kryla.
Dosavadní místa s nádobami na tříděný odpad by měla být v tomto smyslu takto
zrekonstruována. Do budoucna je třeba se v oblasti komunikace s veřejností (viz 1. priorita)
zaměřit na vhodnou osvětu, aby se poměr tříděného odpadu vůči netříděnému zvětšoval.
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Obec se dlouhodobě potýká s problémem psích výkalů na ulicích a chodnících v obci. Jedním
z opatření, které by mohlo vést ke zlepšení je umisťování košů na psí výkaly. Zde je také
vhodné o problému mluvit otevřeně a vhodnou osvětou vést občany k tomu, aby vodili své psy
na vodítku a uklízeli po nich.
Z dotazníkového šetření vyplývá i požadavek na rekonstrukci a celkovou kultivaci sběrného
místa a jeho příslušenství. To se však nachází na církevním pozemku, a proto hledání pro
celkové řešení musí počkat až do vyřešení církevních restitucí. Pokud by se podařilo získat
tyto plochy do vlastnictví obce, je nutné zpracovat plány celkové rekonstrukce a tuto
realizovat.
Do roku 2015 musí být dle zákona přijat nový územní plán, který by měl reflektovat i
všechny priority vytýčené v tomto dokumentu zohledňující udržitelný územní rozvoj obce a
jejího okolí. Protože územní plán ovlivňuje finální vzhled obce, který po realizaci už nelze
téměř měnit, je nutné při jeho plánování spolupracovat s odborníkem – urbanistou.

5.2.4.

Prioritní oblast (D):
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A BEZPEČNOST

Jako prioritní vyplynulo z dotazníkového šetření budování cyklostezky včetně jejího dalšího
pokračování mimo automobilový provoz po městě Pečky až k nádraží a dále návaznost na
cyklostezku do Velkých Chvalovic. Ve spolupráci s městem Pečky a obcemi DSO Pečecka
následně instalovat moderní cyklistickou infrastrukturu nejen v Ratenicích (u obchodu, před
OÚ, u hostince, na sportovišti), ale i v Pečkách (nejlépe vhodné „U“ stojany na kola nedeformující
výplet u městských zařízení či pošty). Prioritou je také realizovat zabezpečené zastřešené
bezplatné stání pro kola, aby se cyklistická doprava do Peček a na nádraží skutečně stala
dopravou atraktivní. Bez provázanosti s dalšími cyklostezkami a bez moderní cyklistické
infrastruktury nepřinese cyklostezka Ratenice-Pečky takové synergické efekty, jako by
nastaly v případě vzájemného propojení.
U autobusových linek zajistit provázanost na vlak do / z Prahy (dle odpovědí z dotazníku
směrem do hlavního města dojíždí většina obyvatel, směrem na Kolín pouze jedna pětina), aby
doba čekání na přípoj nebyla delší než 10 minut. Město Pečky spolu s obcemi DSO Pečecka by
proto měly usilovat, aby autobusové linky SID – a zejména linka H 38 (Pečky – Poděbrady) a H
39 (Pečky – Sokoleč – Poděbrady) byly co nejdříve zařazeny (stejně jako je vlak) do Pražské
integrované dopravy (PID) – to umožní cestujícím využívat 5. tarifní pásmo PID až do Ratenic
(cestující ušetří) a zajistí provázanost přípojů zejména s vlaky od Prahy.
Při stanovování pracovní doby mateřské školy je třeba mít na zřeteli, aby rodiče
odevzdávající své dítko do péče školky měli po bezprostředním otevření MŠ možnost
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„stihnout“ adekvátní spoj hromadné dopravy, a stejně tak odpoledne si opět dítě řádně
vyzvednout.
Je třeba řešit dodržování rychlosti automobilů projíždějících obcí. Protože instalace
retardérů není dle Policie ČR vhodná, bude kromě policejních kontrol jediným trvale účinným
způsobem vybudování bezpečnostních ostrůvků uprostřed vozovky. Jedině tak lze zajistit
větší bezpečnost chodců v obci.
Dlouhodobým nešvarem v dopravní oblasti je stání automobilů na chodníku. Chodníky
určené pro chodce nejsou stavěny na pojíždění automobilem, a proto dochází k ničení
chodníků. Dosud se nepodařilo realizovat účinné metody, jak stání na chodníku zabránit.
Projektanti při plánování budoucích rekonstrukcí chodníků se proto musí na tento aspekt
zaměřit s cílem jednou pro vždy zamezit ničení majetku obce. Pomocným opatřením mohou
být pravidelné kontroly Policie ČR.
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6. Cíle a opatření prioritních oblastí
6.1. Cíl (A1):
Zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech
Prioritní oblast (A): Probouzení partnerství
číslo cíle: (A1)
Zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech
popis:
Některým občanům chybí aktuální informace a považují za důležité být součástí
diskuzí a rozhodování o záležitostech obce.
kontrolní metriky:
Občané dostávají aktuální informace z obce v aktuálním čase a jsou zapojováni
do diskuzí a rozhodování o záležitostech obce.
stupeň důležitosti:
vysoký
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
uspořádat diskuzní "kulatý stůl" pro občany nad
1
nízká
aktuálními tématy obce - alespoň 1x ročně
vytvořit databázi e-mailů občanů a posílat jim
2
aktuální informace o dění v obci (elektronický
nízká
informační systém)
všeobčanská diskuze o hledání možností vedoucí k
3
budoucí částečné finanční a energetické
nízká
nezávislosti obce
osvěta zaměřená na zvyšování podílu tříděného
4
odpadu na čistotu obce (sběr psích výkalů) a řádné
nízká
vypouštění septiků
současný majitel:
garant realizace:
OÚ
možnost
všechny spolky
spolupráce:
související cíle:
A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4
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6.2. Cíl (A2):
Spolupráce se spolky
Prioritní oblast (A): Probouzení partnerství
číslo cíle: (A2)
Spolupráce se spolky
popis:
Některé spolky teprve obnovují svou činnost, mají např. problémy s náborem
nových členů, potřebují podporu obce.
kontrolní metriky:
Členové spolků jsou zapojeni do společných akcí a je posílena pozice spolků
v obci.
stupeň důležitosti:
vysoký
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
uspořádat společné setkání spolků a zastupitelstva 1
Nízká
alespoň 2x ročně
pokračovat v opravách sportoviště v úzké
2
Střední
spolupráci se spolky
opravy budovy hasičské zbrojnice a modernizace
3
Vysoká
vybavení výjezdové jednotky
4
příprava a realizace naučné stezky v katastru obce
Nízká
obnova malých kulturních památek v katastru obce
5
Nízká
(boží muka, kapličky, hraniční stromy, mezníky, atp.)
současný majitel:
OÚ (opatření č. 2 a 3)
garant realizace:
OÚ
možnost
všechny spolky, opatření č. 3: SDH, opatření č. 4 a 5: Ratenická včela
spolupráce:
související cíle:
A5, B4, B6, C1, C2, C4, D1, D3, D4

