Obecní občasník č. 6
vydává obec Rataje

ČERVEN 2018

NAROZENÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Ve středu 9. května se manželům Dvořákovým narodila dcera jménem Dominika.
28. května se Míše Liškové a Jakubovi Turečkovi narodil syn Matyáš. Rodičům
gratulujeme a malé Dominice s Matyášem přejeme do života mnoho štěstí a zdraví.

OBJÍŽĎKA PŘES RATAJE
Ve dnech od 11.6. do 30.6. bude z důvodu opravy mostu ev.č. 29-008 na silnici I/29 v Srlíně objížďka přes naší obec
pro vozidla do 3,5 tuny. Na žádost obce bude snížená maximální rychlost na 30 km/h, i přesto vás žádáme o zvýšenou
opatrnost po celou dobu objížďky.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY RATAJSKÉ JEDNOTY
Upozorňujeme návštěvníky ratajského obchodu na změnu provozní Pondělí:
doby. Od 1.června bude otvírací doba vypadat takto:
Úterý:

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

6:30 - 12:00 13:00 - 16:00
6:30 - 12:00

Středa:

6:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Čtvrtek:

6:30 - 12:00

Pátek:

6:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Sobota:

6:30 - 10:00

Neděle:

zavřeno

Z důvodu dovolené v období od 15. do 22. června nebudou úřední hodiny.

CYKLOVÝLET PŘES RATAJE
V minulém čísle jsme vám představili cyklistický výlet po obcích, které nesou stejný název jako ta naše, tedy Rataje.
Ve čtvrtek 3. května v ranních hodinách vyjeli směr Rataje u Vlašimi čtyři cyklisté, jmenovitě manželé Roman a Olina
Šafránkovi, Miloslav Liška a František Burian ml..Motorizovaný doprovod s hasičským vozem zajišťoval další
účastník a to Burian František st.. Během šesti dnů nám přinášeli reportáže z jednotlivých etap, které jste si mohli

přečíst na webových stránkách naší obce. Pro ty, kteří nemají přístup, nebo nevyužívají internet
internet, otiskujeme reportáže
v občasníku.
Den první: Rataje u Bechyně - Rataje u Vlašimi - Rataje nad Sázavou.
Máme za sebou první etapu, první defekt a chystáme se k prvnímu spán
spánku.
ku. Po deseti kilometrech nás v Řepči potkala
technická závada v podobě utržené přehazovačky na kole Oliny, holt má hodně natrénováno a velkou sílu v nohách.
Naštěstí doprovodné vozidlo přivezlo náhradní
áhradní díl, závadu jsme sv
svépomocí
épomocí opravili a s hodinovým zpožděním
z
jeli dál
přes Mladou Vožici, kde jsme si dali oběd a pokračovali do Rataj u Vlašimi. Tam nás pani Formanová přivítala s
tácem věnečků a obloženou mísou. Moc děkujeme. Po krátkém občerstven
občerstveníí jsme přes Kácov dojeli do dnešní cílové
stanice Rataje nad Sázavou. Zde jsme navštívili pana starostu a ubytovali se v penzionu Čtrnáctka. V nohách máme
podle aplikace SportsTracker 91 kilometrů, nastoupali jsme 1 352 metrů a nejvyšší bod dnešní etapy by
byl v nadmořské
výšce 588 m.n.m.
m. Mějte se a sledujte další zprávy ze zákulisí cyklovýletu přes všechny Rataje.
Den druhý: Rataje nad Sázavou - Hlinsko v Čechách (místní část Rataje)
Omlouváme se všem, co sledují naší cestu po Ratajích za chybějící včerejší komentář k další etapě, ale zmohla nás
únava po náročném dni a report proto vkládáme až dnes. Ráno jsme se rozloučili s Ratajemi nad Sázavou a vyrazili
směr Hlinsko v Čechách, kde jedna z místních částí nese název Rataje. Po cestě jsme navštívili město Kut
Kutná Hora,
mimochodem zde zavzpomínal Roman na studen
studentská
ská léta, která prožil na místní střední škole. Po obědě v Čáslavi na
nás čekalo dle mapy ještě 50 km, bohužel se nám díky nedostatečnému značení povedlo si trať prodloužit o dalších 10
km. Díky tomu a protivětru,
otivětru, který nám znepříjemň
znepříjemňoval
oval většinu cesty, jsme dorazili do Hlinska se značným zpožděním,
proto jsme návštěvu Rataj
taj nechali na druhý den. Noc jsme strávili v penzionu Horalka pod hlineckou sjezdovkou.
Páteční etapa měřila 1033 km, 1658 metrů jsme nas
nastoupaliaa nejvyšší bod byl ve výšce 618 metrů.
Den třetí: Hlinsko v Čechách (místní část Rataje) - Těšetice - Rataje
Posilněni výbornou snídaní a s vidinou zatím nejdelší etapy jsme ráno vyrazili navštívit místní část města Hlinsko s
názvem Rataje. Po zdokumentování
kumentování návštěvy této části jsme najeli na silnici směr Polička. Z Poličky do Jevíčka, tady
jsme se posilnili na další část etapy a pokračovali na Hanou. V Jevíčku se chystal start další etapy cyklistického
závodu Míru mládeže. Peloton budoucích cyklis
cyklistických
tických hvězd jsme poté potkali během trasy. Na posledních třiceti
kilometrech na nás čekala tři nepříjemná 12% stoupání, ale také závěrečný sjezd do Rataj. Po příjezdu na nás již čekali
místní hasiči se stavěním máje. Večer jsme zakončili v ratajské hasič
hasičské klubovně
vně sledováním hokejového zápasu
Česko - Slovensko. Rádi bychom poděkovali za výborné přijetí a pohostinnost místních hasičů. Dnešní etapa měřila
111 km a nastoupali jsme 1613 metrů, nejvyšší bod trasy byl tentokrát v nad
nadmořské
mořské výšce 713 metrů.
metrů Musíme nahlásit
také první ztráty, zatím v podobě shozených kil. Olče začínají padat kalhoty.
cyklistickou reality show.

