Obecní občasník č. 3
vydává obec Rataje

BŘEZEN 2020

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI BŘEZNU
Čítková Miluše

Rataje 11

84 let

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

OBJÍŽĎKA OBCÍ
Po celý zbytek letošního roku bude probíhat uzavírka mostu ev.č.1354-1 přes říčku Smutnou za Raděticemi směrem
na Bechyni u kempu Cihelna. Tato uzavírka se dotýká i naší obce, neboť přes nás povede v době prací objížďka.
Od 16.3. do 15.4.,kdy je uzavírka úplná, bude tedy přes naší obec zvýšený silniční provoz. V termínu od 16.4. do 10.9.
je plánovaná částečná uzavírka a od 11.9. do 5.12. opět uzavírka úplná. Upozorňujeme hlavně na křižovatku před
mostem, kde většina řidičů nerespektuje značku dej přednost v jízdě, proto dbejte zvýšené pozornosti.

MS BOREČNÝ INFORMUJE
Každoročně vás prostřednictvím občasníku, myslivecký spolek Borečný informuje o průběhu lovu a úhynu zvěře.
I letos vám přinášíme souhrn za rok 2019. Tak tedy, černé zvěře bylo uloveno 50 kusů, z toho 40 selat a 10 lončáků.
Ze spárkaté zvěře bylo uloveno 12 srnců, 9 srn a 7 srnčat. Dále členi mysliveckého spolku Borečný ulovili 118 kusů
bažant kohout, 15 zajíců, 16 kachen. Ze zvěře škodící myslivosti to bylo 12 strak, 13 kun skalních a 40 lišek. Uhynulo
celkem 20 kusů zvěře, z toho na silnici 9.
Dle slov mysliveckého hospodáře pana Luboše Kříže to byl pro ratajské nimrody velice povedený myslivecký rok
a to nejen z hlediska úlovků, ale i odvedené práce. V rámci brigád bylo odpracováno mnoho hodin, jak pro
myslivecký spolek, tak i pro obec. Zmínit musíme i velice povedený myslivecký ples a pomoc při organizaci dětského
dne.

BĚH OBCÍ RATAJE
Na popud spolku ratajských maminek se po pěti letech opět proběhnou vyznavači běhu po naší obci. Délka i trasa
závodu zůstává stejná. Pokud si nepamatujete délka závodu je pět kilometrů, běžci vystartují před mostem, oběhnou
ratajský kostel a poté běží po cestě nad obcí směrem na Haškovcovu Lhotu, kde se u rybníka otočí a běží zpět. Cíl
je na hřišti.Připraveny budou i trasy pro děti. Jednou z novinek, zato podstatnou, je účel uspořádání. Výtěžek
ze startovného bude věnován na charitativní účely. Maminky dlouho vybíraly komu finančně pomoci. Nakonec padla
volba na mladou maminku Moniku Bartoňovou z Milevska, která statečně bojuje s roztroušenou sklerózou. Paní

Monika šetří peníze na neurostimulátor, který nehradní zdravotní pojišťovna. Zařízení se umístí na nemocnou
končetinu a vydává elektrické impulsy do svalu, čímž se lépe zvedá špička nohy a celkově přispívá k lepší stabilitě při
chůzi. Neurostimulátory jsou zapotřebí dva, na každou nohu jeden. Toto zařízení stojí přibližně 132 000,- Kč.
Maminky vybrali pani Moniku ještě z jednoho důvodu a tím je její sestra Kateřina, která nějaký čas bydlela v naší obci
v nájemních bytech ve škole. Druhou novinkou letošního běhu obcí je zařazení pochodu. A proč pochod? Rádi
bychom, aby se do akce zapojilo co nejvíce lidí a ne každý je milovníkem běhání. Proto nabízíme právě variantu
pochodu. Tudíž zveme i starší spoluobčany, maminky s kočárky, pejskaře, přijďte se postavit na start závodu a projít
si nebo projet na kole či koloběžce stejnou trasu jako běžci, během trasy jim zatleskat, povzbudit a na konci v cíli
si dát něco dobrého, co maminky pro účastníky připraví. Hlavně, ale startovným podpořit paní Moniku v boji
se zákeřnou nemocí. Ta svojí odvahu již prokázala, když i při vědomí své diagnózy usilovala o to, aby se stala
maminkou, což se jí podařilo. Právě malý synek je hlavním hnacím motorem prožít život na plno a neskončit
na vozíku. Pro tři nejlepší běžce v jednotlivých kategoriích jsou připraveny věcné ceny. Bližší informace najdete
na přiloženém plakátě.

