Obecní občasník č. 5
vydává obec Rataje

KVĚTEN 2016

Vážení spoluobčané,
jistě se vám do rukou již dostala
pozvánka na setkání rodáků obce Rataje.
Během této víkendové akce přijede do
Rataj mnoho návštěvníků a uskuteční se
několik kulturních akcí, které naruší
běžný chod obce. Proto vás chceme
poprosit o shovívavost a trpělivost po
celý tento sváteční víkend.

ZMĚNA SVOZU
ODPADU
Firma Rumpold oznamuje všem
občanům, že od 2.5.2016 do
30.9.2016 bude provádět svoz
domovního odpadu v letním
režimu. To znamená každý sudý
čtvrtek.

Děkujeme
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTNU 2016
Kašparová Marie

Rataje – Kozín 9

Oslavenkyni gratulujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví

85 let

SETKÁNÍ RODÁKŮ 2016
Máme před sebou největší kulturní akci za uplynulé desetiletí. Na pozvánkách, které vám byly doručeny, jste se mohli
seznámit s plánovaným programem. Rádi bychom vám přiblížili jeho podobu. Celé oslavy odstartuje country zábava
s bechyňskou kapelou Countrio před Hostincem U Lípy. Vstup na tuto akci je zdarma. Hlavní sobotní program
proběhne na hřišti, moderováním byla pověřena Lucie Váchová, která několik let moderovala na rádiu Orlík. Během
odpoledne si budete moci prohlédnout historickou techniku ratajských hasičů. Z bechyňského muzea nám bude na
sobotu vrácena první ratajská stříkačka z roku 1886, dále bude k vidění i nově zrekonstruovaná stříkačka z roku 1937
a nafukovací člun pořízený v loňském roce. Historický zásah představí požárníci ze Senožat, s novou technikou se
pochlubí zásahová jednotka z Bechyně. Sobotní večer bude zakončen pouťovou zábavou. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Midi z Tábora.
Závěrečný den začne fotbalovým zápasem mezi domácími Ratajemi a hosty z Radětic. Proto vyzýváme nejen
současné, ale hlavně bývalé ratajské fotbalisty, aby si nezapomněli fotbalovou obuv. Celé setkání vyvrcholí
vysvěcením nově pořízených zvonů. Pokud počasí dovolí, vše se odehraje venku před kostelem. Svěcení a pouťové
mše se ujme monsignor a pomocný biskup Pavel Posád. Po vysvěcení bude možnost si zvony prohlédnout a pořídit
fotografii. Poté přijde na řadu instalace zvonů do věže za pomoci jeřábu. Sedmnáctou hodinu odbijí manuálně již nové
zvony. Elektronické ovládání bude namontováno během dalších dní. Časový prostor mezi mší a instalací zvonů nám
zpestří již tradiční vystoupení harmonikářů.
Na oba víkendové dny byli pozváni a účast přislíbili, bývalý hejtman a současný poslanec RNDr. Jan Zahradník a
současný hejtman Mgr. Jiří Zimola. K příležitosti setkání rodáků jsme nechali zhotovit knihu s názvem Rataje ze
života obce, v níž najdete vše, co se o Ratajích dá z historie zjistit.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V sobotu 10. dubna proběhlo v přísálí
ratajského kulturního domu vítání občánků.
Starostou obce panem Romanem Šafránkem
byla přivítána čtyři děvčata: Klaudie Vlnová,
Magdaléna Burianová, Aneta Turečková a
Monika Chrastecká. Pro maminky byla
připravena kytička a děti dostaly do kolébky
pohádkové knížky. Za kulturní doprovod
v podobě recitovaných básní děkujeme
Elišce Šťástkové, Nině Davidové a Sáře
Blažkové.

SDH RATAJE INFORMUJE
Okrsková soutěž v požárním sportu
Po třech letech vyšla opět na náš sbor řada s uspořádáním okrskové soutěže v požárním sportu. Soutěž, která se
skládá z požárního útoku a z překážkového běhu přes bariéru a kladinu, se uskuteční v sobotu 14. května od 13 hodin
na místním hřišti. Přijďte podpořit ratajské hasiče v boji s ostatními družstvy ze Stádleckého okrsku.