Mějte se a sledujte dále
d
tuto

Den čtvrtý: Rataje u Olomouce - Rataje u Kroměříže - sklípek pana Milana Hanuše v Blučině u Brna
Dnešníí report vám přinášíme z vinného sklípku v Blučině z vinařství pana Hanuše. Pokud se vám toto jméno zdá
povědomé, je to sklípek, který jsme jako obec několikrát navštívili. Ale zpět k dnešní etapě. Ráno jsme navštívili v
kanceláři obecního úřadu starostku obce Těšetice, jejíž součástí jsou Rataje u Olomouce, paní Hanu Rozsypalovou.
Poreferovali jsme o zážitcích z předešlého
dešlého dne a předali jí brožur
brožuruu o Ratajích. Po snídani v penzionu ve Slatinicích
jsme vyrazili směr Rataje u Kroměříže. Tam nás přivítal staro
starosta
sta s kolegou a provedli nás místním kostelem, který je
dominantou obce. Mše zde navštěvuje až 100 lidí a obec od revoluce do kostela investovala cca 20 milionů korun, což
je znát na každém kroku. Dále nám ukázali místní obecní úřad a poté jsme již pokračo
pokračovali dále. Během trasy jsme
odbočili na Slavkov u Brna, kde se odehrála bitva tří císařů a nachází se zde Mohyla míru. Poté na nás už čekalo
pouze klesání až do Blučiny. Po celé dnešní etapě nám foukal vítr do zad a například 30 km před Slavkovem jsme
prolétli
étli průměrnou rychlostí 30 km/h. Dnešní etapou jsme se začali stáčet k domovu, což už bylo potřeba, protože
hlavně Fanda a Roman si potřebují opálit i druhou stranu těla. Po včerejší narážce na Olči kila, musíme upozornit i na
ztrátu kil u Míly Lišků. Ten už však začíná být průhledný. Dnes jsme ujeli 117 km, nastoupali 1059 metrů a ocitli se
nejvýše v nadmořské výšce 365 m. Všichni pozdravujeme do Rataj a dodržujte s námi pitný režim.
Den pátý: Blučina u Brna - Telč
Posilněni výborným vínkem jsme vyjeli rráno
áno vstříc předposlední etapě s cílem v Telči. V plánu bylo navštívit info
centrum v jaderné elektrárně Dukovany, bohužel po příjezdu jsme zjistili, že dnešní den je zavřené. Pořídili jsme foto
a pokračovali směr Jaroměřice nad Rokytnou, kde jsme měli v pl
plánu
ánu poobědvat. Po dobytí energie nám do Telče
chybělo již jen 38 kilometrů, což jsme v pohodě dojeli. Jediné co nás překvapilo, byl špatný stav silnice před Telčí. V
závěrečném sjezdu jsme se báli, že si vyklepeme zuby. Ještě jsme se v příspěvcích nezmínil
nezmínili o posledním členovi
výpravy. Fanda Burianů starší se osvědčil jako výborný předvoj. Sice se občas pohádal s paní z nnavigace o směru
cesty, nechtěla si totiž nechat poradit, ale pokaždé dorazil včas na místo určení a hlavně vždy vyhledal dobrou
restauraci k polednímu načerpání energie. Předposlední den jsme urazili 114 km, nastoupali 1393 metrů a nejvyšší
výška byla 625 m. n. m. Zítra nás čeká poslední etapa o délce cca 95 kilometrů. Příjezd odhadujeme kolem 17
17. hodiny.

