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Vážení spoluobčané,

letošní Setkání rodáků a oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Ratajích jsou minulostí. Pevně doufám, že ve Vás zanechaly mnoho hezkých
zážitků a dojmů. Díků není nikdy dost, proto znovu ze srdce děkuji všem, kteří
pomohli toto setkání připravit, zejména členům SDH Rataje, Mysliveckého
sdružení Borečný a SK Sokol Rataje, ale také jednotlivcům, kteří neváhali a třeba
posekali veřejné prostranství. Taktéž musím vyslovit poděkování panu faráři
Charyparovi za zajištění nedělního svěcení zvonů.

Šafránek Roman, starosta

SETKÁNÍ RODÁKŮ A 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH

Vážení spoluobčané, máme za sebou největší společenskou akci nejen v letošním roce, ale za celé uplynulé desetiletí.
Doufáme, že naši obec navštívilo mnoho rodáků, které život zavál na jiná místa, že jste se potkali se svými kamarády,
spolužáky a přáteli z mládí, protože to je účelem těchto setkání.Věříme, že jste využili možnosti podepsat se do
pamětní knihy a vyzvednout si taštičku s reklamními předměty a s knihou Rataje Ze života obce, která byla vydána
speciálně k tomuto setkání. Vy, co jste tak neučinili, máte možnost, si vyzvednou tento prezent o úředních hodinách
v kanceláři obecního úřadu. Také doufáme, že námi zvolený kulturní program vyhověl každému z vás a například
svěcení zvonů bylo pro vás životním zážitkem. Obecním rozhlasem jsme vás informovali o nahrávání nově pořízených
zvonů rádiovou stanicí Český rozhlas. Během měsíce června budete moci zvuk ratajských zvonů v Českém rozhlase
zaslechnout. Z ohlasů se k nám dostalypřipomínky na méně atraktivní obsazení pouťových atrakcí, zvláště pro malé
děti, kterých k naší radosti v obci přibývá. Bohužel předem domluvený „pouťák“ nám tři týdny před termínem účast
odřekl, s výmluvou, že jeho rodina již 60 let jezdí na tento termín na pouť do Svatého Jána nad Malší. Proto jsme byli

nuceni vzít za vděk i tímto obsazením. Celé víkendové setkání bylo natáčeno soukromou firmou. Pořízený
P
materiál
bude volně ke stažení na internetu a nahrán na DVD, které si budete moci pořídit.
pořídit.Pro ty, kteří se
nezúčastnili,připojujeme několik fotografií
fotografií. Závěrem otiskujeme dopis, který nám byl doručen do kanceláře obecního
úřadu od manželů Marie aOldřicha
dřicha Bendových, paní Bendová působila v naší škole jako kantorka v období 1969 –
1974.

Vážení přátelé,

coo nejsrdečněji děkujeme za Vaše milé pozvání do
Rataj.
Na setkání se známými lidmi a přáteli jsme se velice
těšili, ale zdraví
zdraví, vlastně nás obou, to nedovoluje.
Chtěla jsem
sem veřejně vystoupit a vyprávět o tom, s jak
poctivýmii lidmi jsme se hned po nastěhování
v Ratajích setkali.
Velice Vám přeji úspěšné setkání, nechť zvony,
které se poprvé rozeznějí nad ratajským údolím,
zpívají jenom dobré písně, přinášejí
nášejí jenom dobré
zvěsti a svolávají Vás všechny o polednách jenom
k mírovému stolu!
Se srdečním pozdravem
Marie a Oldřich Bendovi

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA RATAJSKÉ ZVONY
K 31.5.2016byla ukončena sbírka na pořízení nových zvonů do Ratajského kostela Nejsvětější trojice. Celková
vybraná částkaa se vyšplhala na neskutečných 331 140,- Kč. Fakturovaná
vaná cena za výrobu zvonů je 349 200,- Kč.
Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, mnohokrát děkujeme. Množí se dotazy, kdy a jaký zvon zvoní. Proto pro lepší
orientaci uvádíme přehled
řehled zvonění nových kostelních zvonů
zvonů.. Zvony budou zvonit následujícím způsobem.
V týdnu v sedm hodin, o víkendu v osm hodin
ráno, nejmenší zvon sv. Josef.
Poledne od pondělí do soboty velký zvon sv.
Vojtěch.
Poledne v neděli velký zvon sv. Vojtěch spolu s
prostředním zvonem sv. Ježíšem.
Klekání každý den v 19.00 hodin prostřední
zvon sv. Ježíš.
Každé zvonění bude trvat 3 minuty

BERNARTICKÝ SEKÁČ 2016 – 5. ročník soutěže
V sobotu 28. května 2016 se
v Bernarticích v lokalitě Posvátný
konal již 5. ročník soutěže v sečení
kosou. Do letošního ročníku se
přihlásilo celkem 23 sekáčů. Jeden v
kategorii děti, tři ženy a devatenáct
mužů. Ve startovním poli měla
zastoupení i naše obec. V ženské
kategorii nás reprezentovala Marie
Tupá a v mužské kategorii naše
barvy hájili Jaromír Tupý a starosta
obce Roman Šafránek. V soutěži se
hodnotí, jak kvalita posečené
plochy, tak i dosažený čas. Dětskou
kategorii vyhrál jediný účastník
Josef Losos, v kategorii žen
zvítězila ratajská Majka Tupá před
druhou Janou Luňáčkovou a třetí Ludmilou Bláhovou. V nejvíce obsazené, mužské kategorii byl první pan František
Šmolík, druhý Miroslav Šobr a třetí Václav Hroch starší. Jaromír Tupý obsadil velmi pěkné šesté místo, Roman
Šafránek se umístil na místě dvacátém. Všem třem sekáčům děkujeme za reprezentaci a Marii Tupé gratulujeme
k vítězství.

