Obecní občasník č. 8
vydává obec Rataje

SRPEN 2015

PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005.
Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu. Doporučená lhůta k podání žádosti
je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů, ve
kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.

SBĚR ELEKTROODPADU
V sobotu 15.8.2015, proběhne od 9:00 do 10:00 před kolnou u prodejny sběr nefunkčních elektrospotřebičů.

NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA
Dne 3.7.2015 Se Žanetě Fojtíkové narodila dcera Žaneta. Mamince gratulujeme a malé Žanetě
přejeme mnoho zdraví a štěstí do života.

Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že v občasníku budeme uvádět pouze narození dětí, které jsou hlášené v
naší obci. Děkujeme za pochopení.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI SRPEN 2015
Trantina František
Zemanová Růžena
Dvořák Zdeněk

Rataje – Kozín 11
Rataje 43
Rataje 12

87 let
80 let
60 let

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

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 16.7. 2015 se ratajští zastupitelé sešli k osmému zasedání v tomto volebním období. Starosta informoval
zastupitele o podané žádosti o dotaci na rekonstrukci koupené fary. Je možné získat až 1 000 000 Kč. V současné době
je tvořena technická dokumentace panem Ing. Rejlkem z Bechyně. Zároveň, jak jste si mohli všimnout, se začalo za
pomoci vlastních sil s vyklízením dvoru fary.
Obec obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení kontejnerů a kompostérů. Nyní proběhne
výběrové řízení. V souvislosti s bioodpadem byla schválena nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.
V dalším bodě se projednávala problematika obecního bytu v budově č.p. 50 (nad hostincem). Paní Dvořáková ke dni
30.6.2015 ukončila nájemní smlouvu. Zastupitelé proto využijí volného bytu k celkové rekonstrukci a vybudování
dvou samostatných bytových jednotek. Projektem byla pověřena zastupitelka Ing. Kateřina Malá. Tento projekt bude
hrazen z vlastních zdrojů. Naopak z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje obec obdržela dotaci ve výši
110.000,- Kč na rekonstrukci místní komunikace. Jde o obecní silnici na křižovatce u Cvachů až k bráně ZD. K
realizaci byly osloveny tři firmy. Nabídku poslaly pouze dvě a to SWIETELSKY stavební s.r.o. a Vialit Soběslav spol.
s.r.o. Ceny byly srovnatelné a tak pro druhou jmenovanou firmu rozhodly dobré zkušenosti z dřívější doby. Dříve než
se firma Vialit pustí do pokládky nového povrchu, musí být opravena propadlá kanalizace pod komunikací. Výběr
zhotovitele si vzal na starost pan Ladislav Cvach.
Zastupitelé schválili znění výzvy k podání nabídky na odlití dvou chybějících zvonů do věže kostela. Osloveny budou
celkem čtyři zvonařské firmy. V závěru jednání byla schválena cenová nabídka na výrobu a montáž dvou závor do
obecních lesů, konkrétně v Bezinkách.

POZVÁNKA NA RATAJSKÉ KULTURNÍ LÉTO
V sobotu 8.8.2015 je na programu poslední akce z letošního kulturního léta. Od 9 hodin bude probíhat na
víceúčelovém hřišti 9. ročník nohejbalového turnaje trojic. Po jeho skončení a vyhlášení výsledků bude taktéž na hřišti
hrát písecká country kapela Hastrmani. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.

SDH RATAJE INFORMUJE
Soutěž ve Stádlci a v Srlíně
Po uzávěrce minulého čísla se 27. června naši hasiči zúčastnili hned dvou soutěží v jeden
den. Z různých důvodů, například pracovních povinností, se musel postavit pouze jeden
smíšený tým, který reprezentoval naší obec na soutěži ve Stádlci a v Srlíně. Bohužel ani na jedné soutěži se
ratajskému týmu nevedlo.
Na náměstí ve Stádlci proběhla soutěž o pohár starosty městyse Stádlec. Sjelo se zde celkem 12 týmů. 8 družstev
mužů a 4 družstva žen. Náš smíšený tým byl po provedení útoku diskvalifikován pro nenasazený koš.
Poté následoval přesun do Srlína kde se konal již 17. ročník hasičské soutěže o Srlínký pohár – memoriál Ladislava
Boušky. Letošního ročníku se zúčastnilo 6 družstev dětí, 3 družstva žen a 12 družstev mužů. Naši hasiči skončili v
kategorii mužů na devátém místě.

Ocenění za sběr železa
Ratajští hasiči byli ohodnoceni firmou Fast kovošrot za sběr 6ti tun železa. Dne 30.6.2015 obdržela starostka sboru
paní Šafránková v místě firmy v Milevsku 30 l soudek piva Bernard. V letošním roce se na první místo probojoval
hasičský sbor Ločenice s 12 tunami železa, který si za své prvenství odnesl selátko na rožeň a k tomu 50 l soudek
piva. Na druhou příčku dosáhl loňský vítěz SDH Lišov s 8,5 tunami železa a cena za jeho odhodlání byla pečená kýta
s 50 l soudkem piva. Třetí pozici ve sběru starého železa obsadil sbor dobrovolných hasičů Teplíšovice se 7 tunami,
který si převzal věnec špekáčků s 30 l soudkem piva.

Účast na oslavách
V sobotu 11.7.2015 se naši hasiči zúčastnili oslav ke 130. výročí založení hasičského sboru v Dobronicích. O týden
později 18.7.2015 byli přítomni 110. výročí založení hasičského sboru ve Hvožďanech.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Ratajští sokolové reprezentují naší obec nejen ve stolním tenise, ale již druhým rokem i v tenise klasickém. Družstvo,
které hraje okresní přebor táborska smíšených družstev ve složení Kolařík Tomáš, Burian František ml., Peterka
Martin, Stach František a Fenclová Dana je nuceno odehrát své domácí zápasy na tenisových kurtech v Bechyni.
Jednou z podmínek účasti jsou totiž minimálně dva kurty. Soutěž se hraje stylem každý s každým jednokolově,
přičemž v zápase se hrají tři pánské singly, jeden singl dámský a poté pánská čtyřhra.

Výsledky OP smíšených družstev 2015:
TÝMY

SKORE

TK Soběslav C – SK Sokol Rataje

5:0

SKT Planá nad Lužnicí C – SK Sokol Rataje

4:1

SK Sokol Rataje – Loko Veselí nad Lužnicí B

0:5

Jiskra Bechyně C – SK Sokol Rataje

5:0

Konečná tabulka okresního přeboru táborska smíšených družstev:
POŘADÍ

TÝM

VÍTĚZSTVÍ

SKORE

BODY

1.

Jiskra Bechyně C

4

19:1

8

2-4

TK Soběslav C

2

10:10

4

2-4

SKT Planá n. L. C

2

10:10

4

2-4

Loko Veselí n. L. B

2

10:10

4

5.

SK Sokol Rataje

0

1:19

0

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

