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INFORMACE PRO MAJITELE LESŮ

POPLATEK ZA
INTERNET

Z Městského úřadu v Táboře - odboru životního prostředí jsme obdrželi dopis,
který upozorňuje na zákonnou povinnost vlastníka lesa předcházet a bránit Uživatelům
Ratajské sítě
vývoji, šíření a přemnožení škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta připomínáme zaplatit poplasmrkového a lýkožrouta lesklého. Otiskujeme ho v krátkém znění. Celý dopis tek za internet a to nejpozději
do 25. dubna. Platbu můžete
si lze přečíst na internetových stránkách obce Rataje.
V důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které se v několika letech uhradit hotově v kanceláři
projevily výraznými přísušky, způsobenými hlavně dlouhodobě výrazně obecního úřadu o úředních
podprůměrnými dešťovými i sněhovými srážkami a naopak značně hodinách nebo, na účet u Fio
nadprůměrnými teplotami, došlo k postupnému významnému snížení vitality banky 2800795680/2010.
lesních porostů, zejména pak těch s vysokým zastoupením smrku ztepilého.
Tyto porosty tak jsou v současné době velmi náchylné k napadení škůdci,
o kterých píšeme výše. Celkovou situaci navíc zhoršují stále častěji se vyskytující extrémní meteorologické jevy.
Tím vzniká významné množství dřevní hmoty, atraktivní pro vývoj škůdců.
V lesních porostech na území správního obvodu MěÚ Tábor se aktuálně nacházejí jednak ohniska nezpracované
dřevní hmoty, napadené škůdci z čeledi kůrovcovitých a zároveň také velké množství stromů poškozených v důsledku
větrných polomů a vývratů, které se v jarním období letošního roku mohou stát dalším zdrojem šíření těchto
nebezpečných škůdců.
Připomínáme proto, že je v platnosti opatření obecné povahy vydané ministerstvem zemědělství ČR dne 7. 11. 2017,
pod č. j.: 66595/2017-MZE-16212, které podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona (zákon č. 289/1995
Sb.) nařizuje vlastníkům lesa na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
V souvislosti s celkovou nepříznivou situací v lesních porostech a s přihlédnutím k očekávané další gradaci škůdců
upozorňujeme vlastníky lesa na základní povinnosti, které pro ně v oblasti ochrany lesa plynou
 Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých
činitelů na les, zejména zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů a preventivně bránit vývoji,
šíření a přemnožení škodlivých organismů
 Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a
přemnožení škodlivých organismů

Ke splnění těchto povinností je naprosto nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů důsledně plnili následující
opatření v ochraně lesa:
1) V souladu s výše uvedeným opatřením obecné povahy Mze ČR v termínu nejpozději do 31. 3. 2018
zpracovat a účinně asanovat veškeré stromy a dříví napadené lýkožrouty tedy tzv. aktivní kůrovcovou
hmotou. Způsoby účinné asanace jsou uvedeny níže.
2) V souladu s výše uvedeným opatřením obecné povahy Mze ČR v termínu nejpozději do 31. 3. 2018
zpracovat veškerou dřevní hmotu atraktivní pro vývoj další generace lýkožroutů v jarním období, tedy
zejména vývraty, zlomy či jinak poškozené nebo oslabené jedince smrku ztepilého, zejména pokud tato
nahodilá těžba vznikla nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření.
3) V souladu s platnými právními předpisy zpracovat a účinně asanovat veškeré polomy, vývraty a dříví
atraktivní pro rozvoj škůdců (lýkožroutů), vzniklé do 31. 3. 2018 v termínu nejpozději do 31. 5. 2018,
prokazatelně však před výletem dospělých jedinců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.
4) Veškerá nahodilá těžba vzniklá ve smrkových porostech po 31. 3. 2018 musí být zpracována a účinně
asanována v co možná nejkratším termínu, nejpozději prokazatelně před výletem případné další
generace dospělých jedinců lýkožroutů z napadených stojících stromů nebo z ležícího dříví.
Za účinnou asanaci lze považovat
a. Odkornění, které se provádí oloupáním kůry kmene napadeného stromu. V případě, že se pod kůrou již
vyskytují kukly, mladí brouci popř. dospělí jednici lýkožroutů, lze účinnou asanaci odzrněním provést pouze
pomocí odkorňovací frézy
b. Chemickou asanaci prováděnou postřikem pokáceného dříví. Postřik musí být proveden po celém obvodu
ležícího dříví. O postřiku musí být vedená evidence. Postřik je účinný 6-8 týdnů.
c. Přímý odvoz napadeného dříví ke zpracování mimo lesní porosty. Tuto metodu lze použít pouze do doby, než
vývojový cyklus lýkožroutů dosáhne stádia kukly a mladého brouka.
Orgán státní správy lesů upozorňuje zejména tzv. drobné vlastníky lesa (vlastníci lesa s celkovou výměrou do
50 ha), že nesou plnou zodpovědnost za stav svého lesního majetku.