Mějte se, my si jdeme projít město Telč, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Nezapomeňte se mazat opalovacím krémem, ať nevypadáte jako my.
Den šestý: Telč - Rataje u Bechyně
Všem, kteří sledovali naší cestu po Ratajích, můžeme nahlásit, že cíl je splněn! Na poslední etapu z Telče domů jsme
zvolili trasu přes Kamenici nad Lipou a Soběslav. V Kamenici jsme se zastavili v zámeckém parku a prohlédli si
nejstarší lípu v Čechách a po krátkém obědě v Tučapech už hurá domu. Před vjezdem do našich Rataj na nás čekalo
překvapení v podobě transparentu a přivítání chlebem a solí od našich nejbližších a kamarádů. Nechyběl ani slavnostní
přípitek. Všem, kteří se na tomto uvítacím aktu podíleli, moc děkujeme. Potěšili jste nás. Během poslední etapy jsme
urazili 100 km a vystoupali k nejvyššímu bodu celého výletu, kterým byla Javořice ve výšce 802 metrů nad mořem.
Doufáme, že i s ostatními ratajáky navážeme podobný vztah jaký udržujeme s těmi od Vlašimi a potkáme se i při
jiných společenských akcích.

BERNARTICKÝ SEKÁČ 2018
Opět po roce si dali 19. května v Bernarticích pod vrchem Posvátný sraz vyznavači sečení trávy kosou. Mezi 27
přihlášenými sekáči nemohli chybět manželé Tupých a ratajský starosta Roman Šafránek. Mezi sekáči byly dvě ženy,
kromě Marie Tupé ještě Marie Krejčová. Zajímavý souboj slibovala i účast tří starostů. Z nich si nejlépe vedl starosta
obce Veselíčko Jiří Lešek, který obsadil 14. příčku, starosta městyse Bernartice pan Pavel Souhrada porazil o pouhé
čtyři setiny ratajského zástupce Romana Šafránka. Výborně si vedl Jaromír Tupý, který se celkově umístil na krásném
třetím místě. Kategorii žen vyhrála Marie Tupá, která celkově obsadila osmé místo. Manželům Tupým gratulujeme
k výbornému umístění a všem třem zástupcům děkujeme za reprezentaci obce.

SDH RATAJE
INFORMUJE
Okrsková soutěž ve Křídě
Ratajští hasiči vstoupili do letošní soutěžní
sezóny okrskovou soutěží ve Křídě. Kromě
družstev mužů a žen si odjelo odbýt
soutěžní premiéru i dvanáct mladých hasičů,
konkrétně dva hasiči a deset hasiček.
Celkově přijelo na louku nad Křídou šest
družstev mužů, po dlouhé době se zúčastnilo

i družstvo dobrovolných hasičů ze Starého Sedla. Z celého stádleckého okrsku se do soutěže žen přihlásilo pouze
družstvo našich hasiček. Nejmladší kategorie dětí byla obsazena čtyřmi družstvy, po dvou týmech dětí postavili
ratajští a slavňovičtí. Po úvodním nástupu všech sborů se do bojů pustili nejmladší hasiči. Nejdříve si na základně
připravil své náčiní hasičský potěr ze Slavňovic a poté přišla již řada na ratajské mladé hasiče. Nervozita z premiéry
byla znát nejen na dětech, ale i na některých tvářích rodičů, dědečků i babiček, kteří přijeli podpořit začínající hasiče.
Ti se s nástrahami požárního útoku poprali úspěšně a jeden tým si odvezl medaile za první místo a druhý za třetí. V
kategorii žen samozřejmě získaly první místo ratajské ženy. Do třetice si po sečtení třech nejrychlejších časů ze štafety
a času z požárního útoku odvezli pohár pro první tým i ratajští muži. Všem členům hasičských družstev gratulujeme a
doufáme, že se nepotvrdí známé rčení: první vyhrání z kapsy vyhání.

ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD
V rámci letošního pálení čarodějnic
připravil spolek maminek čarodějnický
průvod. Poslední dubnový den se do
naší obce slétlo přibližně dvacet malých
i velkých čarodějnic, které prošly přes
ves od Hostince u Lípy ke hřišti. Dle
účasti a ohlasů dětí se akce líbila. Více
fotek si můžete prohlédnout na ratajských stránkách.

PŘIPRAVUJEME:
Den dětí
Obec Rataje ve spolupráci s mysliveckým spolkem Borečný pořádá v sobotu 9. června od 14 hodin na ratajském hřišti
dětské zábavné odpoledne. Děti se mohou těšit na zábavné hry, ukázky myslivecké nauky a oblíbenou střelbu ze
vzduchovky. Na konci bude poslední disciplínou opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno.

Šipkovaná
Po loňské úspěšné premiéře připravuje spolek Ratajských maminek další ročník šipkované. Akce je naplánovaná na
1. července. Sraz dětí a rodičů je před Hostincem u Lípy v 15 hodin. Pro děti bude připravena procházka s plněním
úkolů. Cíl trasy bude na hřišti, kde na děti bude čekat poklad a občerstvení.

SVOZ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Ve středu 6. června od 16 hodin bude proveden svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Prosíme všechny, aby
vyndali včas tuto surovinu před své nemovitosti.

Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarostaobce:
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