5

3

4

5
2
5
5
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6.3. Cíl (A3):
Zlepšení služeb a prostředí obecního úřadu
Prioritní oblast (A): Probouzení partnerství
číslo cíle: (A3)
Zlepšení služeb a prostředí obecního úřadu
popis:
Občané pociťují menší nedostatky v komunikaci s OÚ
kontrolní metriky:
Jsou odstraněny nedostatky v komunikaci mezi občany a OÚ a je zlepšeno
prostředí OÚ
stupeň důležitosti:
vysoký
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
1
zajištění bezbariérového přístupu na obecní úřad
Střední
2
modernizace vybavení obecního úřadu
Střední
3
zlepšení úrovně webu obce (aktuálnost informací)
Nízká
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, B4, B6, C1, C3, C4, D1
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6.4. Cíl (A4):
Spolupráce s dalšími obcemi
Prioritní oblast (A): Probouzení partnerství
číslo cíle: (A4)
Spolupráce s dalšími obcemi
popis:
Dynamická doba si žádá hledání nových řešení, inspirace zkušenostmi z jiných
obcí a informační propojenost s okolními obcemi.
kontrolní metriky:
Obec je zapojena do společných projektů s jinými obcemi a získává informace o
možných řešeních a inspirace pro svůj další rozvoj.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
propagace obcí DSO Pečecka / MAS Podlipansko
1
Nízká
prostřednictvím plánovaného infocentra v Pečkách
hledání nových společných projektů spolupráce
2
Nízká
obcí DSO Pečecka / MAS Podlipansko
navázání spolupráce se Sdružením místních
3
Nízká
samospráv ČR nebo se Svazem měst a obcí ČR
hledání zahraničních partnerských obcí pro
4
Nízká
společné projekty
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
všechny spolky – opatření č. 2 a 4
spolupráce:
související cíle:
A2, B2, B5, B6, C2, C3, D1, D2

28 

Plán obnovy obce Ratenice pro roky 2013 – 2023

Ratenický zpravodaj
 03

Ratenické téma

6.5. Cíl (A5):
Spolupráce s církví
Prioritní oblast (A): Probouzení partnerství
číslo cíle: (A5)
Spolupráce s církví
popis:
Kostel představuje dědictví po předcích, které nepatří jen církvi, ale je po staletí
nedílnou součástí komunity obce.
kontrolní metriky:
Jsou dokončeny všechny sanační a renovační projekty v kostele a jeho okolí a
kostel je vhodně využíván i pro kulturní akce obce.
stupeň důležitosti:
Nízký
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
spolupráce na dokončení všech nutných oprav
kostela a jeho vybavení (např. dokončení sanace
základů včetně odvodnění a dokončení přístupových
1
Vysoká
cest, oprava varhan, kovaná mříž ke vstupním
dvěřím, restaurování nístropní fresky, elektronický
zvoník, atp.)
hledání inovativních způsobů využití vnitřního
2
Nízká
prostoru kostela pro širší veřejnost
současný majitel:
Římsko-katolická farnost Pečky
garant realizace:
Římsko-katolická farnost Pečky
možnost
OÚ a Ratenická včela
spolupráce:
související cíle:
A2, C1, C4, D1
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6.6. Cíl (B1):
Dokončení splašk. kanalizace a opravy dešťové kanalizace
Prioritní oblast (B): Infrastruktura a majetek
číslo cíle: (B1)
Dokončení splaškové kanalizace a opravy dešťové kanalizace
popis:
Nedokončená splašková kanalizace snižuje občanům komfort bydlení v obci a
představuje nejen finanční zátěž (vyvážená septiků je dražší), ale i zátěž pro
životní prostředí v obci a jejím okolí.
kontrolní metriky:
Splašková kanalizace je dovedena ke všem domům v obci a jsou opraveny
vadné či nedostačující části dešťové kanalizace.
stupeň důležitosti:
Vysoký
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
dokončit splaškovou kanalizaci v celé obci dle
1
Vysoká
projektové dokumentace
vytipovat problémová místa dešťové kanalizace a
2
Střední
opravit je
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, B2, B3, C2

= nedokončené části splaškové kanalizace
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6.7. Cíl (B2):
Realizace veřejného vodovodu
Prioritní oblast (B): Infrastruktura a majetek
číslo cíle: (B2)
Realizace veřejného vodovodu
popis:
Spodní voda v obci je z větší části zasažena dusičnany, jejichž množství ve vodě
ve studních překračuje normu v některých částech obce až 10x.
kontrolní metriky:
Vodovod je vyprojektován a následně vybudován v celé obci.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
připravit projektovou dokumentaci a realizovat
1
Vysoká
stavbu vodovodu
současný majitel:
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, A4, B1, B3, B5, C4

www.ratenice.cz
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6.8. Cíl (B3):
Dokončení výstavby nebo rekonstrukce povrchu místních
komunikací a chodníků
Prioritní oblast (B): Infrastruktura a majetek
číslo cíle: (B3)
Dokončení výstavby nebo rekonstrukce povrchu
místních komunikací a chodníků
popis:
Některé místní komunikace a chodníky v Ratenicích jsou nezrekonstruované
nebo zcela chybí.
kontrolní metriky:
Všechny povrchy komunikací a chodníků jsou opraveny nebo nově vybudovány
dle příslušných projektů.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
vytipovat lokality, připravit projektovou
1
Vysoká
dokumentaci a provést výstavbu nebo rekonstrukci
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, B1, B2, C4, D1, D3, D4

= nezrekonstruované nebo chybějící části chodníků
= nezrekonstruované nebo chybějící části komunikací
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6.9. Cíl (B4):
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Prioritní oblast (B): Infrastruktura a majetek
číslo cíle: (B4)
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
popis:
Budova obecního úřadu je morálně zastaralá a není vyhovující pro provoz OÚ a
nenaplňuje potřeby obce a občanů / spolků.
kontrolní metriky:
Budova obecního úřadu je zrekonstruovaná.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
navrhnout nové funkce budovy, dle nich nechat
1
zpracovat projektovou dokumentaci a budovu
Vysoká
kompletně zrekonstruovat
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
Ratenická včela, SDH
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, A3, C1

www.ratenice.cz
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6.10. Cíl (B5):
Zefektivnění veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Prioritní oblast (B): Infrastruktura a majetek
číslo cíle: (B5)
Zefektivnění veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
popis:
Veřejné osvětlení v některých částech neodpovídá normám. Obecní rozhlas
v některých částech obce nefunguje.
kontrolní metriky:
Veřejné osvětlení je zrekonstruováno a obecní rozhlas opraven.
stupeň důležitosti:
Nízká
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
1
opravit nefunkční části obecního rozhlasu
Nizká
připravit projektovou dokumentaci k veřejnému
2
osvětlení s cílem zefektivnit provoz a realizovat
Střední
navržená opatření
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, A4, B2, C1