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ČERVEN
Den dětí

Obec Rataje a Myslivecký spolek Borečný zvou všechny děti s rodiči na dětský den, který se uskuteční v neděli 5.6.
od 14:00 na místním hřišti. Připraveny jsou soutěže pro nejmenší a ukázka z myslivosti. Děti nechť si s sebou vezmou
dětská kola a ti nejmenší odstrkovadla. Na závěr bude připravené opékání špekáčků.

SDH RATAJE INFORMUJE
Výsledky okrskové soutěže

V sobotu 14. května uspořádali naši hasiči okrskovou soutěž. Na ratajské hřiště se sjeli hasiči ze šesti obcí a do
soutěže se přihlásilo celkem šest družstev mužů, tři družstva žen a dva dětské týmy. Jako host přijelo družstvo
z Nových Dvorů, které se zúčastnilo mimo soutěž. Po nástupu se hasičského náčiní chopila mládež ze Stádlce a ze
Slavňovic, která předvedla požární útok. Poté už přišla na řadu družstva mužů v kategorii dospělých. Souběžně
s požárními útoky se na vedlejší dráze běhala překážková trať na 100m. Tuto disciplínu běží čtyři členové z každého
družstva. Do konečného pořadí se počítají časy tři, přičemž nejpomalejší čas se škrtá. Konečné pořadí se určí součtem
času ze štafet a z požárního útoku. V kategorii žen obsadilo domácí družstvo po zaváhání na požárním útoku druhé
místo. Soutěž žen vyhrály hasičky ze Slavňovic. Více se dařilo ratajským děvčatům ve štafetě. Nejrychlejší čas
zaběhla Tupá Lenka a druhé místo obsadila Šafránková Tereza. Co se nepovedlo družstvu žen, povedlo se mužům, ti
ovládli jak disciplínu v požárním útoku, tak i ve štafetě. Před druhými Dobronicemi zvítězili s náskokem 14 vteřin.
Třetí místo obsadili hasiči ze Slavňovic. Štafetě mužů kraloval Šafránek Lukáš. Na stupně vítězů ho třetím místem
doprovodil Tupý Pavel.

Putovní pohár starosty obce Rataje a memoriál Jaroslava Zemana
v požárním útoku žen

Trochu stranou zájmu zůstala o oslavách samotná hasičská soutěž, do které se přihlásilo šest týmu mužů a dva týmy

žen. Na ratajských hasičích se zřejmě bohužel projevila únava z příprav a organizace sobotního programu. Družstvo
mužů skončilo na předposledním pátém místě. Družstvo žen bylo diskvalifikováno. Soutěž o pohár starosty obce
suverénně ovládli hasiči z Radětic. Druhé skončilo SDH Skrýchov A. Místo třetí obsadilo družstvo z Bezděčína.
Radětické ženy napodobily své hasičské kolegy a odvezly si putovní pohár za první místo v memoriálu Jaroslava
Zemana.

REVIZE KOMÍNŮ
Obec Rataje opět nabízí možnost zajištění služeb kominíka. Zájemci ať se přihlásí v kanceláři
obecního úřadu v úředních hodinách a to nejpozději do 30.6.2016.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE

Po ukončení sezóny soutěže stolního tenisu se chopili náčiní naši klasičtí tenisté.
Do letošního okresního přeboru Táborska smíšených družstev se přihlásily čtyři
týmy. Naši tenisté musí své domácí zápasy odehrát na bechyňských kurtech, neboť
jednou z podmínek jsou dva kurty. Do sezóny vstoupili zápasem s družstvem ze
Soběslavi C. Bohužel se projevila malá vyhranost a nezvyk na antukový povrch.
Za Rataje nastoupili do dvouher Burian František ml., Kolařík Tomáš, nyní již
radětický Peterka Martin a do dvouhry žen Hlavničková Romana z Bechyně. Do
závěrečné mužské čtyřhry byli nasazeni Burian František s Tomášem Kolaříkem.
Všichni hráči bohužel své zápasy po vyrovnaných bojích prohráli. Zápas tedy
skončil 0:5 ve prospěch hostů ze Soběslavi. Pro zajímavost, jedním ze soupeřů
našich hráčů byl starosta města Soběslav pan Ing. Jindřich Bláha. V dalších
zápasech čekají ratajské tenisty družstva z Plané nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí.
I z těchto zápasů vám přineseme stručnou reportáž.

Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

Roman Šafránek
František Burian ml.
Markéta Burianová
Ing. Jakub Zeman

tel: 724 468 944
tel: 732 259325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

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-mailuposta@ratajeobec.cz

