Obecní občasník č. 5
vydává obec Rataje

KVĚTEN 2015

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
Ve dnech 7. až 10. května 2015 bude za budovu Jednoty přistaven
velkoobjemový kontejner na domovní odpad. Do tohoto kontejneru
můžete vložit velkoobjemový odpad jako je starý nábytek, umyvadla,
lina, koberce, matrace, dále směsné obaly, sklo, izolační materiály s
obsahem azbestu, biologicky nerozložitelný odpad a pneumatiky (ty
prosím nevhazujte přímo do kontejneru, ale ponechte je vedle). Do
kontejneru prosím nevhazujte nebezpečný odpad, jako jsou barvy,
ředidla, baterie atd. Starším obyvatelům nabízí místní hasiči pomoc s
vyvezením odpadu. Pokud budete mít zájem, kontaktujte prosím
starostku sboru SDH paní Šafránkovou na tel. 724 468 945.

ZMĚNA SVOZU
DOMOVNÍHO
ODPADU
Firma Rumpold oznamuje
občanům, že od 4. května 2015
dochází k přechodu svozu
domovního odpadu na letní
režim. Od tohoto data bude
odpad z popelnic odvážen
každý čtvrtek v lichém týdnu.

NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA
Dne 7. dubna 2015 se Veronice Štverákové a Pavlovi Veselému narodil syn Matěj. Oběma rodičům
gratulujeme a malému Matějovi přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTEN 2015
Kašparová Marie
Sismilich Miloslav
Hána Zdeněk

Rataje – Kozín 9
Rataje 38
Rataje 67

84 let
60 let
60 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí do dalších let.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 22. dubna 2015 se zastupitelé sešli ke svému 6. zasedání. S radostí vám můžeme oznámit, že obec našla s
čekobudějovickým biskupstvím společnou řeč ohledně odkupu fary. V současnosti se dolaďují detaily kupní smlouvy.
Již v minulých číslech občasníku jsme vás informovali o využití této budovy. Zastupitelé by rádi do zrekonstruované
budovy přestěhovali kancelář obecního úřadu. Další místnost v budově by chtěli využít jako reprezentativní, určenou
například k vítání nových občánků, k oddávání novomanželů a podobným událostem. Zároveň bychom rádi vytvořili
místnost pro maminky s dětmi, kde by se mohli setkávat v zimních měsících. Na místo stávajícího úřadu bychom
přestěhovali knihovnu. Uvolněná místnost po knihovně by se dala využít například jako posilovna. Toto je naše
představa, ale rádi bychom si vyslechli i názory z řad občanů obce, proto pokud máte nápad, jak tyto prostory využít
nebojte se nás oslovit. Další potěšitelnou zprávou je schválení žádosti o dotaci z programu Rozvoje venkova na
rekonstrukci silnice před hlavním vjezdem do areálu bývalého JZD. Obec obdržela z tohoto programu částku 110 000
Kč. V dalším bodě se zastupitelé začali zabývat přípravou rodáků v roce 2016. Setkání rodáků a všech přátel naší obce
se bude konat 22. května 2016. V nejbližší době se na vás obrátí pan Martin Zeman s žádostí o poskytnutí adres všech
rodáků pocházejících z naší vsi, nebo tyto kontakty můžete zanést sami do kanceláře obecního úřadu. V rámci těchto
oslav bychom rádi nechali odlít a vysvětit dva chybějící zvony v kostele Nejsvětější trojice. Tento projekt si vyžádá
nemalé finanční náklady, proto se zastupitelé rozhodli zřídit veřejnou sbírku, na kterou může kdokoliv přispět
jakoukoliv částkou. Číslo účtu na, které bude možno peníze posílat, bude zveřejněno v příštím čísle občasníku, ve
kterém vám přiblížíme i historii ratajských zvonů.

PŘIPRAVUJEME…
DEN MATEK
Obec Rataje zve matky, babičky a prababičky i se svými protějšky na oslavu Dne
matek. Oslava se uskuteční v sále Kulturního domu v Ratajích v neděli 10. května od
14.00 hodin. K poslechu a tanci zahraje pan Petr Kodad společně s panem
Stanislavem Fukou. Pro ženy bude přichystána kytička, malé občerstvení a ukázka
vazby květin.

DEN DĚTÍ
Obec Rataje společně s MS Borečný pořádá dne 30. května od 13:00 na místním hřišti
Dětský den. Během této akce budou připraveny zábavné hry a ukázky z myslivosti. Každý
z malých návštěvníků si odnese baliček sladkostí a na konci dne si budou děti moci opéct
špekáčky.

ZÁJEZD DO RATAJ U VLAŠIMI
Naše spřízněná obec Rataje u Vlašimi pořádá dne 20. června u příležitosti 620.
výročí první písemné zmínky o obci sraz rodáku. V programu je připravena mše v
místní kapli, svěcení nového hasičského praporu a prohlídka zařízení obce. Celý den
až do večerních hodin bude doprovázen nám dobře známou kapelou Vysočinka. Rádi
bychom, aby se i naše obec zúčastnila těchto oslav ve větším počtu místních
obyvatel. Proto připravujeme, pokud bude zájem, vypravit autobus. Zájemci, kteří
mají chuť poznat jiný kraj a atmosféru oslav ve spřátelené obci, nechť se přihlásí v
kanceláři Obecního úřadu. V případě dostatečného počtu účastníků bude na náklady
obce vypraven autobus.

