Obecní občasník č. 3
vydává obec Rataje

BŘEZEN 2019

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI BŘEZNU
Čítková Miluše

Rataje 11

83 let

Oslavenkyni gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

ČLENSKÁ SCHŮZE JEDNOTY
Z rozhodnutí představenstva Jednoty, obchodního družstva Tábor se bude
dne 28.3. od 16:30 konat v salonku ratajského hostince členská schůze.
Zároveň upozorňujeme na změnu prodejní doby.

MS BOREČNÝ INFORMUJE

Prodejní doba
Pondělí: 7:00 - 12:00 12:30-16:00
Úterý: 7:00 - 12:00
Středa: 7:00 - 12:00 12:30-16:00
Čtvrtek: 7:00 - 12:00
Pátek: 7:00 - 12:00 12:30-16:00
Sobota: 7:00 - 11:30
Neděle: zavřeno

Vážení spoluobčané, ve spolupráci s mysliveckým spolkem Borečný
bychom vás chtěli informovat o nebezpečí, které hrozí našim čtyřnohým
miláčkům.
Členové mysliveckého spolku našliod konce září 2018 do konce února 2019 celkem11 padlých lišek. Jedná
se o psinku. Psinka je virové onemocnění (horečnaté), které může probíhat v různých formách, od prudkého zánětu
sliznic (hnisavé výtoky z očí a nosu), přes katarální zánět plic až po psinku nervovou. Zdrojem infekce v přírodě
mohou být některé druhy volně žijící zvěře (liška,kuna,tchoř). Inkubační doba se pohybuje okolo 1 týdne. Léčba
psinky je náročná a hlavním bojem proti ní je prevence a zejména ochranné očkování. Pokud byste našli v katastru
obce uhynulá již výše zmíněná zvířata, kontaktujte prosím někoho ze členů mysliveckého sdružení.

INFORMACE K NAŘÍZENÉ DEMOLICI DOMU Č.P.40
Obec zažádala stavební úřad v Bechyni o posouzení domu č.p. 40., bývalé kovárny. Po schůzce úředníků s majitelem
a zástupcem obce byla panu Peterkovi nařízená demolice. Nejzazším termínem provedení demolice je nařízeno datum
30.6. Obec se obává, aby nedošlo pouze k demolici a suť nezůstala uvnitř objektu, proto vyjednává s majitelem
o odkoupení za stejnou cenu, za kterou byla před několika lety prodána.

NÁBÍDKA PŘIVÝDĚLKU
Byli jsme touto cestou požádáni o součinnost při
hledání doručovatele reklamního tisku v naší obci.
Jedná se o roznos letáků Albert Hypermarket, Proton
elektro, Euronics, Okay, Okna Macek atd. Jde o
dlouhodobou brigádu s pravidelným, jistým
přivýdělkem. Kontakt najdete na přiloženém letáku.

KATALOG FIREM
Městský úřad Bechyně nabízí možnost bezplatné
reklamy pro firmy z naší
obce. Zájemci
o zveřejnění si mohou zažádat v úředních hodinách na
obci o formulář, který následně odešlou elektronicky
nebo předají přímo na podatelnu MěÚ Bechyně. Na
webových stránkách města Bechyně je již několik let
v provozu katalog firem, které podnikají buď přímo
v Bechyni, nebo v nejbližším okolí. Seznam firem
vznikl za účelem pomoci najít občanům živnostníky,
řemeslníky a firmy, které nabízejí služby potřebné pro
běžný život . Tento seznam můžete využít i vy,
k nahlédnutí
je
na
internetové
adrese
www.mestobechyne.cz.

ZÁJEZD DO LYSÉ NAD LABEM
Obec Rataje připravuje na sobotu 25. května zájezd do Lysé nad Labem na výstavu myslivosti, rybářství a včelařství
Natura Viva 2019. Předpokládané cestovné činí 150,- Kč na osobu. Zájemci se mohou závazně hlásit do středy
10. dubna v kanceláři obecního úřadu. Následně dle počtu přihlášených bude objednán autobus (alespoň 35
přihlášených na velký autobus nebo 16 na malý autobus). V případě malého zájmu se zájezd konat nebude.

