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ZE SPOLEČNOSTI
Měsícem září se vrací děti do škol
a nastupují noví prvňáčci. Z naší
obce nastupuje v letošním roce
povinnou školní docházku na
základní školu v Bernarticích
Matěj Kabele. Matějovi přejeme,
aby se mu ve školní lavici líbilo,
našel si mezi spolužáky hodně
kamarádů a naučil se a poznal
spoustu užitečných věcí, které
uplatní v dalším životě.

VÝDEJ OBILÍ ZA NÁJEMNÉ Z
POZEMKŮ
Soukromý zemědělec, pan Miloslav Švejda, oznamuje vlastníkům
pozemků, které má v nájmu, že obilí za nájemné z polí se bude
vydávat v sobotu 12.9. a 19.9. vždy od 8:00 do 12:00.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost E.ON a.s. oznamuje
přerušení
dodávky
elektrické
energie v celé obci dne 7.9. v době
od 8:00 do 18:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme odběratele pitné
vody z obecního vodovodu, ať se v
úředních hodinách dostaví na
Obecní úřad k podpisu smlouvy o
dodávce pitné vody.

TOULAVÉ ŘEZNICTVÍ
Pojízdná prodejna Toulavé řeznictví, které k nám zajíždí každý pátek, informuje o změně času
příjezdu do naší obce. Doba příjezdu se mění na 17:50 a odjíždět z naší obce bude v 18:10.
Místo prodeje zůstává stejné a to prostranství u místního obchodu s potravinami. Zároveň
provozovatel informuje o možnosti objednávek na telefonním čísle 722 127 171.

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V RATAJÍCH V R. 2015
V letošním roce proběhla na jižním okraji Rataj druhá sezóna archeologického výzkumu významné pravěké lokality.
Jedná se o orbou silně narušené sídliště z mladší a pozdní doby bronzové (tj. z období cca 1300 – 800 př. n. l.), které
bylo objeveno při povrchovém sběru již v roce 2006. V roce 2013 jsme zde po provedené hluboké orbě identifikovali
a zaměřili několik desítek narušených sídlištním objektů, z nichž pochází mj. bronzový nůž a několik
rekonstruovatelných keramických nádob. Z tohoto důvodu byla lokalita vybrána k podrobnému výzkumu, který je
zároveň využit i jako letní archeologická praxe pro studenty archeologie Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
V srpnu roku 2014 zde proběhla první sezóna archeologického výzkumu, při němž se nám podařilo odkrýt celkem 8
sídlištních objektů – většinou jam různých velikostí. V letošním roce jsme pak dokončili výzkum dvou v loňském roce
jen částečně zachycených objektů a pak jsme prozkoumali další dvě jámy. Jedná se o nejspodnější partie původních
objektů, které měly většinou hospodářský, výrobní nebo skladovací charakter (jako např. zásobní jámy, pece, sklípky,
dílenské objekty apod.). Vlivem erozních procesů a dlouhodobé orby se zde nedochovaly povrchové stavby, jako např.
obytné domy, které v tomto období nemívaly zahloubené podlahy.
Všechny objekty obsahovaly velice početné nálezy, především zlomky i velké fragmenty keramických nádob,
mazanice (vypálená hlína z omazu stěn staveb, v níž jsou mnohdy dobře patrné otisky konstrukčních prvků), hliněná
závaží a kamenné artefakty (např. podložky na drcení obilí, otloukače aj.). Jedná se povětšinou o zanechaný běžný
odpad, který nám dává možnost nahlédnout do každodenního života tehdejších lidí. Ten nám pak dokreslují i
organické materiály, zachované v podobě drobných rostlinných zbytků, kůstek, uhlíků, semínek či pylu. Z tohoto
důvodu odebíráme ze všech objektů vzorky, které rovnou na břehu Smutné plavíme; jejich analýzu pak provedou
specialistky v laboratořích Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
Téměř všechny nalezené objekty a výrobky můžeme datovat do mladší doby bronzové. Výjimku představuje pouze
jeden objekt, datovatelný do 11. – 12. století n. l., který předběžně interpretujeme jako pícku na přípravu pokrmů. Je
možné, že je nejstarším dochovaným dokladem počátků středověkých Ratají, dějiny obce by se tak mohly posunout o
přibližně dvě staletí zpět od první zmínky o ní (1352).
Archeologický výzkum v Ratajích nám dává unikátní možnost nahlédnout do každodenního života našich předků.
Jedná se zároveň o lokalitu, na níž se budoucí archeologové seznamují s postupem terénní archeologické práce. Rádi
bychom na tomto místě poděkovali obci Rataje, jejímu vedení i občanům, a panu Švejdovi za mimořádně vstřícný
přístup, stejně tak i panu Cvachovi, na jehož polích probíhala praxe a další výzkumy v letech minulých. Také díky
těmto nadstandardním podmínkám plánujeme se na lokalitu vracet i v příštích letech. Jisté je, že Rataje jsou nejen
rodištěm jednoho z průkopníků jihočeské archeologie, Jana Karla Hraše, ale že jsou i důstojnými pokračovately jeho
odkazu jakožto jedno z center jihočeského archeologického výzkumu počátku 21. století.
Ondřej Chvojka (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) – Jiří Beneš (Bechyně)

