Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Ratajského zastupitelstva zasedlo dne 4.3.2015 k další schůzi. Hlavním
bodem bylo hospodaření v obecních lesích. Tentokrát přijal pozvání
lesní hospodář pan Kasal. Ten se dostavil i s panem Staňkem, který je
hlavním odběratelem dřeva z obecních lesů. Zastupitelé chtěli od pana
Kasala zodpovědět několik otázek, týkajících se lesního porostu,
manipulace s dřevní hmotou a vysvětlit další nalezené nedostatky. Po
delší diskuzi rozhodli, že bude vypracována nová konkrétnější smlouva
o výkonu lesního hospodáře. Dále se zastupitelé zabývali problémem
„bioodpad“. Jak jsme vás informovali v minulém čísle, od nového roku
musí každá obec zajistit sběr bioodpadu a železného odpadu. Z
nabízených variant se zastupitelé rozhodli takto: obec zažádá o dotaci
na pořízení kompostérů, tří kontejnerů na drobný kovový odpad z
domácnosti, které budou podobné současným kontejnerům na plast a
sklo a na jeden velkoobjemový kontejnér o objemu 15m3 na bioodpad
z obecních pozemků. Pořízené kompostéry budou na základě smlouvy
zdarma zapůjčeny do každé domácnosti. Tím obec splní vyhlášku o
bioodpadech. Tato varianta proběhne pouze v případě obdržení dotace.
V dalším bodě seznámil starosta zastupitele s datem letošní poutě, která
se bude konat 7. června.

AKTUÁLNĚ

Uživatelům ratajského internetu, kteří platí čtvrtletně,
připomínáme, že další platbu
je třeba uhradit do 25.4.2015.
Platbu můžete uhradit hotově
v kanceláři obecního úřadu,
nebo převodem, na účet
701469389/800.

INZERCE

Obec nabízí k odprodeji za
100 Kč počítač s klávesnicí a
myší, ale bez obrazovky. Dále
nabízíme starší stoly, které je
možné si prohlédnout na
hřišti před kabinami. Zájemci
si je mohou na tomto místě
zdarma vyzvednout.

RATAJSKÝ INTERNET

Na minulém zasedání rozhodli zastupitelé o investici prostředků do modernizace ratajského internetu
proto bychom vám rádi přiblížili nejen historii této sítě, ale i připravované novinky. K ratajskému
internetu jste se mohli poprvé oficiálně připojit již v listopadu 2005. Tuto možnost využily nejprve 4
domácnosti . Se vzrůstající popularitou internetu, ale také s pozitivními ohlasy na fungování ratajské sítě
narůstal i počet zájemců o tuto službu. V únoru roku 2006 bylo online domácností již 12 a v polovině
téhož roku dokonce 29. Aktuálně je připojeno více jak 60 domácností. Se zvyšujícími se požadavky, a v
neposlední řadě i navyšováním přihlášených, se zvyšovala i poskytovaná rychlost. Z počátečních 256kb/s,
což se dnes jeví jako nepředstavitelně nízká rychlost, až na současných 50Mbit/s, to představuje 200x
násobné navýšení. Vývoj se dotkl i uživatelských přípojek. Dnešní standardní technologie 5Ghz nahradila
2,4Ghz, která již dosluhuje. Nyní probíhá modernizace páteřních tras a hlavního routeru. Následně dojde
k navýšení rychlosti, pokud to technické parametry jednotlivých domovních přípojek dovolí. Nově se také
připravuje možnost bezplatné WebTV, což představuje možnost sledování televizních programů na PC,
notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu. Tato služba bude dostupná v řádu několika týdnů. O
podrobnostech, problémech či změnách, jsou uživatelé obvykle informováni e-mailem. Další informace je
možné nalézt na webových stránkách obce.V případě dalších dotazů či problémů neváhejte kontaktovat
pana Jiřího Zelenku jako správce sítě nebo přímo Obec Rataje jako majitele.
Kontakt na pana Zelenku je 604323290.