Členská schůze SDH Rataje
Výbor SDH Rataje zve všechny členy ratajských hasičů na slavnostní členskou schůzi konanou dne 13. května od
19:00 v sále kulturního domu. V rámci tohoto setkání budou vyznamenáni členové, kteří jsou ve sboru 10, 20, 30 let.
Ostatní členové, kteří mají nárok na vyšší vyznamenání a uznání z okresu, převezmou ocenění během sobotního

odpoledne při setkání rodáků. Prosíme, aby se všichni dostavili ve vycházkové uniformě, neboť si to tato událost
zasluhuje.

UKLIĎME SVĚT UKLIĎME ČESKO
Na 16.duben byla celorepublikově vyhlášena
akce Ukliďme svět ukliďme Česko. Tento den
proběhlo 1 570 registrovaných úklidů, do kterých
se zapojilo okolo 65 000 dobrovolníků. Celkem
se podařilo Českou republiku zbavit 1 600 tun
odpadu. Naší obec se rozhodlo uklidit 12
dobrovolníků, kteří se rozdělili do pěti skupin.
Tři z nich uklidily okolí příjezdových silnic
směrem na Bechyni, Radětice, Bernartice. Zbytek
se postaral o odpad kolem polních cest v katastru
obce. Sebráno bylo cca 10 pytlů odpadu a 8 kusů
pneumatik. Tento
odpad byl odvezen do
sběrného dvora v Opařanech. Všem zúčastněným
dobrovolníkům děkujeme za pomoc při úklidu
obce.
Na fotografii chybí Tereza Šafránková

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
DEN DĚTÍ
Obec Rataje ve spolupráci s Ratajskými myslivci MS Borečný zve rodiče s dětmi v neděli 5. června
od 14:00 na Den dětí. Akce se koná na místním hřišti. Pro děti budou připraveny soutěže a ukázka
z myslivosti. Na konci si bude moci každý zúčastněný opéct špekáček.

SVOZ ODPADU
Ve středu 11.5. od 16 hodin proběhne svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Tento odpad vyndejte prosím včas
před své nemovitosti.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Bohužel, to co jsme očekávali se na závěrečné schůzi po ukončení sezóny potvrdilo. Náš oddíl sestupuje do nejnižší
okresní soutěže ve stolním tenise. Od podzimu budou tedy naši sokolové hrát 2 třídu Táborského okresu. Vraťme se
ještě k právě skončené sezóně. Z jednotlivců se nejvíce dařilo Miloslavu Liškovi, který ze 75 zápasů 38 vyhrál a ze 37
odešel poražen. Podobně se vedlo i Pavlovi Kovaříkovi, který z 50 zápasů vyhrál rovnou polovinu. Ve čtyřhře se
nejvíce dařilo opět Pavlovi Kovaříkovi. Všem hrajícím členům SK Sokol Rataje děkujeme za reprezentaci naší obce.

Konečná tabulka soutěže PTN 1. Třída muži 2015 - 2016
#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy Body

1

Dražice B

20

14

2

4

0

765:604

212:148

50

2

Mezno B

20

14

1

5

0

818:549

230:130

49

3

Sudo. u Tábora B

20

13

2

5

0

725:616

203:157

48

4

Ml. Vožice B

20

11

6

3

0

765:624

207:153

48

5

Choustník A

20

13

1

6

0

778:594

216:144

47

6

Ol. Dl. Lhota A

20

11

3

6

0

716:626

192:168

45

7

N. Dvory B

20

7

3

10

0

659:704

169:191

37

8

So. Tábor B

20

7

1

12

0

637:760

156:204

35

9 MAS Sez. Ústí C
1
Rataje A
0
11 Ji. Bechyně C

20

2

4

14

0

543:815

128:232

28

20

2

3

15

0

562:820

132:228

27

20

2

2

16

0

547:803

135:225

26

STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA RATAJSKÉ ZVONY
V současnosti je na obnovu ratajských zvonů vybrána částka
202 500,- Kč. Přispívat je možné buď hotově 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 k nahlédnutí na
obecních webových stránkách, kde naleznete odkaz na tento
transparentní účet. Peníze můžete posílat do konce května,
poté bude sbírka ukončena. Na přiložené fotografii můžete
vidět již zhotovený jeden ze zvonů.

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: 732 259 325
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-mailu posta@ratajeobec.cz