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI
Letošního velikonočního turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů. Jsme rádi, že k nám
jezdí účastníci i z okolních obcí, hlavně z Radětic a ze Sudoměřic u Bechyně. Z
domácích „karbaníků“ se na stupně vítězů dostal třetí Martin Zeman, druhé místo
obsadila jediná žena mezi přihlášenými a to Ivana Frolíková. Vítězem se stal pan
Josef Peterka z Radětic. Všem třem gratulujeme, a za organizaci a hladký průběh
turnaje děkujeme panu Milanu Kožíškovi.

RATAJŠTÍ STOLNÍ TENISTÉ INFORMUJÍ
Herní sezóna 2014/15 byla právě ukončena, proto je čas na krátkou rekapitulaci uplynulého herního roku. Naše
mužstvo skončilo v celkovém pořadí na 5. místě Táborského přeboru neregistrovaných hráčů (viz podrobná tabulka
soutěže). Soutěži dominoval bez jediné porážky tým ze Sudoměřic u Bechyně. Náš tým se před posledními koly
nacházel na velmi pěkném 3. místě, které se ovšem nepodařilo udržet díky ne příliš vydařeným utkáním v závěru
soutěže. Nutno podotknout, že na závěr nás čekali soupeři z horní poloviny aktuální tabulky. V každém případě je
letošní umístění nejlepším výsledkem od počátku působení našeho týmu v okresní soutěži. Po krátké pauze budou
opětovně zahájeny pravidelné tréninky v sále KD, včetně specifické letní přípravy na nadcházející herní sezónu.
Podrobné výsledky a statistiku celé soutěže je možné najít na internetových stránkách: http://www.pinec.info
Závěrečná tabulka soutěže – Přebor Táborska neregistrovaných hráčů (PTN)
#

Mužstvo

Utkání

Vítězství

Remízy

Prohry

Sety

Zápasy

Body

1

So Sudoměřice u Bech A

30

30

0

0

1438:499

446:94

90

2

TJ Dražice B

30

25

2

3

1271:723

372:168

82

3

So Sudoměřice u Táb. C

30

20

2

8

1129:847

330:210

72

4

Sokol Ml. Vožice B

30

19

4

7

1149:903

312:228

72

5

Sokol Rataje A

30

17

5

8

1137:883

312:228

69

6

Sokol Tábor B

30

17

4

9

1073:968

291:249

68

7

Dl. Lhota A

30

16

3

11

1099:916

299:241

65

8

Jiskra Bechyně C

30

13

7

10

1050:976

282:258

63

9

Sp. MAS Sez. Ústí C

30

13

5

12

1026:966

283:257

61

10 SDH N. Dvory B

30

13

2

15

1003:1039

268:272

58

11 So Sudoměřice u Táb. B

30

10

3

17

897:1133

227:313

53

12 VS Tábor F

30

7

4

19

832:1177

199:341

48

13 Vlásenice-Padařov A

30

5

4

21

803:1180

194:346

44

14 SDH Orlov A

30

4

5

21

832:1183

203:337

43

15 Radimovice A

30

4

3

23

811:1156

208:332

41

16 SK Oldřichov B

30

0

1

29

405:1406

94:446

31

IV. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu – putovní pohár
V sobotu 4. května 2015 se v KD Rataje uskutečnil již tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Celkem se do
hlavní soutěže dvouher přihlásilo 19 hráčů. Oproti loňským ročníkům došlo po odehrání základních skupin k drobné
změně a to k rozdělení na dva vyřazovací pavouky. Navíc se hrála tzv. soutěž útěchy. Do semifinále hlavního turnaje
se probojovali hráči z týmů Sudoměřic u Bechyně a zástupců SKST Týn nad Vltavou, a také vítěz loňského ročníku
Pavel Veselík. Ve finále došlo k souboji Pavla Veselíka (SK TTC Svatkovice) a Jana Slepičky (SKST Týn nad
Vltavou), kdy po celkem jednoznačném zápase obhájil své loňské vítězství Pavel Veselík. V pavouku útěchy nakonec
ve „finálovém“ zápase s domácím Ladislavem Fišerem (SK Sokol Rataje) vyhrál Vlastimil Martin (TJ Sokol
Sudoměřice u Bechyně). Poté byla odehrána soutěž čtyřher, které se zúčastnilo celkem 9 párů. S výsledky celé soutěže
se můžete seznámit v podrobné tabulce pod tímto článkem. Vítězové si díky sponzorům odnesli pěkné věcné ceny.
Od letošního ročníku „dostává“ vítěz tohoto turnaje mj. i putovní pohár. Ten bude opatřen štítkem se jmény vítězů
všech předchozích ročníků turnaje. Putovní pohár bude nově umístěn v místním hostinci.
Za pořádající oddíl SK Sokol Rataje bych na tomto místě rád poděkoval sponzorům celé akce: JIKA Bechyně, MicroEpsilon, Rumpold a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a pořádání celé akce.
Výsledky IV. ročníku Velikonočního turnaje
dvouhra
Pavel Veselík
1 (SK TTC Svatkovice)
Jan Slepička
2 (SKST Týn nad Vltavou)
Zdeněk Šíma
3 (TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně)

útěcha
Vlastimil Martin
1 (TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně)
Ladislav Fišer
2 (SK Sokol Rataje)

čtyřhra
1 Bohumil Kopřiva / Václav Bečvář
2 Pavel Kovařík / Ivana Frolíková
Pavla Veselíková / Pavel Veselík
3 (SK TTC Svatkovice)

Zleva: Jan Slepička, Pavel Veselík, Zdeněk Šíma

Za SK Sokol Rataje Pavel Kovařík

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