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVOVĚDĚ
Pokud se chcete dozvědět novinky ze zdravovědy, z oblasti první pomoci, ale i poslechnout si zážitky z dlouhých let
ve zdravotnictví, přijďte 28. března od 18 hodin do kulturního domu na přednášku. Přednášejícím bude paní Radka
Krygarová, která pracuje u záchranky více než 20 let. Zároveň byla členkou Letecké záchranné služby. V současnosti
vyjíždí se sanitkou a zároveň je lektorkou Vzdělávacího a výcvikového střediska.

PŘEDNÁŠKA O JARNÍCH HOUBÁCH
Jistě máte ještě v živé paměti výstavu a přednášku o houbách, která se uskutečnila v září loňského roku. Díky kladným
ohlasům připravil pan Jaroslav Malý další mykologickou přednášku, tentokrát na téma jarní houby. Akce se uskuteční
ve čtvrtek 4. dubna od 18:30 v sále kulturního domu.

UKLIĎMĚ SVĚT UKLIĎME ČESKO
Po roce se naše obec v neděli 7. dubna opět připojí k celorepublikové akci Ukliďme svět Ukliďme Česko. Sraz
dobrovolníků bude v 9 hodin před obecním úřadem. Dle počtu účastníků se rozdělíme do skupin a poklidíme okolí
naší obce. Pro všechny „uklízeče“ bude po práci připraveno malé občerstvení v podobě opékání špekáčků na hřišti.

ZE ŽIVOTA OBCE
Ratajáci na bruslích
Spolek
ratajských
maminek
zamluvil na začátku února ledovou
plochu
na
zimním
stadionu
v Milevsku. Téměř třicet účastníku
si rozdělilo kluziště na dvě části. Na
jedné straně se odehrálo hokejové
utkání a na druhé se proháněly děti
s dospělými.

Ratajáci na horách
Již neodmyslitelně patří k zimě návštěva Orlických hor a horské chaty Start, kde kraluje rodinný klan ratajského
rodáka Jiřího Švejdy. Letos se do lyžařského střediska Deštné vydala skupina 39 vyznavačů lyžování. Obloha bez
mráčků a skvělé sněhové podmínky, tak vypadal ratajský víkend na horách
.

JARNÍ TVOŘENÍ
Spolek maminek připravuje 23.3. od 15 hodin jarní tvoření na novém úřadě. Vyrábět se budou jarní dekorace
z přírodního materiálu. Pod vedením maminek si budete moci vyrobit ozdobu do domácnosti. Akce je určená pro
všechny.

SVOZ ODPADU
Ve středu 20. března od 9 hodin proběhne svoz nápojových kartonu a svázaného papíru. Vyndejte prosím tyto
suroviny včas před své nemovitosti.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Ratajští sokolové v únoru odehráli pouze dvě utkání. Jedno kolo měli volné a jeden zápas byl na žádost týmu
ze Sezimova Ústí odložen. V 16. kole přivítali tým z vodních staveb Tábor, se kterým si po tuhém boji body rozdělili.
Ve druhém únorovém zápase podlehli na domácí palubovce družstvu z Dražic. V březnu se naši stolní tenisté utkají
doma se Sudoměřicemi u Bechyně a sezonu uzavřou 22.3. utkáním s Meznem B. Do konce soutěže scházejí
ratajskému družstvu poslední čtyři zápasy a šance na záchranu se zápas od zápasu zmenšuje.
#

Mužstvo

U

V

R

P

K
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Zápasy Body

1

Orlov A

17

14

0

3

0

714:469 203:103

45

2

Ol. Dl. Lhota A

18

11

2

5

0

682:573 182:142

42

3

VS Tábor E

18

11

1

6

0

645:605 178:146

41

4

Dražice B

17

11

0

6

0

620:532 169:137

39

5

Sudo. u Bechyně B

16

10

0

6

0

565:526 150:138

36

6

Mezno B

16

8

0

8

0

530:581 139:149

32

7

ZhořKlokot A

17

5

4

8

0

571:583 148:158

31

8

N. Dvory B

17

6

0

11

0

574:601 141:165

29

9

MAS Sez. Ústí C

16

6

1

9

0

535:577 134:154

29

10 Rataje A

16

3

2

11

0

458:654 107:181

24

11 Sudo. u Tábora B

16

1

2

13

0

453:646 105:183

20

VÝSLEDKY
SK Sokol Rataje – VS Tábor E 9:9
SK Sokol Rataje – Dražice B 7:11

Kontakty na zástupce obce
Úřední hodiny: středa
pátek
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00
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