6.11. Cíl (B6):
Zachování mateřské školy v obci
Prioritní oblast (B): Infrastruktura a majetek
číslo cíle: (B6)
Zachování mateřské školy v obci
popis:
Pronájem Mateřské školy Ratenice bude končit a není dořešeno další zachování
provozu MŠ Ratenice.
kontrolní metriky:
Provoz mateřské školy v obci je zachován.
stupeň důležitosti:
Vysoká
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
1
odkoupit a zrenovovat budovu fary pro účely MŠ
Vysoká
v případě nedohody s odkupem iniciovat plánování
2
nového umístění provozu MŠ (případně i s
Vysoká
tělocvičnou)
současný majitel:
Římsko-katolická farnost Pečky
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, A3, A4, C4
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6.12. Cíl (C1):
Zlepšení vzhledu intravilánu obce vytvořením zelených
odpočinkových zón a celkového ozelenění obce
Prioritní oblast (C): Životní prostředí a udržitelný územní rozvoj
číslo cíle: (C1)
Zlepšení vzhledu intravilánu obce vytvořením
zelených odpočinkových zón a celkového ozelenění obce
popis:
Občanům chybí místa odpočinku a považují vzhled obce a prostředí obce za
dosti důležitou prioritu pro svůj život v obci.
kontrolní metriky:
Jsou dokončeny a realizovány plány obnovy návsi, revitalizace bývalého
hřbitova, je dokončena koncepce údržby zeleně, dle ní jsou po obci umístěny
lavičky s dalším mobiliářem a jsou vysazovány stromy, a „louže“ se svým
okolím je revitalizována.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
připravit plány pro obnovu návsi (projekt
1
Vysoká
modernizace návsi) a projekt realizovat
připravit plány pro revitalizaci bývalého hřbitova
2
Nízká
kolem kostela a projekt realizovat
pokračovat v intenzívní údržbě zeleně a ozelenění
3
Nízká
obce
připravit a realizovat plán revitalizace "louže" a
4
Střední
jejího okolí
současný majitel:
OÚ, u opatření č. 2: Římsko-katolická farnost Pečky
garant realizace:
OÚ
možnost
Římsko-katolická farnost Pečky, Ratenická včela, Myslivecké sdružení
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, A3, A5, B4, B5, C2, C3, C4, D1, D3, D4

www.ratenice.cz
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6.13. Cíl (C2):
Zvýšení biodiverzity v krajině
Prioritní oblast (C): Životní prostředí a udržitelný územní rozvoj
číslo cíle: (C2)
Zvýšení biodiverzity v krajině
popis:
Občanům chybí místa k procházení, krajina v okolí obce je málo pestrá a
postrádá dostatečný počet míst sloužících jako přirozená ochrana zvěře.
kontrolní metriky:
Jsou obnoveny staré aleje a vysazeny nové aleje, jsou vysazeny nové remízky,
kolem obce jsou dokončeny okruhy pro procházky.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
obnovit stávající aleje a vytipovat možnosti pro
vznik nových alejí a rozptýlené zeleně v katastru
1
obce (místa silnic trpící v zimě sněhovými jazyky
Nízká
osadit ve spolupráci SÚS Středočeského kraje
vhodnou keřovou podsadbou)
vytipovat místa pro vznik nových remízků
2
Nízká
sloužících jako ochrana zvěři a realizovat výsadbu
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
Ratenická včela, Myslivecké sdružení nebo OÚ
možnost
Ratenická včela, Myslivecké sdružení
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, A4, B1, C1, C4
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6.14. Cíl (C3):
Zlepšení odpadového hospodářství
Prioritní oblast (C): Životní prostředí a udržitelný územní rozvoj
číslo cíle: (C3)
Zlepšení odpadového hospodářství
popis:
Občané si stěžují na psí výkaly na ulicích, nejsou spokojeni s umístěním nádob
na tříděný odpad a se vzhledem sběrného místa.
kontrolní metriky:
Po obci jsou umístěny odpadkové koše na psí výkaly, je rozšířen počet míst se
sběrnými nádobami na tříděný odpad, okolí těchto míst je kultivováno a je
zrekonstruován sběrné místo.
stupeň důležitosti:
střední
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
kultivovat dosavadní umístění nádob na tříděný
1
odpad a vytipovat vhodná nová místa pro jejich
Nízká
umístění
získat plochu sběrného místa do vlastnictví obce
2
(závisí i na výsledku církevních restitucí) a provést
Vysoká
rekonstrukci)
3
umístění odpadkových košů na psí výkaly v obci
Nízká
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
Ratenická včela (opatření č. 1)
spolupráce:
související cíle:
A1, A3, A4, C1

www.ratenice.cz
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6.15. Cíl (C4):
Vypracování nového územního plánu
Prioritní oblast (C): Životní prostředí a udržitelný územní rozvoj
číslo cíle: (C4)
Vypracování nového územního plánu
popis:
Dle zákona skončí v roce 2015 platnost dosavadního územního plánu obce
Ratenice.
kontrolní metriky:
Je vypracován nový územní plán.
stupeň důležitosti:
vysoký
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
dle požadavku zákona zpracovat nový územní plán
1
Střední
obce vycházející z Plánu obnovy obce 2013-2023
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
všechny spolky
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, A3, A5, B2, B3, B6, C1, C2, C3, D1, D3, D4
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6.16. Cíl (D1):
Provázání cyklostezek a doprovodná infrastruktura
Prioritní oblast (D): Dopravní dostupnost a bezpečnost
číslo cíle: (D1)
Provázání cyklostezek a doprovodná infrastruktura
popis:
Cyklostezka do Peček je pro občany důležitým prvkem pro zvýšení bezpečnosti
a komfortu do Peček. Avšak chybí jim bezpečné a pro kola vhodné spojení
z kraje Peček na nádraží, infrastruktura na nádraží a propojení na další
existující cyklostezky. V obci Ratenice chybí moderní cyklistická infrastruktura
zcela.
kontrolní metriky:
Je umožněno bezpečné cyklistické spojení centra obce Ratenice s nádražím
v Pečkách, kde je umístěna odpovídající moderní bezplatná úschovna, po městě
Pečky i v obci Ratenice je rozmístěna odpovídající moderní cyklistická
infrastruktura a cyklostezka Ratenice – Pečky je navázána na další existující
cyklostezky v okolí Peček.
stupeň důležitosti:
vysoká
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
vyjednat pokračování cyklostezky Ratenice - Pečky
na vlakové nádraží v Pečkách a propojení na
1
Nízká
cyklostezku do Velkých Chvalovic pro zvýšení
bezpečnosti provozu cyklistů a chodců
vyjednat instalaci moderní cyklistické
infrastruktury v Pečkách včetně kapacitního
zabezpečeného zastřešeného bezplatného stání pro
2
Nízká
kola v Pečkách u nádraží; základní cyklistickou
infrastrukturu dát i na frekventovaná místa v
Ratenicích (OÚ, obchod, hostinec)
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
Ratenická včela
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, A3, A4, A5, B3, C1, C4, D2, D3
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6.17. Cíl (D2):
Provázání autobusů s PID a umožnit rychlý přestup na vlak
do/z Prahy
Prioritní oblast (D): Dopravní dostupnost a bezpečnost
číslo cíle: (D2)
Provázání autobusů s PID a umožnit rychlý přestup na vlak do/z Prahy
popis:
Většina obyvatel obce dojíždí denně nebo vícekrát týdně do Prahy, ale postrádá
adekvátní přípoje mezi vlakem do / z Prahy a autobusem z / do Ratenic.
Zařazení vlaku do PID a autobusů do SID cestujícím z Ratenic zbytečně
prodražuje jízdné.
kontrolní metriky:
Autobusy jezdící do / z Ratenic má přípoje na vlakové spoje do / z Prahy a je
zařazen do PID.
stupeň důležitosti:
vysoká
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
iniciovat vstup celého dopravního mikroregionu
Pečecko a zejména dosavadní linky SID H38 (Pečky
1
Nízká
- Poděbrady) a H 39 (Pečky – Sokoleč – Poděbrady)
do PID
iniciovat úpravy jízdního řádu linky H38 a H 39
2
(Pečky-Poděbrady) s cílem zajistit návaznost
Nízká
přestupů do max. 10 minut na vlaky do/z Prahy
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, A4, D1
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6.18. Cíl (D3): Zvýšení bezpečnosti provozu v intravilánu obce
Prioritní oblast (D):
číslo cíle: (D3)
popis:
kontrolní metriky:
stupeň důležitosti:
opatření
k dosažení
cíle:

současný majitel:
garant realizace:
možnost
spolupráce:
související cíle:

Dopravní dostupnost a bezpečnost
Zvýšení bezpečnosti provozu v intravilánu obce
Občané si stěžují na nepřiměřenou rychlost aut projíždějících obcí.
Jsou postaveny přechody s bezpečnostními ostrůvky a Policie ČR měří rychlost.
vysoká
opatření
finanční
popis
číslo
náročnost
vybudovat přechody pro chodce s bezpečnostními
1
Střední
ostrůvky
zajistit pravidelné měření maximální rychlosti
2
Nízká
Policií ČR
OÚ
OÚ
A1, A2, B3, C1, C4, D1, D4

6.19. Cíl (D4): Zamezení stání aut na chodnících
Prioritní oblast (D): Dopravní dostupnost a bezpečnost
číslo cíle: (D4)
Zamezení stání aut na chodnících
popis:
Občané si stěžují na stání aut na chodnících, které jim brání např. při průchodu
s kočárkem. Chodníky nejsou na stání aut dimenzovány, a proto jsou chodníky
stáním automobilů ničeny.
kontrolní metriky:
Jsou realizovány metody zabraňující stání aut na chodnících a a Policie ČR
provádí kontroly.
stupeň důležitosti:
vysoká
opatření
opatření
finanční
popis
k dosažení
číslo
náročnost
cíle:
najít a realizovat účinné metody zabraňující stání
1
Střední
autům na chodnících
zajistit pravidelné kontroly stání na chodnících
2
Nízká
Policií ČR
současný majitel:
OÚ
garant realizace:
OÚ
možnost
spolupráce:
související cíle:
A1, A2, B3, C1, C4, D3
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7. Matice vazeb mezi jednotlivými cíli
Tato matice názorně zobrazuje vazby mezi jednotlivými cíli, (tzn. i mezi opatřeními). Označení
(X) znamená, že dané dva cíle (opatření) mají jistou souvislost.

X
X

Cíl (A5):
Spolupráce s církví
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X

Cíl (C4):
Vypracování nového územního plánu

X

Cíl (C3):
Zlepšení odpadového hospodářství

X

Cíl (C2):
Zvýšení biodiverzity v krajině

X

Cíl (C1):
Zlepšení vzhledu intravilánu obce ozelenění

X

Cíl (B6):
Zachování mateřské školy v obci

X

Cíl (B5):
Zefektivnění veřejného osvětlení a
ob.rozhlasu

X

Cíl (B4):
Rekonstrukce budovy obecního úřadu

X

Cíl (B3):
Místní komunikace a chodníky

X

Cíl (B2):
Realizace veřejného vodovodu

X

Cíl (B1):
Dokončení splašk.kan.a opravy dešť.
kanalizace

X

X
X
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Cíl (D4):
Zamezení stání aut na chodnících

X

X

Cíl (D1):
Provázání cyklostezek a doprovodná
infrastruktura
Cíl (D2):
Provázání autobusů s PID a umožnit
rychlý přestup na vlak
Cíl (D3):
Zvýšení bezpečnosti provozu v
intravilánu obce

X

X

Cíl (A5):
Spolupráce s církví

Matice vazeb mezi cíli:

X

Cíl (A4):
Spolupráce s dalšími obcemi

Cíl (C3):
Zlepšení odpadového
hospodářství
Cíl (C4):
Vyprac. nového územního
plánu
Cíl (D1):
Provázání cyklostezek a
dopr.infrastruktura
Cíl (D2):
Provázání autobusů s PID a
rychlý přestup na vlak
Cíl (D3):
Zvýšení bezpečnosti provozu
v intravilánu obce
Cíl (D4):
Zamezení stání aut na
chodnících

X

Cíl (A2):
Spolupráce se spolky

Cíl (B5):
Zefektivnění veř. osvětlení a
obecního rozhlasu
Cíl (B6):
Zachování mateřské školy v
obci
Cíl (C1):
Zlepšení vzhledu intravilánu
obce - ozelenění
Cíl (C2):
Zvýšení biodiverzity v krajině

X

Cíl (A1):
Zapojení veřejnosti do rozhodování o
v.záležitostech

Cíl (B1):
Dokončení spl..kan.a opravy
dešť. kanalizace
Cíl (B2):
Realizace veřejného
vodovodu
Cíl (B3):
Místní komunikace a
chodníky
Cíl (B4):
Rekonstrukce budovy OÚ

X

Cíl (A3):
Zlepšení služeb a prostředí obecního
úřadu

Cíl (A1):
Zapojení veřejnosti do
rozhodování
Cíl (A2):
Spolupráce se spolky
Cíl (A3):
Zlepšení služeb a prostředí
OÚ
Cíl (A4):
Spolupráce s dalšími obcemi
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8. Celkový hierarchický přehled prioritních
oblastí, jejich cílů a jednotlivých opatření
Opatření č. 1:
uspořádat diskuzní "kulatý stůl" pro občany nad
aktuálními tématy obce - alespoň 1x ročně

Cíl (A1):
Zapojení veřejnosti do rozhodování o
veřejných záležitostech

Opatření č. 2:
vytvořit databázi e-mailů občanů a posílat jim aktuální
informace o dění v obci (elektronický informační systém)
Opatření č. 3:
všeobčanská diskuze o hledání možností vedoucí k
budoucí částečné finanční a energetické nezávislosti obce
Opatření č. 4:
osvěta zaměřená na zvyšování podílu tříděného odpadu
na čistotu obce (sběr psích výkalů) a řádné vypouštění
septiků

Opatření č. 1:
uspořádat společné setkání spolků a zastupitelstva alespoň 2x ročně

Cíl (A2):
Spolupráce se spolky

Opatření č. 2:
pokračovat v opravách sportoviště v úzké spolupráci se
spolky
Opatření č. 3:
opravy budovy hasičské zbrojnice a modernizace
vybavení výjezdové jednotky
Opatření č. 4:
příprava a realizace naučné stezky v katastru obce

Opatření č. 5:
obnova malých kulturních památek v katastru obce

Opatření č. 1:
zajištění bezbariérového přístupu na obecní úřad
Prioritní oblast (A):
Probouzení
partnerství

Cíl (A3):
Zlepšení služeb a prostředí obecního
úřadu

Opatření č. 2:
modernizace vybavení obecního úřadu

Opatření č. 3:
zlepšení úrovně webu obce (aktuálnost informací)
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Opatření č. 1:
propagace obcí DSO Pečecka / MAS Podlipansko
prostřednictvím plánovaného infocentra v Pečkách

