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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Dne 26. ledna se zastupitelé sešli ke svému celkově 12. zasedání a prvnímu v letošním roce. Po zahájení a kontrole
zápisu z minulé schůze zastupitelé projednávali rekonstrukci fary. V minulém čísle jsme vás informovali o získání
dotace, která bude využita na rekonstrukci střechy. V prosinci bylo do výběrového řízení vybráno celkově pět firem,
z nich podaly nabídku čtyři. Zastupiteli byla vybrána nejlevnější nabídka, kterou podala firma Střechy Servis Šindelář
ze Stádlce. Dále bude rekonstrukce pokračovat výběrem zhotovitele oken. V dalším bodě zastupitelé schválili nabídky
firem na kompletní rekonstrukci bytů nad hostincem. V rámci oprav obou bytů bude rozvedeno firmou Instaltherm
nové ústřední topení, jehož zdrojem budou tepelná čerpadla. Elektroinstalace provede firma Elexpres z Bechyně.
Instalatérské práce zajistí firma Josef Tomek z Hodonic, stavební práce zajistí domácí firma Zednické práce Jiří
Burian. Čtvrtým bodem bylo setkání rodáků. V rámci oslav je připravována nová kniha o Ratajích. Kniha bude mít cca
150 stránek o formátu A5 doplněna bude fotografiemi z historie naší obce. Na zastupitele se obrátil výrobce nových
zvonů s žádostí o odsouhlasení nápisů, jenž budou odlity na nových zvonech. Na velkém zvonu jsou dvě nápisové
linky. Do každé linky se vejde 55 znaků písma, za znak je považována i mezera. Zastupitelé se rozhodli na velký zvon
nechat odlít tento nápis: „ZVON POŘÍZEN KE CTI PATRONA ZEMĚ ČESKÉ, SV. VOJTĚCHA, ZA PŘISPĚNÍ
OBCE, FARNÍKŮ, A PŘÁTEL OBCE RATAJSKÉ U PŘÍLEŽITOSTI SETKÁNÍ RODÁKŮ“. Pod reliéfem znaku
bude OBEC RATAJE L.P. 2016, dále pak pod reliéfem světce: „SVATÝ VOJTĚCH + ULIL MICHAL VOTRUBA
V MYSLKOVICÍCH“. U druhého malého zvonu se do horní linky vejde 50 znaků, styl výzdoby bude stejný a nápis
bude ve znění: „ZVON POŘÍZEN Z DARŮ OBCE, FARNÍKŮ, OBYVATEL A PŘÁTEL OBCE RATAJSKÉ. Další
schůze zastupitelstva proběhne 11. února od 19 hodin.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ÚNOR
Fuková Marie
Rejdová Jindřiška
Korbelová Růžena
Hruška Jaroslav
Cihlářová Zdeňka
Tupý Jaromír

Rataje 3
Rataje 8
Rataje 83
Rataje 1
Rataje 58
Rataje 44

96 let
86 let
86 let
85 let
65 let
60 let

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

KONTROLA KOTLŮ

V tomto čísle navazujeme na článek z lednového občasníku o znečišťování ovzduší. Vláda na svém prosincovém
zasedání schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, která má mimo jiné úřadům umožnit kontrolovat, čím lidé v
domech topí. Úřady by rovněž mohly za neumožnění kontroly ukládat pokuty až do výše 50 000 korun. Ministerstvo v
předkládací zprávě uvádí, že Česko má problém s velkým množstvím zastaralých spalovacích zařízení, která umožňují
spalování odpadu. Navrhlo proto, aby úředníci, pokud vzejde v jednom roce opakovaně podezření na porušení zákona,
mohli v domech zkontrolovat kotle. Nejdříve majitel dostane písemné upozornění, podruhé už na kotel přijde kontrola.
Ten, kdo ji domů nepustí, může dostat pokutu až do výše 50 000 korun. Nově budou moci sousedé, pokud se jim bude
zdát kouř z komína podezřelý, poslat na úřad důkaz – fotografii nebo video s více než třicetiminutovým kontinuálním
záznamem. Kontroly mají probíhat od ledna 2017. „V případě prokázání spáchání přestupku lze uložit pokutu až do
výše 50 000 korun.” Odhadované náklady na provedení jedné kontroly spalovacího zdroje umístěného v domácnosti
činí podle důvodové zprávy kolem 4500 korun. Zákon musí ještě projít sněmovnou.

