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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 7.6. se sešli zastupitelé k 33. zasedání. Poprvé zasedli v nové kanceláři
obecního úřadu v budově bývalé fary. Hlavními body bylo schválení závěrečného
účtu obce za rok 2017 a účetní závěrky za stejný rok. Jedním z dalších bodů byla
dostavba vodovodu a kanalizace pro nové parcely. Všechna potřebná povolení
k realizaci jsou téměř vyřízena. Zastupitelé vybrali čtyři firmy, které budou osloveny
k podání nabídky. Do konce září by měla proběhnout samotná realizace. Dále se
zastupitelé zabývali rekonstrukcí fary. Sami jste měli možnost o pouťové neděli si
dokončenou faru prohlédnout. Nyní chybí dovybavit místnost pro maminky a obřadní
a výstavní místnost. Stavební práce budou dále pokračovat úpravami dvora. Ing.
Kateřina Malá zpracovává projekt, dle kterého budou osloveny stavební firmy.
V dalším bodě zastupitelé vybrali ze tří došlých žádostí dva nájemníky do bytů nad
hostincem a také souhlasili s prodejem jedné ze stavebních parcel. Nově bude pořízen
dětský kolotoč do parku před hostinec.

POPLATEK ZA
INTERNET

Uživatelům Ratajské sítě,
kteří platí čtvrtletně připomínáme zaplatit poplatek
za internet a to nejpozději
do 25. července. Platbu
můžete uhradit hotově
v kanceláři obecního úřadu
o úředních hodinách nebo,
na účet u Fio banky.
2800795680/2010.

ODEČET VODOMĚRŮ
Prosíme všechny uživatele obecního vodovodu, aby nahlásili aktuální stav vodoměru. Spotřebu můžete nahlásit přímo
o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, elektronickou poštou na email posta@ratajeobec.cz, nebo formou
SMS na telefonní číslo 724 468 944. Nezapomeňte uvést jméno uživatele. Děkujeme

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení spoluobčané v letošním roce se ve dnech 5. a 6. října budou konat volby do zastupitelstva obcí. Upozorňujeme
případné zájemce, kteří by se chtěli podílet na vedení obce v dalších čtyřech letech, že si mohou vyzvednout
kandidátní listinu o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu. Kandidátní listinu i s podpisy je třeba odevzdat
nejpozději do 31. července na obecní úřad.

KULTURNÍ LÉTO 2018
Se začátkem prázdnin je tady další ročník Ratajského kulturní léta. Těšit se můžete na osvědčené interprety jako
Lidověnka, Countrio, Red Mouse a Johny Band kde hraje duo Jan Franců s Janem Kašpárkem, které nám zahrálo při
oslavě svátku MDŽ. Ani tentokrát jsme nezapomněli na děti a ve spolupráci se spolkem Ratajských maminek jsme
zorganizovali loutkové divadlo. Přichystali jsme pro vás také novinku v podobě letního kina. Film Dvě nevěsty a
jedna svatba vám promítneme v prostranství sportovního areálu. V hlavních rolích české komedie uvidíte oblíbené
herce jako Evu Holubovou, Annu Polívkovou, Bohumila Klepla a další. Proto nezapomeňte s sebou skládací křesla,
deky a přijďte si zpříjemnit sobotní večer. Na všechny akce zůstává vstupné dobrovolné, takže jak se zpívá v jedné
české písni „nebudeme sedět doma a pudem tancovat“, se na vás budeme těšit.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Opět se můžeme pochlubit úspěchem
některého našeho spoluobčana. Tentokrát
jde o výtvarné dílo. V Městském muzeu
Bechyně proběhla v měsíci květnu výstava
prací žáků Základní školy Bechyně ve
Školní ulici. V rámci výstavy probíhala
zároveň anketa „Volíme nejhezčí obrázek“.
Vybíralo se z 84 dětských prací. Celkem
bylo uděleno 950 hlasů, z nichž pro sebe
nejvíce získaly žákyně Eliška Šťástková a
V. Siblíková ze 4.A a jejich společný
obrázek Bechyňská duha. Elišce gratulujeme
a přejeme mnoho dalších podobných
úspěchů.

