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SOUTĚŽ VESNICE ROKU
V minulém čísle jsme vás informovali o návštěvě hodnotící komise
soutěže vesnice roku. Bohužel naše obec na čelní příčky nedosáhla. Z
celkového vítězství a obdržení zlaté stuhy se může radovat obec Jarošov
nad Nežárkou z Jindřichohradecka. Druhé místo získala obec
Sudoměřice u Bechyně a třetí místo obsadilo Vrábče na
Českobudějovicku. Desetičlenná komise udělila obci Rataje čestné
uznání za vybudování naučné archeologické stezky Jana Karla Hrašeho.
Rádi bychom poděkovali všem, co se podíleli na úklidu obce a přispěli
tak k hezkému vzhledu nejen před prohlídkou komise, ale i před poutí.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

PLATBA INTERNETU
Uživatelům
ratajského
internetu, kteří platí čtvrtletně,
připomínáme, že další platbu je
třeba uhradit do 25.7.2015.
Platbu můžete uhradit hotově v
kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem,
na
účet
701469389/0800.
Pokud nebude k uvedenému
datu platba na účtu, bude
neplatičům přípojka odpojena.

V poslední době se množí stížnosti občanů a
návštěvníků obce na volně pobíhající psi. Proto
upozorňujeme majitele psů, aby zamezili jejich
volnému pobíhání, neboť tímto porušují platnou
vyhlášku obce a riskují udělení pokuty.
Dále hrozí zejména dětem, vážná újma na zdraví.

NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA
Dne 1.6.2015 se Evě Vomáčkové a Jiřímu Vlnovi narodila dcera Klaudie. Rodičům gratulujeme a malé
Klaudince přejeme hodně štěstí a zdraví do života.

RATAJSKÉ KULTURNÍ LÉTO
I v letošním roce se můžete těšit na pásmo hudebních vystoupení pod širým nebem. Kulturní léto bude zahájeno na
hřišti 6.7. pálením Husovy hranice k poslechu nám tentokrát nebude hrát dudácká muzika Duha, ale kapela pana
Václava Vachty z Milevska. V pátek 10.7. se můžete těšit na jihočeskou lidovou kapelu Radověnka, o týden později
17.7. vás zveme na kapelu Cora a nově na první Ratajské pivní slavnosti. K ochutnávce bude připraveno pět druhů piv
a několik pivních soutěží. 24.7. pořádají místní hasiči na hřišti rockovou zábavu s kapelou Parkán, přestávka mezi
hudební produkcí bude vyplněna barmanskou a ohnivou show a přímo na místě budete moct ochutnat míchané nápoje
a drinky.
Poslední akcí letošního Ratajského kulturního léta bude 8.8. již 9. ročník nohejbalového turnaje trojic. Přihlásit svůj
tým můžete u místostarosty na telefonním čísle 732 259 325. Po skončení turnaje vystoupí na parketě na hřišti Písecká
country kapela Hastrmani. Na akce pořádané obcí je vstup dobrovolný. Program jsme se snažili sestavit pestrý a snad
si každý najdete to, co se vám bude líbit. Proto neseďte doma a přijďte se pobavit při písničce a popovídat se sousedy.

SDH RATAJE INFORMUJE
Pohár starosty obce a memoriál Jaroslava Zemana
Na pouťovou sobotu ratajští hasiči uspořádali tradičně soutěž v požárním útoku o pohár
starosty obce a memoriál Jaroslava Zemana v útoku žen. Celkem se do soutěže přihlásilo
devět týmů, z toho tři družstva žen a šest družstev mužů. Jako první předvedly mimo soutěž své požární umění děti ze
Stádlce, a poté přišla na řadu družstva dospělých. Každý tým provedl útok se sáním z potoka a poté nalejváním z kádě.
Oba časy se sčítaly. V mužích si nejlépe vedl tým z Bezděčína, druhé místo si odvezl tým ze Skrýchova u Malšic a
třetí místo obsadili hasiči ze Srlína. Naši kluci obsadili páté místo. Soutěž žen nečekaně, ale zaslouženě opanovaly
domácí děvčata. Druhé skončily hasičky z Radětic a třetí děvčata ze Srlína. Našim hasičkám gratulujeme.
Výsledky soutěže – muži
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ČAS Z KÁDĚ (s)
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Rataje
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Výsledky soutěže – ženy
DRUŽSTVO

Zájezd do Rataj u Vlašimi
20. června se naši hasiči zúčastnili setkání rodáků a přátel v Ratajích u Vlašimi. Tato oslava se konala u příležitosti
620. výročí od první písemné zmínky o této obci. Ze strany místních o nás bylo výborně postaráno, za což domácím
děkujeme.

Požáry v obci
V pondělí 8.6. v 1:31 byl z operačního střediska ohlášen požár v Ratajích č.p. 80. V 1:47 byli na místě jako druzí
místní hasiči v počtu sedmi členů zásahové jednotky. Veliteli bylo sděleno policií ČR, že požár byl již uhašen
majitelem nemovitosti. Následně přijeli hasiči z Bechyně a profesionální hasiči z Tábora. Ti byli po obhlédnutí
odesláni zpět na základnu. Jednalo se o požár karmy. Bechyňští hasiči na místě zkontrolovali, zda průtokový ohřívač
na vodu a část kuchyňské linky jsou řádně uhašeny a zakouřený dům odvětrali pomocí přetlakové ventilace.
Vyšetřovatel HZS stanovil výši vzniklé škody na 50 000 Kč. Příčina vzniku požáru je zatím předmětem šetření.
V sobotu 13.6. byl panem Martinem Kováčem ohlášen ratajským hasičům v Jabloňce doutnající strom s ohořelou
okolní půdou o rozloze přibližně 10 m2. Po konzultaci s operačním střediskem byla k zásahu přizvána jednotka z
Bechyně spolu s vyšetřovatelem HZS Tábor. Místo požáru bylo řádně podlito a strom obřezán. Velké poděkování patří
nejen všem zasahujícím hasičům, ale zvláště panu Martinu Kováčovi za včasný a rychlý zásah. Určitě si všichni umíte
představit, co by se mohlo stát v případě rozšíření požáru.

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