MS BOREČNÝ INFORMUJE

V loňském roce doznalo myslivecké sdružení Borečný se sídlem v Bechyni několika důležitých
změn. Dle novely nového Občanského zákoníku se muselo myslivecké sdružení Borečný
přejmenovat ze sdružení na spolek. Tato změna se týkala všech sdružení ať už myslivců, rybářů
nebo například sportovních klubů. Další změnou bylo přemístění sídla a to z Bechyně do Rataj.
V roce 2015 ulovili členové spolku z černé zvěře 21 lončáků a 36 selat. Dále bylo uloveno 9 srnců, 10 srn a 2 srnčata.
Při společných honech bylo uloveno 138 kohoutů, 8 zajíců a 61 kachen. Ze zvěře škodící myslivosti dříve škodné, to
bylo 32 strak, 11 kun a 44 lišek. Při senosečích bylo i navzdory velkému úsilí usmrceno 16 srnčat. Těmto ztrátám se
snaží myslivci předejít procházením luk těsně před sečí nebo kladením plašičů. Velké ztráty byly zapříčiněny i při
srážkách s vozidly.
Kapitálním úlovkem byl 27. září v 00:15 uloven „zlatý“ kňour. Zlatý proto, protože jeho
bodová hodnota trofeje, kterou určil odborný hodnotitel z Obory Sedlice činí 120,15 bodů. Bodová hodnota se
vypočítává z průměrné délky a šíře pravého a levého páráku, což jsou spodní zuby a ze součtu obvodu pravého a
levého klektáku což jsou horní zuby. V myslivecké mluvě se říká zbraně. Poté se přidávají body za tvar a barvu
zbraní a zároveň se sráží za nepravidelnost. Průměrná délka páráků je 21,10 cm. Průměr šířek páráků činí 26,85 mm a
součet obvodu klektáku je 13,50 cm. Jeho celková živá váha je odhadována na 190 - 200 kilogramů, vyvržený kus
vážil 165 kilogramů. Přibližné stáří kňoura bylo určeno na 6 let. Tato trofej bude vystavena na okresní výstavě trofejí
v Táboře a na národní výstavě v Lysé nad Labem. My ostatní si budeme moci tuto trofej prohlédnout na připravované
výstavě v rámci setkání rodáků obce v květnu. Jedná se zřejmě o největší ulovený kus černé zvěře v historii spolku.
Střelci Jiřímu Burianovi gratulujeme.
Mezi další činnost ratajských myslivců
patří
pravidelné
pořádání
mysliveckého plesu. V loňském roce
ples navštívilo přesně 202 platících
návštěvníků. Do letošního roku
přejeme ratajskému mysliveckému
spolku pevnou mušku a myslivosti
zdar.

Článek vznikl ve spolupráci s hospodářem panem Lubošem Křížem. Fotografii poskytl Jiří Burian.

SDH RATAJE INFORMUJE

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ

SDH Rataje zve všechny děti, rodiče, babičky a dědy na dětské maškarní odpoledne, které se
bude konat 6. února od 14 hodin v ratajském kulturním domě. Děti se mohou těšit na dětskou
diskotéku a soutěže o ceny. Cena vstupného je dospělí 50,- Kč, děti mají vstupné zdarma.