Cíl (A4):
Spolupráce s dalšími obcemi

Opatření č. 2:
hledání nových společných projektů spolupráce obcí DSO
Pečecka / MAS Podlipansko
Opatření č. 3:
navázání spolupráce se Sdružením místních samospráv
ČR nebo se Svazem měst a obcí ČR
Opatření č. 4:
hledání zahraničních partnerských obcí pro společné
projekty

Cíl (A5):
Spolupráce s církví

Opatření č. 1:
spolupráce na dokončení všech nutných oprav kostela a
jeho vybavení
Opatření č. 2:
hledání inovativních způsobů využití vnitřního prostoru
kostela pro širší veřejnost

Cíl (B1):
Dokončení splašk.kanalizace a opravy
dešťové kanalizace

Opatření č. 1:
dokončit splaškovou kanalizaci v celé obci dle projektové
dokumentace
Opatření č. 2:
vytipovat problémová místa dešťové kanalizace a opravit
je

Prioritní oblast (B):
Infrastruktura a
majetek

Cíl (B2):
Realizace veřejného vodovodu

Opatření č. 1:
připravit projektovou dokumentaci a realizovat stavbu
vodovodu

Cíl (B3):
Dokončení výstavby nebo rekonstrukce
povrchu místních komunikací a
chodníků

Opatření č. 1:
vytipovat lokality, připravit projektovou dokumentaci a
provést výstavbu nebo rekonstrukci

Cíl (B4):
Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Opatření č. 1:
navrhnout nové funkce budovy, dle nich nechat zpracovat
projektovou dokumentaci a budovu kompletně
zrekonstruovat

Cíl (B5):
Zefektivnění veřejného osvětlení a
obecního rozhlasu

Opatření č. 1:
opravit nefunkční části obecního rozhlasu

VIZE

Opatření č. 2:
připravit projektovou dokumentaci k veřejnému osvětlení
s cílem zefektivnit provoz a realizovat navržená opatření

Cíl (B6):
Zachování mateřské školy v obci

Opatření č. 1:
odkoupit a zrenovovat budovu fary pro účely MŠ
Opatření č. 2:
v případě nedohody s odkupem iniciovat plánování
nového umístění provozu MŠ (případně i s tělocvičnou)
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Opatření č. 1:
připravit plány pro obnovu návsi a projekt realizovat

Cíl (C1):
Zlepšení vzhledu intravilánu obce
vytvořením zelených odpočinkových
zón a celkového ozelenění obce

Opatření č. 2:
připravit plány pro revitalizaci bývalého hřbitova kolem
kostela a projekt realizovat

Opatření č. 3:
pokračovat v intenzívní údržbě zeleně a ozelenění obce
Opatření č. 4:
připravit a realizovat plán revitalizace "louže" a jejího
okolí
Prioritní oblast (C):
Životní prostředí a
udržitelný územní
rozvoj
Opatření č. 1:
obnovit stávající aleje a vytipovat možnosti pro vznik
nových alejí a rozptýlené zeleně v katastru obce

Cíl (C2):
Zvýšení biodiverzity v krajině

Opatření č. 2:
vytipovat místa pro vznik nových remízků sloužících jako
ochrana zvěři a realizovat výsadbu

Opatření č. 1:
kultivovat dosavadní umístění nádob na tříděný odpad a
vytipovat vhodná nová místa pro jejich umístění
Cíl (C3):
Zlepšení odpadového hospodářství

Opatření č. 2:
získat plochu sběrného místa do vlastnictví obce (závisí i
na výsledku církevních restitucí) a provést rekonstrukci
Opatření č. 3:
umístění odpadkových košů na psí výkaly v obci

Cíl (C4):
Vypracování nového územního plánu

Cíl (D1):
Provázání cyklostezek a doprovodná
infrastruktura

Opatření č. 1:
dle požadavku zákona zpracovat nový územní plán obce
vycházející z Plánu obnovy obce 2013-2023

Opatření č. 1:
vyjednat pokračování cyklostezky Ratenice - Pečky na
vlakové nádraží v Pečkách a propojení na cyklostezku do
Velkých Chvalovic pro zvýšení bezpečnosti provozu
cyklistů a chodců
Opatření č. 2:
vyjednat instalaci moderní cyklistické infrastruktury v
Pečkách včetně kapacitního zabezpečeného zastřešeného
bezplatného stání pro kola v Pečkách u nádraží; základní
cyklistickou infrastrukturu dát i na frekventovaná místa v
Ratenicích (OÚ, obchod, hostinec)
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Prioritní oblast (D):
Dopravní dostupnost
a bezpečnost

Cíl (D2):
Provázání autobusů s PID a umožnit
rychlý přestup na vlak do/z Prahy

Opatření č. 1:
iniciovat vstup celého dopravního mikroregionu Pečecko
a zejména dosavadní linky SID H38 (Pečky - Poděbrady) a
H 39 (Pečky – Sokoleč – Poděbrady) do PID
Opatření č. 2:
iniciovat úpravy jízdního řádu linky H38 a H 39 (PečkyPoděbrady) s cílem zajistit návaznost přestupů do max. 10
minut na vlaky do/z Prahy

Cíl (D3):
Zvýšení bezpečnosti provozu v
intravilánu obce

Opatření č. 1:
vybudovat přechody pro chodce s bezpečnostními
ostrůvky
Opatření č. 2:
zajistit pravidelné měření maximální rychlosti Policií ČR

Cíl (D4):
Zamezení stání aut na chodnících

Opatření č. 1:
najít a realizovat účinné metody zabraňující stání autům
na chodnících
Opatření č. 2:
zajistit pravidelné kontroly stání na chodnících Policií ČR
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9. Výsledky dotazníkového šetření k Plánu
obnovy obce Ratenice 2013 – 2023
A. KVALITA ŽIVOTA V OBCI
1) Co je pro Váš život v Ratenicích významné? (označte ve sloupci vpravo křížkem max.5 odpovědí)
Existence obchodu

95

Hezké prostředí obce

92

Možnosti dopravního spojení

79

Existence mateřské školy

63

Možnost procházek a rekreace v okolí

40

Sportovní vyžití

32

Existence hospody

31

Dostupné a příjemné bydlení

30

Kontakty se sousedy

25

Kulturní vyžití

23

Možnost pracovního uplatnění

4

Možnost procházek se psy

3

Možnost podnikání

2

Bezpečnost obyvatel, obec bez drog
Zájem a péče o staré občany

1
1

Co je pro Váš život v Ratenicích významné?
1
1
2
3
4

Zájem a péče o staré občany
Bezpečnost obyvatel, obec bez drog
Možnost podnikání
Možnost procházek se psy
Možnost pracovního uplatnění
Kulturní vyžití
Kontakty se sousedy
Dostupné a příjemné bydlení
Existence hospody
Sportovní vyžití
Možnost procházek a rekreace v okolí
Existence mateřské školy
Možnosti dopravního spojení
Hezké prostředí obce
Existence obchodu

