Obecní občasník č. 6
vydává obec Rataje

ČERVEN 2019

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ČERVNU
Tichota Václav

Rataje 2

65 let

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

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
1
1
100,00 166
67
40,36
67
67
100,00
Strana
číslo
název
2
Strana nezávislosti ČR
5
Občanská demokratická strana
6
ANO, vytrollíme europarlament
9
Komunistická str.Čech a Moravy
12 Koalice Rozumní, ND
16 Vědci pro Českou republiku
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
30 ANO 2011
33 PRVNÍ REPUBLIKA
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Platné hlasy
celkem v %
1
1,49
5
7,46
2
2,98
5
7,46
1
1,49
1
1,49
16
23,88
8
11,94
3
4,47
22
32,83
1
1,49
2
2,98

NOVINKY Z OBCE
Na plné obrátky se rozjely práce na vylepšování vzhledu obecního majetku. Po rekonstrukci pánských toalet
v ratajském hostinci se pokračuje na toaletách dámských. Současně probíhá na sále výměna radiátorů a celého vedení
tepla. S ukončením těchto prací bude otevřena i posilovna. Bohužel nám nebyla schválená dotace na její vybavení.
Využili jsme tedy možnosti získat několik starších použitých strojů z posilovny v areálu firmy Jika Bechyně, kde
probíhá modernizace posilovacích strojů. Po delší době se znovu pracuje na dokončení dvora a stodoly u fary.
Obvodové zdivo dostane nový kabát a stříšku. Položena bude zámková a zatravňovací dlažba. Dokončena byla
i výsadba aleje k dubu, kam bude v brzké době umístěna informační tabule a posezení.

UHRAZENÍ POPLATKU ZA ODPADY
Upozorňujeme na povinnost uhradit do konce června poplatek za likvidaci odpadu. Částka činí 300,- Kč. Pokud
poplatek nebude včas uhrazen, bude ho obec vymáhat přes finanční úřad. Částku můžete uhradit přímo o úředních
hodinách v kanceláři obecního úřadu, nebo na účet číslo 2800795680/2010. Při bezhotovostní platbě prosíme
o podrobný popis ve zprávě pro příjemce pro správnou identifikaci platby.

PRŮJEZD VETERÁNŮ
Veteran Car Club Písek pořádá 15. 6. 2019 XIX. píseckou jízdu historických vozidel, jejíž letošní trasa povede i přes
naší obec. Zájem ze strany vás občanů by byl projíždějícími posádkami určitě kladně hodnocen. Předpokládaný čas,
kdy začnou vozidla naší obcí projíždět, bude přibližně v 11:30 hod. Více informací najdete na www.vccpisek.cz.

CYKLOVÝLET
Obec Rataje a manželé Hrychovi pro nás připravili 16. června další cyklovýlet. Trasa vyjížďky povede z Rataj
do Bernartic a dále přes Květovskou oboru na Zvíkovské podhradí. Odtud do Květova na Osek, Milevsko, Sepekov,
Zálší, Zběšičky a do Rataj. Součástí výletu je návštěva minipivovaru ve Zvíkovském Podhradí a kláštera v Milevsku.
Délka trasy je odhadnuta na 60 km. V případě špatného počasí se výlet nekoná. Sraz účastníků je v 8:30 hodin před
Hostincem u Lípy.

RATAJSKÁ POUŤ
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, letošní pouť se koná o víkendu 22. - 23. června. Ratajští hasiči připravili
na sobotní odpoledne již 26. ročník hasičské soutěže O putovní pohár starosty obce Rataje a memoriál Jaroslava
Zemana v požárním útoku žen. Své hasičské umění nám předvedou i naši nejmladší. Večer nám zahraje táborská
kapela Midi. Neděli zahájíme fotbalovým zápasem na malém hřišti, zájemci, kteří si budou chtít udělat hlad před
obědem, se sejdou v 9 hodin na umělém hřišti. Nedělní odpoledne nám tradičně zpestří harmonikáři pod vedením pana
Václava Richtera.

ŠIPKOVANÁ
Ratajské maminky připravují na 30. června třetí ročník šipkované. Pro děti je připravená trasa s hledáním a plněním
úkolů. V cíli procházky, který bude na hřišti se můžou účastníci těšit na malé občerstvení. Sraz je naplánován v 14:30
před Hostincem u Lípy.

SDH RATAJE INFORMUJE
Okrsková soutěž
Našim hasičům začala 11. května sportovní sezóna, do té vstoupili okrskovou soutěží ve Stádlci, kterou organizovali
hasiči ze Slavňovic. Na fotbalové hřiště pod Hájky odjeli reprezentovat naší obec dvě družstva dětí a po jednom
družstvu žen a mužů. Okrsková soutěž se skládá ze dvou disciplín. Bohužel díky dešti byl po domluvě velitelů
družstev zrušen překážkový běh neboť hrozilo zranění závodníků. Jako první se na základně začala připravovat dětská
družstva, kterých se sešlo celkem pět. Všechna dětská družstva předvedla pěkný požární útok a velmi vyrovnané časy.
Nakonec naše družstvo mladších hasičů soutěž vyhrálo a starší měli totožný čas s týmem ze Slavňovic a společně

obsadili druhé místo. Vítězně vstoupily do nové sezony i ratajské ženy, které porazily hasičky ze Slavňovic. Bohužel,
nedařilo se družstvu mužů. Ti v konkurenci dalších pěti týmů obsadili poslední páté místo. Další soutěží, kde se naši
hasiči představí, bude domácí pohár starosty obce Rataje.

CHCETE MĚ?
Začátkem června byl v katastru obce odchycen starší pes. Dle zjevu byl již delší dobu na cestách. Předtím než ho
umístíme do útulku, bychom vás rádi oslovili, zdali se nenajde mezi vámi někdo, kdo by vzal tuto němou tvář
na milost a nabídl ji azyl. Pes je v současné době umístěn v kotci v areálu zemědělského družstva. Více informací
se dozvíte na telefonním čísle 732 259 325.

NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY
Na žádost města Bechyně zveřejňujeme nabídku letní brigády pro mladší ročníky.
Služby města Bechyně, p.o. pověřené správou a provozem letního koupaliště v Bechyni nabízejí brigádu od července
do září 2019 na pozice – plavčík (věk min. 18 let) a úklid sociálních zařízení. Kurz plavčíka bude probíhat
29. – 30.6.2019 v Týně nad Vltavou. Zájemci o tyto pozice se mohou informovat na telefonních číslech 732 784 667
nebo 603 179 307.

SVOZ ODPADU
Ve středu 19. června proběhne v ranních hodinách svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Prosíme, vyndejte
včas tyto suroviny před své nemovitosti.

Úřední hodiny: středa
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

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

