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ŘÍJEN 2015

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE

SVOZ ODPADU
Ve středu 7.10.2015 proběhne od 16:30 svoz nápojových kartonů a
svázaného papíru. Nezapomeňte vynést tento odpad včas před své
nemovitosti.

Společnost E.ON a.s. oznamuje
přerušení
dodávky
elektrické
energie v celé obci dne 7.10.2015
v době od 8:00 do 18:00 hodin.

Změna svozu domovního odpadu
Firma Rumpold oznamuje občanům, že od 5.10.2015 dochází k
přechodu svozu domovního odpadu na zimní režim. Od tohoto data
bude odpad z popelnic odvážen každý čtvrtek.

POPLATEK ZA
INTERNET

NAROZENÍ NOVÉHO
OBČÁNKA

Uživatelům ratajského internetu,
kteří platí čtvrtletně, připomínáme,
že další platbu je třeba uhradit do
25.10.2015. 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 sobotu 12.9.2015 se manželům Janě a Jiřímu
Burianovým narodila druhá dcera Magdalénka.
Rodičům gratulujeme a malé Magdalénce přejeme
do života především hodně zdraví a štěstí.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ŘÍJEN 2015
Krystlík Lubomír
Cvach Milouš

Rataje 42
Rataje 22

93 let
83 let

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

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 21.9.2015 se v kanceláři obecního úřadu sešli zastupitelé obce ke svému devátému zasedání. Hlavním
bodem jednání bylo vybrat firmu zajišťující separaci biologicky rozložitelného odpadu v naší obci. Zastupitelé vybírali
ze dvou došlých nabídek. Jedna byla od firmy ELKOPLAST CZ ze Zlína a druhá MEVA-CB s.r.o. z Českých
Budějovic. Obě firmy splnily požadavky, které obec stanovila pro výběrové řízení. Rozhodla tedy nejnižší cena.
Vítězem výběrového řízení se tak stala firma ELKOPLAST CZ, jejíž cenová nabídka byla na částku 426 000,- Kč.
Dále zastupitelé vybírali zhotovitele zvonů na náš kostel. Opět se sešly dvě nabídky. Jelikož je tento projekt velmi
specifický, rozhodli se zastupitelé, že nabídky nechají odborně posoudit od diecézního kampanologa pana Radka
Lungy. O výsledcích posudku vás budeme informovat v některém z dalších čísel občasníku.
Zastupitelé byli v dalším bodě informováni starostou obce o výpovědi nájemníků z bytu č.2 v budově bývalé školy.
Rozhodli tedy o vyhlášení záměru pronájmu této bytové jednotky.
V bodě různé informoval místostarosta o hospodaření v obecních lesích. Dle rozhodnutí na minulé schůzi byla
současnému odbornému lesnímu hospodáři dána k 31.12.2015 výpověď ze smlouvy a bude vypsáno nové výběrové
řízení na funkci lesníka a lesního hospodáře. Dále místostarosta informoval o již uskutečněném prodeji stromů na
stojato v podobě aukce.

STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA RATAJSKÉ ZVONY
V současnosti je na obnovu ratajských zvonů vybráno 30 000,- Kč. Přispívat je možné buď hotově v kanceláři
Obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na transparentní účet číslo 2800795680/2010 u Fio banky a.s.
Stav na účtu a veškeré platby jsou volně ke shlédnutí na obecních stránkách, kde naleznete odkaz na tento
transparentní účet.

SVATBA V RATAJÍCH
Po dlouhých 57 letech byly Rataje opět svědky
svatebního obřadu. Naposledy si zde své „ano“ řekli
novomanželé v roce 1958 v ratajském Kostele Nejsvětější
trojice.
Letošní novomanželé Marcela Lavičková a Josef Bakule
si zvolili místem svého obřadu park u kostela. Role
oddávajícího se poprvé zhostil starosta obce pan Roman
Šafránek za asistence bechyňské matrikářky paní
Příhodové. Manželům Bakulovým gratulujeme a do
společné cesty životem přejeme hodně štěstí.

VÝSLEDKY RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
Opět po roce připravil soukromý zemědělec pan Miloslav
Švejda na rybníce v areálu bývalého ZD rybářské závody.
Celkem se přihlásilo 21 rybářů. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách. První v chycení největší ryby a druhá
v nachytání nejvíc ryb, kdy se sčítaly délky jednotlivých
kusů. V první disciplíně vyhrál školou povinný Dalibor
Prokša s kaprem o délce 68 cm. V druhé disciplíně se na
třetím místě se součtem nachytaných ryb 267 cm, umístil
Jiří Hruška z Bechyně. Úspěšný den zakončil druhým
místem s 527 cm opět Dalibor Prokeš. Celkovým vítězem
v této disciplíně se s celkovou délkou 2 780 cm stal pan
Žák.
Nejen vítězové, ale také všichni účastníci závodu si
odnesli věcné ceny a samolepku s logem závodů na

památku. Závěrem poděkoval pan Miloslav Švejda všem sponzorům a organizátorům hlavně pak manželům
Hrychovým.

SDH RATAJE INFORMUJE
Soutěž v Hodonicích
V sobotu 29.8.2015 se náš sbor zúčastnil hasičské soutěže memoriálu pana Drdy v Hodonicích.
Naši hasiči byli nuceni sestavit smíšené družstvo. Celkem se do Hodonic sjelo 9 týmů z toho 7
mužských a 2 ženská družstva. Ratajskému týmu se tentokrát nedařilo a skončil na šesté příčce. Stupně vítězů obsadili
na prvním místě hasiči z Božejovic, druzí skončili hasiči z Březnice B a třetí opět hasiči z Březnice tentokrát tým A.
Ženskou soutěž opanovaly hasičky z Březnice před SDH Bechyně.

