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vydává obec Rataje

ČERVEN 2022

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ČERVNU
Richter Václav
Rataje 44
65 let
Oslavenci gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Prezident České republiky pan Miloš Zeman vyhlásil na dny 23. - 24. září volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu
Parlamentu České republiky. Pokud se chcete aktivně podílet na rozvoji naší obce a uvažujete o podání kandidátky,
nejzazší termín odevzdání je 17. července. Kandidátky si zájemci budou moci vyzvednout začátkem července
v kanceláři obecního úřadu.

UHRAZENÍ POPLATKU ZA ODPADY
Upozorňujeme na povinnost uhradit do konce června poplatek za likvidaci odpadu. Částka činí 500,- Kč za trvale
hlášenou osobu a rok. Pokud poplatek nebude včas uhrazen, bude ho obec vymáhat přes finanční úřad. Částku můžete
uhradit přímo o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, nebo na účet číslo 2800795680/2010. Při bezhotovostní
platbě prosíme o podrobný popis ve zprávě pro příjemce pro správnou identifikaci platby.

SDH RATAJE INFORMUJE
Okrsková soutěž
Po dlouhé přestávce se ratajští hasiči utkali na soutěžním poli s ostatními sbory stádleckého okrsku. Pořádající SDH
Dobronice přesunulo místo konání na stádlecké fotbalové hřiště, které nabízí dostatek místa a kvalitní povrch, což
dobroničtí hasiči ve své obci nemohli nabídnout. Dlouhá pauza zaviněná covidovou karanténou měla vliv na všechny
lidi. Mnozí z nás, kteří se dříve aktivně zapojovali do dění v našich obcích, si našli jiné zájmy nebo společenskému
životu odvykli. To platí i o dobrovolných hasičích. Naštěstí se zdá, že ratajským hasičům se toto vyhnulo obloukem a
do Stádlce odjeli v plném složení. Jedno družstvo mužů, jedno družstvo žen a dva týmy dětí. Bohužel to samé neplatí o
ostatních sborech. Na hřiště pod Hájky se celkem sjela dvě družstva žen a čtyři družstva mužů, naše děti byly samotné.
Pro mnohé z nich to byla premiéra a tak si mohly v klidu vyzkoušet soutěžní atmosféru.
Ratajským dospělým týmům se nepovedl požární útok, kdy v obou případech byl problém na rozdělovači. Ženský tým
byl dokonce diskvalifikován. To, co se nepovedlo na požárním útoku, si vynahradili na překážkovém běhu na 100 metrů.
Celkově tedy ženský tým skončil druhý a muži obsadili třetí místo. Nejrychleji ze všech účastníků zaběhl překážkový
běh Tomáš Šafránek, druhé místo obsadil jeho otec Roman Šafránek. Rodinnou sbírku doplnila v dívkách třetím místem
Šafránková Tereza a pro druhé místo si doběhla Lenka Tupá.

Darování krve
Většinou se v rubrice SDH Rataje informuje „chlubí“ naši hasiči sportovními úspěchy, organizací kulturních akcí nebo
pomocí u hasičského zásahu. Nově členové SDH Rataje reagovali na výzvu Červeného Kříže a rozhodli se darovat krev.
Dobrovolně se k odběru přihlásilo šest členů místní jednotky, z toho jednomu to nedovolil zhoršený zdravotní stav. Na
odběrové křeslo tedy nakonec usedlo pět členů, jmenovitě Jan Hána, Šafránek Roman, Šafránková Oldřiška, Burian
František ml a Martin Zeman. K hasičům se přidal ještě Jakub Tureček, u většiny šlo o prvodárcovství. Každému
z jmenovaných bylo odebráno cca 470 ml krve. Zároveň se všichni dostali do registru dárců a vždy po třech měsících
budou zváni k dalším odběrům. Doufáme, že tento čin bude pro mnohé motivací a přidají se ke svým kolegům.

4. RATAJSKÁ TRAKTORIÁDA
Letos se Ratajská traktoriáda bude konat již v červnovém termínu. Zveme všechny ty, co májí doma traktory tovární
výroby nebo různé samoděly, přijeďte své stroje předvést, s ostatními se projet po obci a poté se třeba utkat v soutěžích
zručnosti, nebo své stroje jen ukázat ostatním. Bližší informace naleznete na přiloženém plakátu.

RATAJSKÉ KULTURNÍ LETO 2022
I letos jsme pro vás připravili kulturní program na letní měsíce. Prázdniny zahájíme 2. července s píseckou country
kapelou Hastrmani. Při pálení Husovy hranice nám zahraje dechová kapela složená z muzikantů ze Stádlce a z Chyšek.
Následně hned v pátek 8. července vystoupí před hostincem rocková legenda z Milevska, skupina Fantom. Posledním
hudebním vystoupením bude 13. srpna taneční zábava s kapelou Red Mouse. Tuto sobotu se uskuteční již 16. ročník
nohejbalového turnaje trojic o Ratajský pohár. Program bude doplněn o dva filmové večery. Datum a filmy budou
upřesněny v dalším čísle občasníku. Na všechny akce je vstupné dobrovolné, v případě deště budou akce přesunuty do
kulturního domu.

SBĚRNÝ DVŮR
OPAŘANY
Otevírací doba
Pondělí 14:00 – 18:00
zavřeno
Úterý
Středa 14:00 – 18:00
zavřeno
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
Sobota 8:00 – 12:00

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

Úřední hodiny:

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

středa
pátek

tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

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