KOMPOSTÉR A KOMPOSTOVÁNÍ
Proč bychom měli kompostovat?
Je to ekologické a zároveň ekonomické. Z celkového odpadu,
který človek vyprodukuje za rok, tvoří organický odpad až 45%
Ten vyhazovat nemusíme, naopak, můžeme ho opět efektivně
využít. Jestliže nekompostujeme, musíme platit za odvoz a
likvidaci odpadu. V tom horším případě vytváříme černé
skládky. Kompostování je řešení, zabraňujeme totiž vzniku
dalšího odpadu. Z hlediska životního prostředí je jednou z
nejpřirozenějších forem recyklace. Zužitkováním bioodpadu
získáváme kvalitní hnojivo, bez nakupování drahých
průmyslových výrobků.
Co lze kompostovat
Kompostovat můžeme zbytky ovoce a zeleniny, trávu, listí, větvičky, plevel, popel ze dřeva, ale také např.
lógr z kávy, skořápky z vajíček, piliny a kůru. Rozhodně není vhodné dávat do kompostu chorobami napadené rostliny, chemicky ošetřené materiály, plasty, sklo, kovy. Jak dlouho si na kvalitní kompost počkáme?
Na hnojišti, které má na záhradě většina lidí, trvá zpracování biodpadu minimálně rok. Kompostér, tím že
udržuje teplotu a vlhkost, tuto dobu zkracuje až o třetinu. Navíc nevyžaduje tak velkou péči jako běžné
kompostování na hnojištích.
Vyplatí se obci zakoupit kompostéry?
Firmy, které organizují svozy odpadu, logicky nemají zájem jeho množství snižovat. Třetinu celkového
množství odpadů tvoří biologický odpad. To znamená, že třetinu nákladů na svoz může obec ušetřit.
Spousta obcí v Čechách nakoupila kompostéry hromadně do všech domácností. Obcím se tato investice
vrátí asi za 2 nebo 3 roky a díky zavedenému systému domácího kompostování v dalších letech už jen šetří náklady.

VLAJKA PRO TIBET

Obec Rataje se dne 10. března již po čtvrté v historii připojila k
celosvětové akci Vlajka pro Tibet. Vyvěšením tibetské vlajky jsme
chtěli reagovat na soustavné porušování lidských práv v této zemi.
Tibetskou vlajku, kterou obec vyvěsila, věnoval obci pan Zdeněk
Štěpka ml., který dva roky žil v Indii a osobně se setkal s Dalajlámou.
Proč vůbec celá akce vznikla?
V roce 1959 Čína násilně vstoupila do Tibetu a připojila ho ke svému území. Při Zásahu
komunistické armády zahynulo na 90 tisíc Tibeťanů a sám Dalajláma se zachránil útěkem do Indie. Od té
doby čínský režim násilně potlačuje jakýkoliv odpor Tibeťanů a počty lidských obětí jdou do statisíců.
Navíc Čína od té doby systematicky likviduje tibetskou kulturu a provádí násilné počínštění celého
národa. V roce 2014 vyvěsilo vlajku 599 českých obcí, měst, městských částí, magistrátů či krajů.
Tibetskou vlajku na svých budovách vyvěsilo také 96 škol, a to jak základních, tak středních a vysokých.

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Obec Rataje a divadelní soubor Křižáci Hluboká nad Vltavou
si Vás dovolují pozvat na divadelní představení Meribel a
podivná rodina. Toto vystoupení můžete shlédnout dne 24.4. od
19:00 v sále Ratajského kulturního domu. Vstupné je 50 Kč.

RATAJŠTÍ STOLNÍ TENISTÉ INFORMUJÍ

Měsíc březen se našim stolním tenistům výsledkově moc nevyvedl a v tabulce bohužel klesli z třetího na
čtvrté místo. Je třeba dodat, že se utkali s týmy z horní části tabulky, přesto jim byli herně více než
vyrovnanými soupeři. Na začátku měsíce přivítali na domácí půdě tým Mladé Vožice B, kterému podlehli
7:11. V dalším kole zavítali do Orlova, kde vyhráli 6:12. Poté se utkali doma s druhým týmem tabulky
Dražicemi B, kterému po dlouhém boji podlehli 8:10. V posledním březnovém kole remízovali v herně
Spartaku Sezimovo Ústí 9:9. Do konce soutěže zbývají odehrát ještě tři kola, v nichž se naši borci utkají
dvakrát doma. Proto stále žije šance, že by mohli sezonu zakončit na krásném třetím místě. Držme jim
proto do posledních zápasů palce. Zároveň vás opět zveme na 4. ročník Velikonoční turnaj, který se koná
4.4.2015.

VÝSLEDKY
SK Sokol Rataje - Sokol Mladá Vožice B 7:11
SDH Orlov - SK Sokol Rataje 6:12
SK Sokol Rataje - TJ Dražice B 8:10
Sp. Mas Sezimovo Ústí C - SK Sokol Rataje 9:9

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI DUBEN 2015
Kyrian Jaroslav
Glossová Anna

Rataje 30
Rataje 19

90 let
60 let

Oběma oslavencům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Otevírací doba knihovny
středa 15:00 - 18:00
Zodpovědná osoba pí. Anna Cvachová
Kontakt na zástupce obce:
Starosta obce p. Roman Šafránek tel: 724 468 944
Místostarosta obce p. František Burian ml. tel: 732 25 93 25
Učetní pí. Markéta Burianová tel: 723 458 754
Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na emailu
posta@ratajeobec.cz.