RATAJSKÁ POUŤ
Letošní termín Ratajské poutě je stanoven na víkend 20. – 21. června.

UKLIĎMĚ SVĚT UKLIĎME ČESKO
I letos se připojíme k celorepublikové akci Ukliďme svět Ukliďme Česko a společně uklidíme naše okolí.
Organizátory je jako hlavní den úklidu stanovena sobota 4. dubna, my se ovšem sejdeme v neděli 5. dubna v 9 hodin
před obecním úřadem. Po úklidu bude pro brigádníky připraveno malé občerstvení.

RATAJÁCI DO BRUSLÍ
Ještě než bude na zimním stadionu v Milevsku rozpuštěná ledová plocha, nazujeme v měsíci březnu dvakrát na nohy
brusle. Poprvé to bude v neděli 8. března, kdy je plocha zamluvena od 15 do 16 hodin. Sezonu zakončíme v neděli
22. března kdy nám bude vstup na kluziště umožněn od 15:45 do 16:45.

SDH RATAJE INFORMUJE
Naši hasiči mají za sebou velmi náročný týden kolem
hasičského plesu a maškarního odpoledne pro děti. Příprava
vepřových hodů, tombola, organizace samotného plesu, poté
příprava maškarního a na závěr nedělní karnevalové
odpoledne, zabere mnoho práce a času. Pojďme nahlédnout
pod pokličku těchto akcí.
Pro návštěvníky letošního hasičského plesu bylo připraveno
11 kusů bílé tlačenky a 7 kusů tlačenky červené. Z další
výroby pak 197 jelit a 243 jitrnic. Po téměř dvaceti letech byli
hasiči nuceni vyměnit kapelu. Dle ohlasů se Malá Muzika
z Pelhřimova velmi líbila a už nyní vám můžeme prozradit,
že nám příští rok 5. března na hasičském plese opět zahrají.
Čtvrteční večer patří tombole, od sponzorů a od vás
spoluobčanů dali hasiči dohromady 641 cen. Všem, kteří jste
přispěli ratajští hasiči děkují. K páteční půlnoci patří dražba
dortů, letos se povedlo vydražit dva dorty za 7 000,- Kč
a pochutnali si na nich v Bechyni a ve Slavňovicích.
V neděli si do kulturního domu našlo cestu 57 dětí a 90
dospělých, což je podobný počet lidí, který dorazil
i na hasičský ples.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
V únoru měli ratajští stolní tenisté odehrát celkem čtyři utkání. Bohužel pro nemoc byla dvě utkání z plánovaných čtyř
odložena. Zbylá dvě utkání odehráli naši reprezentanti s padesáti procentní úspěšností. Nejprve prohráli na půdě
prvního týmu tabulky v Choustníku. Poté si dojeli pro těsné vítězství do Tábora, kde obrali o body místní Sokol.
Jelikož by měla být všechna utkání do konce března odehrána, budou mít ratajští nabitý program. Kromě zbylých tří
plánovaných zápasů musejí odehrát další tři odložené z minulých kol. V nich se rozhodne nejen o konečném umístění
v tabulce, ale i o setrvání nebo sestupu ze soutěže PTN 1.
#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy Body

1

Choustník A

19

16

2

1

0

807:500 226:116

53

2

N. Dvory B

18

17

0

1

0

770:454

227:97

52

3

Ol. Dl. Lhota A

19

10

2

7

0

678:625 181:161

41

4

So. Tábor B

18

9

3

6

0

652:570 178:146

39

5

Dražice B

19

9

0

10

0

647:652 168:174

37

6

Mezno B

19

8

2

9

0

628:683 166:176

37

7

ZhořKlokot A

19

8

1

10

0

638:646 173:169

36

8

Radimovice A

17

8

2

7

0

571:603 148:158

35

9

VS Tábor E

18

5

3

10

0

531:664 135:189

31

10 Sudo. u Bechyně B

18

3

3

12

0

528:694 124:200

27

11 Rataje A

16

3

2

11

0

480:603 122:166

24

12 Ji. Bechyně C

18

3

0

15

0

487:723 114:210

24

VÝSLEDKY
SK Sokol Rataje – Choustník A 4:14
Sokol Tábor B – SK Sokol Rataje 8:10

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

Úřední hodiny: středa 16:30 – 18:30
pátek 16:30 – 18:00

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