23
25
30
31
32
40
63
79
92
95
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

počet hlasů
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2) Jaké by podle vás měly být priority, na které by se měla zaměřit obecní správa, za jak významné
považujete následující aspekty života obce? Další doplňte…. (označeno kurzívou)
(ohodnoťte na stupnici: 1=nedůležité, 2=důležité, 3=priorita, nevím)
nedůležité
v%

důležité
v%

priorita v
%

nevím v
%

součet důležité a
priorita v %

Pracovní příležitosti v obci

50

42

6

2

48

Příležitosti pro podnikání v obci

45

43

3

10

46

Možnost kulturního vyžití

12

60

20

8

81

Možnost sportovního vyžití

6

56

33

5

89

Dostupnost zdravotní péče

8

64

24

5

87

Úroveň mateřské školy
Možnosti pro výstavbu rodinných
domků
Možnost nakupování

15

44

36

5

80

38

34

11

16

45

5

39

56

0

95

1

52

47

0

99

0

59

41

0

100

0

44

50

6

94

1

45

54

0

99

Množství a kvalita zeleně
Prostředí v bezprostřední blízkosti
Vašeho domu
Kvalita života v obci
Celkový vzhled obce
Věci zatraktivňující Ratenice i pro
hosty a turisty
Služby pro rodiče s dětmi

14

42

34

10

76

10

42

31

17

72

Služby pro seniory

10

59

23

9

82

Čistota ovzduší

0

45

54

1

99

Čistota vod

0

33

66

1

99

Čistota veřejných prostranství v obci

3

55

42

0

97

Čistota příkopů kolem obce
Nakládání s odpady, jejich třídění a
recyklace
Úroveň infrastruktury (chodníky,
silnice,…)
Úroveň hromadné dopravy

0

66

34

0

100

2

50

49

0

98

Úroveň občanské vybavenosti
Bezpečnost v obci – vybudování
kamerového systému pro potírání
kriminality
Situace kolem otázek drog
Služby poskytované obecním úřadem
Informace o akcích a společenském
dění
Informace o činnosti obecní správy
Zapojování občanů do rozhodování o
obci
Zapojování dětí a mládeže do realizace
projektů
Spoluúčast veřejnosti v péči o životní
prostředí
Propagace obce v ČR a zahraničí

0

44

56

0

100

0

60

38

2

98

1

70

18

11

88

27

48

17

9

65

12

47

39

3

85

5

73

19

3

92

7

80

11

2

91

8

77

11

5

87

4

59

37

1

95

0

73

21

6

94

0

82

18

0

100

36

40

6

18

46

Program kastrace volně žijících koček
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3) Na kolik obyvatel by měla být stanovena maximální hranice budoucího rozvoje obce?
(zapište prosím přibližné číslo)
počet obyvatel
300
350
550
580
600
650
700
750
800
1000
1001
1200
1500
3000
čím víc, tím líp

počet hlasů
7
2
5
2
10
2
6
2
12
20
2
2
5
2
2

počet obyvatel
250 - 500
501 - 750
751 - 1 000
1 001 - 1 250
1 251 - 1 500
nad 1 500

počet hlasů
9
27
32
4
5
4

Jaký by měl být budoucí max. počet obyvatel?
4

nad 1 500

5

1 251 - 1 500

4

1 001 - 1 250

32

751 - 1 000

27

501 - 750

9

250 - 500
0

5

10

15

20

25

30

35

počet hlasů
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B. OBČANSKÁ VYBAVENOST A JEJÍ ROZVOJ
4) Jaké zařízení pro volný čas vám v obci nejvíce chybí?(označte max. 3 možnosti)
Cyklostezky, případně jejich propojení

95

Klubovna pro setkávání lidí (pro spolky, hasičata, atp.)

48

Lavičky a veřejná prostranství pro setkávání lidí

46

Naučné stezky na procházky

45

Kavárna /cukrárna

29

Prostory s vybavením pro netradiční sporty (skateboard, lezecká stěna, atp.)

6

Více stezek, kde by mohl volně pobíhat pes
Celkové zkvalitnění areálu hřiště

3
2

Cokoliv pro děti a mládež

2

Rozšíření dětského hřiště

2

Cesty pro kolečkové brusle (např. silnice ke hřbitovu)

2
4

Nic mi nechybí

Jaké zařízení pro volný čas Vám v obci nejvíce chybí?
4

Nic mi nechybí
Cesty pro kolečkové brusle (např. silnice ke hřbitovu)

2

Rozšíření dětského hřiště

2

Cokoliv pro děti a mládež

2

Celkové zkvalitnění areálu hřiště

2

Více stezek, kde by mohl volně pobíhat pes

3

Prostory s vybavením pro netradiční sporty…

6
29

Kavárna /cukrárna
Naučné stezky na procházky

45

Lavičky a veřejná prostranství pro setkávání lidí

46
48

Klubovna pro setkávání lidí (pro spolky, hasičata, atp.)

95

Cyklostezky, případně jejich propojení
0
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5) Jak často myslíte, že byste s ohledem na své zájmy chtěl(a) osobně či spolu s vašimi dětmi (vnuky)
mladšími 15 let využívat tato jednotlivá zařízení?
(prosím zaškrtněte křížkem na každém řádku jednu možnost)
Častěji než
jednou týdně

Jednou
týdně

Několikrát Asi jednou
za měsíc, ale měsíčně či
ne každý
méně
týden
často

Nikdy

Klubovna pro setkávání lidí
(kroužky, dílna)
Klub pro mládež

4

48

23

13

9

18

21

16

9

22

Klub pro seniory

11

9

21

13

34

Mateřské centrum

11

25

7

6

27

Kavárna / cukrárna
Prostory s vybavením pro
netradiční sporty
Kluziště

13

19

21

17

14

4

13

11

33

15

4

Koupaliště
Prostor pro klasické posilovací
cvičení

2
1

6)Jaké by podle vás měly být priority, na které by se měla zaměřit obecní správa, aby se zlepšila
infrastruktura obce? Další doplňte…. (označeno kurzívou)
(ohodnoťte na stupnici: 1=nedůležité, 2=důležité, 3=priorita)
nedůležité v %

důležité v % priorita v % nevím v %

součet důležité
a priorita v %

Dokončení kanalizace

2

27

72

0

98

Vodovod
Chodníky dolů z návsi na
Vrbovou Lhotu
Silnice ke hřbitovu

19

28

53

0

81

6

50

41

3

91

35

42

17

7

58

4

73

20

3

93

Úprava a zkulturnění návsi
Úprava a zkulturnění budovy
obecního úřadu
Výsadba zeleně v obci

33

54

7

6

61

12

60

28

1

87

Výsadba zeleně mimo obec

32

41

22

5

63

Kultivace „louže“ a jejího okolí
Budování přechodů pro chodce
(doplňte ve kterém místě):
Zatraktivnění celkového vzhledu
obce
Položit dráty telefonního kabelu
do země a odstranit sloupy
Zateplení, výměna oken a zdroj
vody pro MŠ
Záchytné místo pro zatoulané
psy
Chodník do Peček

13

33

53

1

86

27

29

26

17

56

2

83

15

0

98

42

24

33

1

57
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Cyklostezka
Fotbalové hřiště
Silnice v nové zástavbě
Další cesty na procházky
Retardéry na hlavní silnici
Rozhlas na více místech v obci
Místa přechodů:
od nástěnek k zastávkám a
obchodu
od hostince k OÚ
od OÚ směr ke školce
u křížku
na hlavní silnici směr Cerhenice
zatáčka od Peček
vyřešit propadlý kanál na
přechodu