SDH RATAJE INFORMUJE
Putovní pohár starosty obce Rataje
Na ratajskou pouť připravili naši hasiči již 25. ročník putovního poháru starosty obce. Ratajský pohár patří mezi
nejstarší hasičské soutěže v táborském okrese a možná i v republice. Pojďme při oslavě tohoto malého jubilea trochu
zavzpomínat. U zrodu soutěže v roce 1993 stáli za hasičský sbor pan Jaroslav Zeman st. a pan Miloslav Švejda.
Starostou obce byl pan Milan Kožíšek. Požární útoky se prováděly pouze se sáním z potoka což tehdy byla také
rarita. Soutěž si rychle našla v řadách hasičských sborů popularitu a v nejlepších letech se zúčastňovalo až 25
družstev. S nástupem ženských hasičských týmů byl v roce 2007 založen memoriál Jaroslava Zemana v požárním
útoku žen. S přibývajícím počtem upravovaných stříkaček upadl zájem o sání z potoka, což vedlo ke slabé účasti na
naší soutěži. Díky tomu dostal ratajský pohár současnou podobu dvou požárních útoků, jak se sáním z potoka, tak
s naléváním z kádě.
Nyní již zpátky k letošnímu ročníku. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 družstev, z toho tři družstva dětí, tři družstva
žen a osm mužských týmů. Svou domácí premiéru si na ratajském hřišti odbyl náš hasičský potěr. Tým dětí A obsadil
třetí místo a tým B soutěž vyhrál. Mezi ně se vklínilo družstvo mladých hasičů z Borovan. Po vyhlášení dětské
kategorie se do bojů vrhli dospělí. Soutěž měla rychlý spád a pořád se bylo na co dívat. O konečném pořadí rozhodl až
poslední útok dne. Nejrychlejším časem z potoka pro sebe získali první místo hasiči z Podboří, kteří po součtu obou
časů předběhli o dvě vteřiny druhé hasiče ze Srlína. Třetí místo k naší radosti získali domácí hasiči. Ještě lépe si vedli
ratajské hasičky, které kategorii žen vyhrály před druhou Oltyní a družstvem žen z Borovan. Doplňkovou soutěž v pití
piva na ex jasně ovládli domácí borci. Martin Zeman zvítězil před Davidem Tupým.

Pohár starosty SDH Stádlec
Další soutěží byl 23. června pohár starosty SDH Stádlec. Naší obec tentokrát reprezentovala dvě družstva, dětské a
jedno družstvo dospělých, kteří dali dohromady společný mix. Děti v konkurenci dalších tří týmu obsadily pěkné
druhé místo. V soutěži mužů, kam bylo ratajské smíšené družstvo přihlášeno, se o pohár utkalo celkem sedm
hasičských týmů a ani z této soutěže neodjeli naši s prázdnou. Ve velmi vyrovnané soutěži, kde se všech sedm týmu
vešlo do rozmezí pěti sekund, si naše družstvo odvezlo třetí příčku.

SBĚR ELEKTROODPADU
V sobotu 21. července od 9 hodin budou ratajští hasiči za obchodem vybírat vysloužilý elektroodpad. Občané, kteří
nemohou sami spotřebič dopravit na sběrné místo nechť kontaktují p. Buriana Františka ml. na
tel: 732 259 325. Spotřebiče budou následně odbornou firmou zrecyklovány.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Oddíl tenisu při SK Sokol Rataje má za sebou další sezonu v okresním přeboru smíšených družstev. V konkurenci
dalších čtyř týmů, dvou ze Soběslavi a po jednom z Plané nad Lužnicí a z Veselí nad Lužnicí, obsadil bez vítězství
poslední místo. Základ družstva tvořili ratajáci Burian František ml. a Kolařík Tomáš. Zbytek týmu byl doplněn o
hráče a hráčku z Bechyně, jmenovitě Mikeš Roman, Jančík Karel a Smolíková Lucie.

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

