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

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 723 458 754. Nezapomeňte uvést jméno
uživatele. Děkujeme

POPLATEK ZA
INTERNET

Uživatelům Ratajské sítě, kteří
platí čtvrtletně připomínáme,
že
musí
zaplatit
poplatek
za internet a to nejpozději
do 25. července. Platbu můžete
uhradit hotově v kanceláři
obecního úřadu o úředních
hodinách nebo, na nový účet
u Fio banky 2601652986/2010.

SKAUTSKÉ TÁBORY
V období od 4. do 25. července se budete moci potkat s mladými skauty. Naší obec a okolí si za tábořiště vybrali
skautské oddíly Hanyetu a Anpetu ze 7. Střediska Blaník z Prahy. Tento oddíl bude tábořit na louce u Kvasničkovy
chaty. Potkat se budete moci i se sesterským oddílem Anpetu, který bude tábořit v blízkosti Srlína. Skauti budou
využívat obecní vodu ze hřiště a dřevo z obecních lesů. Na oplátku nám v rámci tzv. „služby“ dobročinný skutek obci
pomohou svou prací v obecních lesích.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Během pouťového víkendu jste mohli v ratajské obřadní místnosti navštívit výstavu obrazů od autorky Nadi
Zimmelové. Pokud jste tak neučinili nebo si prohlídku chcete zopakovat, máte možnost o úředních hodinách.
Pojďme si autorku výstavy představit. Naďa Zimmelová rozená Malhocká se narodila 4. července 1984 v Českých
Budějovicích. Kreslí a maluje odmala, posledních šest let aktivně. Jak sama uvádí, je samouk a stále se hledá.
Nejraději maluje akvarelem nebo akvarelovými pastelkami. Také moc ráda maluje štětcem na stěnu. Nově se začíná
zabývat ilustrací a komiksy. V loňském roce jí byl otištěn obrázek s názvem hovniválové v literárním čtvrtletníku
Partonyma. Mimochodem i tento obrázek je součástí výstavy. V roce 2019 měla Naďa Zimmelová výstavu v Bechyni
s názvem Proč Strom. Právě strom a vztah společnosti k přírodě je nejčastější tématikou jejich obrazů. Největší
inspiraci k obrazům hledá při procházkách přírodou.

SBĚR PAPÍRU
Za stodolou u obchodu byla přistavena plechová garáž. Ta bude
sloužit jako velkoobjemový kontejner na papír. Proto prosíme,
abyste nově využívali k ukládání papíru právě tento prostor
namísto nyní používaného kontejneru. Ten bude přetřen žlutou
barvou a bude sloužit ke sběru plastu. Tím se zvýší kapacita
pro tuto surovinu, což všichni právě na velmi využívaném místě
za obchodem jistě přivítáte. Papír odkládejte do plechové garáže
pokud možno v krabicích nebo svázaný a zvlášť letáky a kartony.
Děkujeme

RATAJSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Ani letos nebudete ochuzeni o Ratajské kulturní léto. Čekali
jsme do poslední chvíle na potvrzení termínů ohledně letního
kina. V kalendáři si můžete s jistotou zaškrtnout datum
18. července, kdy připravil spolek Ratajské maminky pro děti
s rodiči Pohádkovou cestu aneb z pohádky do pohádky. Děti
se mohou těšit i na skákací hrad, který maminkám zapůjčí
firma Efaflex z Olší. Odpoledne si užijí děti a večer bude
vyhrazen pro dospělé. Od 21:30 bude promítnuta česká
komedie Přes prsty s Jiřím Langmajerem a Petrou
Hřebíčkovou v hlavních rolích. Následující týden, konkrétně
v pátek 24. července nám přijede zahrát písecká country
kapela Hastrmani.
Co by to bylo za Ratajské kulturní léto bez nohejbalového
turnaje a pivních slavností se skupinou Red Mouse. Na tyto
akce se můžete těšit 8. srpna. Kapacita družstev
pro nohejbalový turnaj trojic je již nyní plná, přihlášený
je maximální počet dvanácti týmů. Kulturní léto zakončíme
druhým promítacím večerem a to 15. srpna. Na hřišti bude
promítnuta československá komedie Poslední aristokratka.
Vstupné zůstává na všechny akce dobrovolné. Doufáme,
že si najdete čas a přijdete se v této době pobavit a posedět
se sousedy a s přáteli obce.

RATAJSKÁ TRAKTORIÁ
TRAKTORIÁDA
Jednou z akcí, která musela ustoupit opatřením vyhlášeným vládou při epidemii coronaviru
coronaviru, byla ratajská traktoriáda.
Obec společně s hlavním organizátorem a otcem celé myšlenky Stanislavem Korbelem našla náhradní termín. Nový
termín je sobota 12. září. Datum sdělujeme dopředu úmyslně, abyste měli čas své stroje opravit, promazat a naleštit.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Na hřišti byl nalezen svazek klíčů.
Případný majitel si je může vyzvednout o
úředních hodinách na obecním úřadě,
nebo volejte na tel. 724 468 944

SBĚRNÝ DVŮR
OPAŘANY
Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

Roman Šafránek
František Burian ml.
Markéta Burianová
Ing. Jakub Zeman

Otevírací doba knihovny
Středa 15:00 - 18:00
Zodpovědná osoba:

tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

Otevírací doba
Pondělí 14:00 – 18:00
zavřeno
Úterý
Středa 14:00 – 18:00
zavřeno
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
Sobota 8:00 – 12:00
Úřední hodiny: středa
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

Anna Cvachová

Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na e--mailu posta@ratajeobec.cz