C. INFORMACE

ANO

NE

118

1

z vývěsek

95

8

z obecního rozhlasu

78

28

z internetu

54

41

přímo na obecním úřadě

25

69

od zastupitelů osobně

23

70

od ostatních občanů

10

v mateřské škole

2

na nástěnce naproti hřišti

2

v hospodě

1

zdroj:
z Ratenického zpravodaje

7) Informace o dění v obci získáváte:
(v každém řádku vyznačte odpověď zakroužkováním)
Další doplňte…. (označeno kurzívou)

Informace o dění v obci získáváte:
v hospodě
na nástěnce naproti hřišti
v mateřské škole
od ostatních občanů
od zastupitelů osobně
přímo na obecním úřadě
z internetu
z obecního rozhlasu
z vývěsek
z Ratenického zpravodaje

1
2
2
10

70
69

23
25

41

28

NE

54

8

95

1
0

ANO

78
118

20

40

60

80

100

120

140

počet hlasů
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8) Jaký výrok by nejlépe vystihoval váš přístup k dění v obci?(zaškrtněte jednu odpověď)
O dění v obci se velice zajímám a aktivně vyhledávám informace o něm

45

Dění v obci mě zajímá, ale aktivně informace nezjišťuji

55

O dění se zajímám spíše zřídka, pouze pokud jde o zásadní problémy

16

Dění v obci mě vůbec nezajímá

0

Jaký výrok by nejlépe vystihoval váš přístup
k dění v obci?
0

Dění v obci mě vůbec nezajímá
O dění se zajímám spíše zřídka, pouze pokud
jde o zásadní problémy
Dění v obci mě zajímá, ale aktivně informace
nezjišťuji
O dění v obci se velice zajímám a aktivně
vyhledávám informace o něm

16
55
45
0
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60

počet hlasů

9) Chtěl(a) byste se zapojit do práce pro obec? (zaškrtněte jednu odpověď)
Ano, chtěl(a) bych se se zapojit

16

Jen částečně bych mohl(a) pomoci

58

Ne

23

Chtěl(a) byste se zapojit do práce pro obec?
23

Ne
Jen částečně bych mohl(a) pomoci
Ano, chtěl(a) bych se se zapojit

58
16
0

10

20
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50

60

70

počet hlasů

Ano, chtěl(a) bych se zapojit a starat:
o zeleň
o pořádání kulturních akcí
o vzhled před svým domem
o zatoulaná zvířata na záchytném místě
o fotodokumentaci, o fotopráce
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Jen částečně a mohl(a) bych pomoci:
s dětmi
s hasiči nebo sportovci
s akcemi pro děti nebo seniory
s výukou dětí do 12-ti let (angličtina, doučování)
s úpravou zeleně, s úklidem sněhu
s kulturním a sportovním vyžití dětí
s výsadbou zeleně a drobnými pracemi / úklidem
s aktivitami, které zveřejníte
s úklidem obecních prostranství
s čímkoliv

D. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10) Jak byste hodnotil(a) současný stav sběru odpadu v obci?
Současný stav mi vyhovuje

103

Současný stav by se měl změnit

15

Jak byste hodnotil(a) současný stav sběru
odpadu v obci?
15

Současný stav by se měl změnit
Současný stav mi vyhovuje

103
0

20

40

60

80

100

120

počet hlasů

Jak byste změnil(a) současný stav?
doplnit o kontejner na bioodpad
více míst s kontejnery, více kontejnerů
cena by měla odpovídat množství
odvodit cenu od počtu lidí v domácnosti
jednotný poplatek

11)Myslíte si, že cena za odvoz popelnic je:
velmi vysoká

5

spíše vysoká

38

přiměřená- odpovídající množství odvezeného odpadu

71

nízká

1
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Myslíte si, že cena za odvoz popelnic je:
1

nízká
přiměřená- odpovídající množství odvezeného…
spíše vysoká
velmi vysoká

71
38
5
0

10
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počet hlasů

12) Myslíte si, že poplatek vybíraný na sběrném dvoře je:
velmi vysoký

2

spíše vysoký

15

přiměřený - odpovídající množství odvezeného odpadu

91

nízký

7

Myslíte si, že poplatek vybíraný na sběrném dvoře je:
7

nízký
přiměřený - odpovídající množství odvezeného…
spíše vysoký
velmi vysoký

91
15
2
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20
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80
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100

počet hlasů

13) Třídění odpadu:
ANO

NE

Třídím SKLO

119
117

1
3

Třídím PAPÍR

111

9

Třídím TETRAPAK

80

32

surovina
Třídím PLAST
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Třídění odpadu:
32

Třídím TETRAPAK

80

9

Třídím PAPÍR

111

3

Třídím SKLO

1

Třídím PLAST
0

NE

117

ANO

119
20

40

60

80

100

120

140

počet hlasů

14) Pokud odpad netřídíte a vše vyhazujete do popelnice, je to z jakého důvodu?

kontejnery jsou příliš daleko

3

15) V současné době uvažujeme o rozšíření počtu míst s kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír a
sklo). Kam byste nově tyto kontejnery Vy osobně umístili, aby Vám lépe vyhovovala jejich poloha a
dostupnost?Popište Vámi preferované nové místo umístění kontejneru (např. u domu čp. XY, na konci ulice
XY,…):

do uličky mezi č.p.10 a 11
dolů směrem na Pečky
ulička u Kloudů
do ulice k Šutráku
vstup na hřiště
v ulici směrem od hřiště
u obchodu
na hřbitově (alespoň malé)
naproti OÚ, aby se zjistilo, kdo netřídí
v prostoru výstavby nových domů
u sběrného místa
přidat kontejnery na tetrapak na obě místa
více prázdných kontejnerů nebo častější vývoz nebo více míst
špatná investice
16) Jak bychom Vás mohli přesvědčit, abyste začal(a) třídit odpad? Co by Vám pomohlo?

dosažitelnost kontejnerů
přednáška, letáček
info o třídění do schránek
nabídka úložných nádob přímo do domácnosti
uveřejňování odstrašujících případů
finanční výhody za třídění
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E. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
17) Jaké dopravní prostředky využíváte k cestě do zaměstnání či školy? Pokud vyplňujete dotazník za
celou rodinu, vyplňte všechny prostředky používané jednotlivými členy.
(zaškrtněte všechny možnosti dopravy, které využíváte pravidelně alespoň několikrát týdně)
Automobil či motocykl

92

Autobus

70

Vlak

60

Jízdní kolo

47

Pravidelně nikam nejezdím

12

Jaké dopravní prostředky využíváte k cestě
do zaměstnání či školy?
12

Pravidelně nikam nejezdím

47

Jízdní kolo

60

Vlak

70

Autobus

92

Automobil či motocykl
0

20

40

60

80

100

počet hlasů

18) Vyhovuje vám návaznost autobusů v Pečkách na vlak do Prahy / Kolína (označte křížkem)
Ano, návaznost je dostatečná

33

Ne, doba čekání na navazující spoj je příliš dlouhá

41

19) Jaká je pro Vás únosná doba čekání na přípoj v Pečkách mezi vlakem a autobusem?
do 5 minut