SDH RATAJE INFORMUJE
Soutěž v Dobronicích
V sobotu 22.8. přijali naši hasiči pozvání na netradiční hasičský pětiboj do sousedních
Dobronic. Naši obec reprezentoval jak tým mužů, tak i tým žen. Celkově se tedy do soutěže
přihlásila dvě ženská družstva a pět družstev mužských. První disciplínou byla zábavná štafeta. Ta spočívala v jízdě na
trakaři, v překážkovém běhu, v kutálení pneumatiky mezi tyčemi a v sestříknutí tří plechovek za pomocí džberové
stříkačky s ručním pumpováním. Celou trasu běhu absolvovali soutěžící s táckem se čtyřmi kelímky naplněnými
vodou, který si předávali jako štafetový kolík. Za každý vylitý kelímek se přičítaly trestné sekundy. Další disciplínou
byl hod startérem pro muže a hod alternátorem pro ženy. Tuto disciplínu plnili z každého družstva čtyři soutěžící.
Posledním úkolem byl požární útok, při kterém muselo ležet, kromě stříkačky, všechno ostatní nářadí na hasičském
vozíku. Mezi ženami si se všemi nástrahami nejlépe poradilo družstvo hasiček z Bechyně a druhá byla naše děvčata.
Soutěž mužů vyhráli naši hasiči, druzí byli SDH Stádlec a třetí SDH Senožaty. V našem družstvu si svojí úspěšnou
soutěžní premiéru odbyli Tomáš Šafránek a David Tupý, které po vyhlášení výsledku neminul křest v podobě koupele
v kádi.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
V měsíci září vstoupí naši stolní tenisté do nové sezony 2015 – 2016. Díky velkému zájmu bylo nuceno vedení
soutěže zredukovat počet soutěží. V letošním roce budou v okresním přeboru neregistrovaných hráčů dvě třídy.
Celkově 21 přihlášených týmů bylo rozděleno do třídy 1, kde figuruje 11 týmů a třídy 2, kde je zbylých 10. Ratajské
družstvo si díky loňskému pátému místu zajistilo účast v silnější 1. třídě. Do sezony vstoupí Sokol Rataje v pátek
25.9. od 19 hodin a prvním soupeřem jim bude tým z Bechyně. Přijďte proto povzbudit naše reprezentanty v tomto
atraktivním derby.
Složení týmů v 1. třídě: SK Sokol Rataje, Sokol Mezno B, ST Podhradí Choustník A, TJ Dražice B, Sudoměřice u
Tábora B, Sokol Ml. Vožice B, Sokol Tábor B, Olympia Dlouhá Lhota, Jiskra Bechyně C, Spartak Sezimovo Ústí C,
TJ SDH Nové Dvory B

TURNAJ V NOHEJBALE
V letošním roce se devátého ročníku nohejbalového turnaje zúčastnilo celkem 12 týmů. Roli favorita potvrdilo
družstvo Pedagog z Bechyně, které celý turnaj vyhrálo bez jediné porážky. Družstvo Pedagog zdolalo ve finálovém

zápase po dramatickém boji tým z Nemanic. Třetí příčku získal tým s názvem Myšáci. Věcné ceny si odneslo sedm
týmů. Pořadatelé se rozhodli udělit ještě jednu cenu a to nejstaršímu účastníkovi. Tím byl pan Miloslav Čábela z týmu
Pedagog 2, který v září oslaví 80 narozeniny. Gratulujeme a doufáme, že náš turnaj navštíví i příští rok.

UMŚTĚNÍ
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PŘIPRAVUJEME…
Cyklovýlet
Po loňském úspěšně zorganizovaném cyklovýletu Za pramenem říčky Smutné, připravujeme i na
letošní rok další vyjížďku. Akce se bude konat v neděli 4. října. Trasa povede přes Borovany,
Nepomuk, Dražíč a Hosty k soutoku Lužnice s Vltavou a poté zpět kolem břehu Lužnice do
Bechyně a do Rataj. Bližší informace se dozvíte v dalším čísle občasníku a na plakátech.

Rybářské závody
Opět po roce si vás dovoluje pozvat pan Miloslav Švejda na tradiční rybářské závody, které se
odehrají v sobotu 26.9. na rybníce v areálu ZD. Prezentace účastníků je do 8 hodin. Všichni jste
srdečně zváni.

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