Setkání rodáků obce Dražíč a oslava 125. výročí SDH
Sobota 29.8.2015 byla v podání našich hasičů náročná, neboť ti co nejeli soutěžit do Hodonic byli přítomni v obci
Dražíč na oslavách místních hasičů k příležitosti 125. výročí založení místního sboru. Odměnou jim byla první stuha
na prapor ratajských hasičů věnována za účast na těchto oslavách.

SK SOKOL INFORMUJE
Díky konání oslavy 50tých narozenin v ratajském Kulturním domě, byli nuceni naši
stolní tenisté přesunout úvodní zápas nové sezony s Jiskrou Bechyně C na jiný
termín. Do soutěže tedy vstoupí ve čtvrtek 1.10. zápasem s MAS Sezimovo Ústí C.
Domácí zápasy, na které jste všichni srdečně zváni, odehrají v pátek 9.10.
s Choustníkem A, a 23.10. s Mladou Vožicí B. Začátky domácích zápasů jsou vždy
od 19:00.

ZHODNOCENÍ RATAJSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA

V letošním roce jsme pro vás připravili celkem šest hudebních akcí. Díky teplému
počasí jsme mohli uspořádat i dodatečnou akci, kterou bylo ukončení léta. Na této
akci nám zahráli místní muzikanti společně se svými hosty. Doufáme, že se vám
letošní výběr interpretů líbil, a že si například doprovodná akce v podobě pivních
slavností najde pevné místo ve vašem kulturním kalendáři.
Určitě si umíte představit finanční nákladnost těchto akcí a víte jaká je jejich
návštěvnost. Nebudeme se tady proto rozepisovat o nákladech a vybraném
vstupném, protože smysl pořádání kulturního léta je v něčem jiném a to ve
snaze udržení obecní soudržnosti.
Na letošní ročník nám byl poskytnut sponzorský dar v hodnotě 10 000,- Kč od
firmy Rumpold, za který tímto velice děkujeme. Rádi bychom zde také poděkovali panu hospodskému Kniezkovi a
jeho personálu za občerstvení.

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN
Cyklovýlet
Ještě jednou zveme všechny příznivce cykloturistiky na další ratajský cyklovýlet. Akce se bude
konat v neděli 4.10.2015. Sraz účastníků je v 8:30 před Hostincem U Lípy. Trasa povede přes
Borovany, Nepomuk, přes horu Tábor do Dražíče, Koloměřic a Hosty k soutoku Lužnice
s Vltavou. Poté zpět do Koloděj a po břehu Lužnice do Bechyně se zastávkou na oběd na
Instaláčku u řeky pod Hvožďanami. Z Bechyně se pojede rovnou do Rataj. Doporučujeme
treková nebo horská kola.

Ratajská drakiáda
Opět po roce připravuje obec na tradičním místě Ratajskou drakiádu. Pokud nám bude počasí a
hlavně vítr přát, zveme vás v neděli 11.10.2015 od 14:00 na louku nad Šafránkovými směrem na
Bechyni. S sebou si vezměte draka a věci na opékání. Občerstvení bude zajištěno na místě. Pokud
nebude dostatečně silný vítr akce se přesune na další neděli.

TRADICE POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Podzimní pouštění draků má v Česku zhruba pětisetletou tradici. Skutečný původ však mají draci v Číně asi před 2200
lety. Odtud pronikli do Japonska, kde je začali stavět o 1000 let později. Původně to ale zdaleka nebyla pouze zábava,
jak je tomu dnes. Symbolický drak vypuštěný nad pole měl rolníkům zaručit dobrou úrodu. Jeho úkolem bylo zajistit
dostatek vláhy a také odehnat škůdce, kteří by chtěli úrodu zničit. Draci se v té době vyráběli z bambusu a hedvábí.
Stavba a pouštění draků má v asijských zemích mimo jiné rituální smysl. Například Japonci pouštějí draky i proto, aby
zajistili svým dětem dobré zdraví. Na japonský den dětí, který se také nazývá Svátek chlapců, tak dodnes Japonci
vypouštejí 5.května nad své domy malované hedvábné draky v podobě kaprů. Kapři dávají chlapcům sílu a
odvahu,,plout proti proudu".
V Evropě však draci sloužili a slouží pouze pro zábavu. V českých zemích se podzimní pouštění draků rozšířilo mezi
obyčejným lidem až koncem 19.století. Do té doby si tuto kratochvíli mohla dovolit jen šlechta. Papír byl totiž velmi
drahým materiálem, který nebyl jen tak k dostání. Děti se tak mohly začít s draky prohánět po poli až po zavedení
velkovýroby papíru v továrnách.
A dokud se zhruba před 30 lety nezačali vyrábět komerčně z igelitu, šlo o zábavu docela náročnou. Jeden večer totiž
mužská část rodiny slepila kostru, další večer ji potáhla papírem a teprve třetí den se na potah malovalo.
A proč se u nás draci pouští jen na podzim? Tento zvyk se nezrodil jen kvůli tomu, že na podzim víc fouká vítr. Na
jaře a v létě totiž musely venkovské děti pomáhat svým rodičům na polích. Když se ale úroda sklidila, měly děti
konečně trochu času na hraní.

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