1

do 10 minut

31

do 15 minut

32

do 20 minut

5

nad 20 minut

6

www.ratenice.cz

 57

20) Pokud jezdíte do Peček na vlak na kole a tam kolo „parkujete“, co byste chtěli kromě plánované
cyklostezky do Peček změnit / zlepšit?
předražená úschovna ČD, zajistit jiné samoobslužné zastřešené místo hlídané kamerou
na nádraží chybí stojany na kola a ani těch pár nových není zastřešeno, zabezpečeno
bezpečnost zaparkovaných kol
navazující cyklotrasa v Pečkách, aby vedla mimo silnice až k nádraží
jízda přes Pečky je pro cyklisty po "bezpečnostních úpravách" vozovky riskantní
21) Jakým dopravním prostředkem se nejčastěji dopravujete do Peček na vlak?
Automobil

50

protože většina přípojů nemá rychlý přestup

Autobus

25

protože nejede navazující bus

Jízdní kolo

14

od vlaku většinou nic nejede

Pěšky

8

Jakým dopravním prostředkem se
nejčastěji dopravujete do Peček na vlak?
8

Pěšky
Jízdní kolo
Autobus
Automobil

14
25
50
0

10

20

30

40

50

60

počet hlasů

22) Kam dojíždíte do školy nebo do zaměstnání? Pokud vyplňujete dotazník za celou rodinu, vyplňte
všechny cíle všech jednotlivých členů rodiny.(označte křížkem)
Praha

45

Poděbrady

18

Pečky

14

Kolín

12

Nymburk

4

Pardubice

4

Cerhenice

3

Vrbová Lhota

3

Sadská

2

Brno

1

Kladno

1

Kostelní Lhota

1

Řevnice

1

Tatce

1
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Úvaly

1

Velim

1

Velké Chvalovice

1

23)Autobusovou linku Pečky – Ratenice – Vrbová Lhota – Poděbrady
využívám ho denně nebo alespoň 3x týdně

45

využívám ho alespoň 1x týdně

15

využívám ho alespoň 1x měsíčně

11

nevyužívám NIKDY

51

nevyužívám, protože jezdí málo často

14

nevyužívám, protože doba čekání na vlak je příliš dlouhá

10

nevyužívám, protože je příliš drahá jízdenka

3

nevyužívám, protože je v jiném systému než vlak

1

1

nevyužívám, protože je v jiném systému než vlak

3

nevyužívám, protože je příliš drahá jízdenka

10

nevyužívám, protože doba čekání na vlak je příliš…

14

nevyužívám, protože jezdí málo často

51

nevyužívám NIKDY

11

využívám ho alespoň 1x měsíčně

15

využívám ho alespoň 1x týdně

45

využívám ho denně nebo alespoň 3x týdně
0

10

20

30

40

50

60

24)Pokud do Prahy nevyužíváte vlak, ale osobní automobil, je to z jakého důvodu?
časově výhodnější - rychlejší

19

větší časová flexibilita - nezávislost na spojích veřejné dopravy

17

návaznost spojů od Prahy je tragická

5

pohodlí

5

úložný prostor v autě - převážení nákupů

4

na okraje Prahy automobilem, do centra vlakem

1
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25) Jak byste ohodnotil(a) práci současného zastupitelstva?
(oznámkujte jako ve škole na stupnici 1-5 - zakroužkujte)
Výborně

Chvalitebně

Dobře

Dostatečně

Nedostatečně

31

43

33

0

1

průměrná známka

2,046296

26)Zde můžete uvést jakékoliv další návrhy, nápady či připomínky, které byste nám ještě chtěl(a) sdělit:

-sekat louku ke hřbitovu (v létě je tam mnoho klíšťat)
-vyasfaltovat cesty u nových domů (nyní je tam za mokra bahno nebo za sucha prach)
-zlepšit úroveň webu - vyvěšovat bezprostředně zápisy ZO
-informace o spol. a kulturních akcích na webu i z blízkého okolí
-důležité informace z rozhlasu zasílat e-mailem nebo SMS
-uvádět na webu plánované výpadky elektřiny
-zamezení černé skládky před sběrným místem
-oprava zdi a brány sběrného místa
-kanalizaci i do nové zástavby (v současnosti vypouští jímky na pole = kontaminace spod.vod)
-silnici z návsi podél farní zdi k novostavbám
-nebezpečná křižovatka od kynologického centra - osadit stopkou, zákaz parkování aut na zeleni
= ničení zeleně (viz příloha dotazníku)
-umožnit alespoň na jednom rybníku u Sokolče legální koupání pro lidi
-vadí mi, že se přestalo vařit pro důchodce
-postavit značky zákaz zastavení v místech se špatným výhledem (u Křížku, u OÚ, atd.)
-doplnit chodník u hospody - upravit tam silnici - asfalt
-zajistit bezpečnost chodců při hlavní silnici - cokoliv pro snížení rychlosti (zelený pruh,
retardéry, atp.)
-zajistit více aktivit pro mládež (Sokol, zájmové kroužky), postavit budovu pro cvičení v zimě
-zajistit návaznost vlaku/busu na provoz mateřské školy
-zpevnit cestu za hasičárnou a na kopečku
-více využívat možnosti získávání dotací i na menší projekty, vyhledávat sponzory i pro dění v
obci
-postarat se o čistotu veřejných prostranství - zvláště psí exkrementy
-umožnit platby na OÚ bankovním převodem
-dodělat kanalizaci a udělat vodovod
-zajistit povinnost majitele psa mít psa na vodítku a uklízet po něm
-pokutovat auta stojící na chodníku a vymyslet zábrany, aby na něm nestály
-prohlédnout staré stromy, případně vykácet a vysadit nové
-zamezit vypouštění septiků do dešťové kanalizace a na pole
-udělat na hl. silnici retardéry nebo ostrůvky se zelení (případně a s přechody) na zmírnění
rychlosti před obcí a v obci
-je třeba více myslet na důchodce: obědy, kulturní program, atp.
-…aby se občané s dutou hlavou zapojili do rozvoje obce a nekritizovali (nevkusné připomínky),
když sami pro obec nedělají nic
-"zlidštit" sběrné místo
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Na závěr vás poprosíme o několik statistických údajů nutných pro zpracování:
(označte křížkem jednotlivé odpovědi; v případě, že vyplňujete za celou rodinu, označte u každé otázky všechny
odpovědi dle členů Vaši rodiny starších 15 let)
S1 Jste:

Muž

60

S2 Dotazník

Žena

61

vyplňuji:

Sám za sebe

15

Za celou rodinu

41

S3 Počet dětí do 15 let

S4 Počet členů domácnosti

v domácnosti:

nad 15 let:

S5 Jaký je váš věk?

S6 Jaké je Vaše nejvyšší dokončené
vzdělání:

15 – 20

3

základní

7

21 – 30

14

vyučení/střední bez maturity

41

31 – 40

35

střední s maturitou

43

41 – 50

19

vyšší odborné/bakalářské

8

51 – 60

18

vysokoškolské

14

61 a více

25

doktorát a více

0

S7 Jak dlouho v Ratenicích pobýváte?

S8 Jaké je složení Vaší domácnosti?

0 – 5 let

16

jednotlivec

7

5 – 20 let

39

jeden rodič s dítětem (dětmi)

2

20 – a více

26

od narození

35

S9 V Ratenicích
bydlím(e) trvale
jezdím(e) sem pouze na chalupu
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manželé nebo partneři žijící bez
dětí
manželé nebo partneři žijící s
dítětem (dětmi)

14
24

vícegenerační domácnost

9

jiné

1

109
7
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