HASIČSKÝ PLES

Ratajští hasiči si vás dovolují srdečně pozvat 4.března
do ratajského kulturního domu na tradiční hasičský
ples. Těšit se opět můžete na vepřové hody a bohatou
tombolu. K tanci a poslechu bude hrát ověřená kapela
Vysočinka. Vstupenky si budete moci zakoupit
v neděli 28.2. od 15 hodin v Hostinci U Lípy nebo u
pana Martina Zemana na telefonním čísle
737 977 547. Pokud budete mít zájem přispět
ratajským hasičům do tomboly, můžete tak učinit ve
čtvrtek 3.března od 17 hodin v salonku hostince.

POJÍZDNÁ PRODEJNA

Od nového roku k nám do vsi jezdí nová pojízdná prodejna. Opět se jedná hlavně o české maso a uzeniny.
Provozovatelem je firma Farma Liška. Pojízdnou prodejnu můžete navštívit každou středu od 13:45 – 14:00. Pro
objednávku zboží nebo další informace můžete volat na telefonní číslo: 722 127 171.

STALO SE:

NOVOROČNÍ CYKLOVYJÍŽĎKA
Opět na Nový rok vyrazilo několik z nás na
novoroční vyjížďku. Trasa vedla stejně jako minulé
ročníky přes Radětice do Bechyně a poté přes
Senožaty zpět. Letos byl největší počet účastníků,
co tuto akci pořádáme. Doufáme, že i příští rok se
přidají nové tváře.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE

Nový rok zahájili naši stolní tenisté prohrou s týmem Jiskry Bechyně C. První letošní body získali za domácí remízu s
oddílem MAS Sezimovo Ústí C. V dalším zápase zajížděli naši hráči do Choustníku, kde prohráli. Měsíc leden měli
zakončit zápasem se Sudoměřicemi u Tábora B, ten musel být na přání hostů odložen na pozdější termín. V únoru by
vás ratajští sokolové rádi pozvali na pátek 12.2., kdy přivítají tým Olympie Dlouhé Lhoty. Následující pátek 19.2.
přivítají oddíl Sokolu Tábor B. Věříme a přejeme našim stolním tenistům, že najdou ztracenou formu a s ní se dostaví
i zlepšené výsledky. Na domácí zápasy jste všichni jste srdečně zváni

Tabulka soutěže po 15 kole-PTN 1. Třída muži

VÝSLEDKY

Jiskra Bechyně C – SK Sokol Rataje 12:6
SK Sokol Rataje – MAS Sezimovo Ústí C 9:9
Podhradí Choustník – SK Sokol Rataje 13:5
SK Sokol Rataje – Sudo. u Tábora B odloženo

#

Mužstvo

U

V

R

P

K

14

8

2

4

0

1

Choustník A

13

3

Dražice B

13

2
4

Ol. Dl. Lhota A
Mezno B

5

Sudo. u Tábora
B

7

So. Tábor B

6
8
9

Ml. Vožice B
N. Dvory B

13
13
13
14
13

MAS Sez. Ústí C 14

10 Ji. Bechyně C
11 Rataje A

13
13

9
9
9
8
6
7
4
1
2
1

1
1
0
1
4
1
2

3
3
4
4
3
6
7

3

10

2

10

1

10

Sety

Zápasy

Body

519:416

140:112

32

539:353

152:82

0

510:364

0

469:417

0
0
0
0
0

0
0
0

145:89

128:106

467:408

130:104

476:509

121:131

481:423
414:463

397:556

128:106
107:127

345:529
357:536

97:155
83:151
83:151

32
32
31
30
29
29
23
19
18
17

STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA RATAJSKÉ ZVONY

V současnosti je na obnovu ratajských zvonů vybráno 93 500,- Kč. Přispívat je možné buďhotově 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 zhlédnutí na obecních stránkách,
kde naleznete odkaz na tento transparentní účet.
Peníze můžete posílat do konce května, poté bude sbírka ukončena.

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