Vlastníci se proto musí sami aktivně zajímat o stav svého lesa a pravidelně,
nejlépe osobně, kontrolovat situaci ve svých lesních porostech!
Vlastník lesa, který byl odborným lesním hospodářem upozorněn na výskyt dřevin napadených lýkožrouty, by
ve svém vlastním zájmu i v zájmu vlastníků okolních porostů neměl toto upozornění ignorovat, naopak by měl
po případné další konzultaci s odborným lesním hospodářem přikročit k urychlenému zpracování a účinné
asanaci napadené dřevní hmoty.
Na závěr orgán státní správy lesů upozorňuje, že vlastník lesa, který neplní opatření k ochraně lesa, se svým
jednáním dopouští přestupku podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. c) lesního zákona, za což mu může být uložen
správní trest ve formě pokuty, a to do maximální výše 1 000 000,- Kč.
Podepsán Ing. Jan Fišer vedoucí odboru ŽP MěÚ Tábor

CYKLOVÝLET PŘES VŠECHNY RATAJE
Ratajští cyklističtí nadšenci chystají cyklistickou expedici s cílem objet všechny Rataje v republice. V České republice
jsou čtyři samostatné obce Rataje a dvě osady se jménem Rataje, které jsou součástí větších měst. Celkem jde
přibližně o 663 km, které budou rozloženy do šesti dnů, s denním nájezdem 110 km. Etapy jsou navrženy s cílem v
jednotlivých Ratajích tak, aby byla možnost prohlídky obcí. Start expedice je plánován na pátek 4. května v ranních
hodinách a návrat ve středu 9. května večer. Pokud máte zájem se ke skupině ratajských cyklistů přidat, je nutno se
nahlásit co nejdříve,nejlépe do 11.4., z důvodu zajištění ubytování. Více informací k této sportovní akci vám bude
sděleno o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

UKLIĎME SVĚT

UKLIĎME ČESKO

I v roce 2018 se naše obec připojí k celorepublikové dobrovolnické akci Ukliďme svět
svět,, Ukliďme Česko. Letošním
hlavním úklidovým dnem bude sobota 77. dubna. V naší obci se úklid uskuteční o den déle, tedy v neděli 8. dubna.
Sraz dobrovolníků bude v 9 hodin před kanceláří obecního úřadu. Podle počtu účastníků se rozdělíme do skupin a
uklidíme okolí obce. Po úklidu bude pro ppracovníky připraveno na hřišti občerstvení v podobě špekáčků. V loňském
roce se úklidu zúčastnilo 14 dobrovolníků, doufáme, že letos bude počet účastníků minimálně stejný
stejný.

SDH RATAJE INFORMUJE
Ratajští hasiči mají za sebou uspořádání dvou
kulturních akcí. Nejprve nás v pátek 2. 3. pozvali
na tradiční hasičský ples, kterého se zúčastnilo 174 platících
návštěvníků. Večer nám zpříjemnili svým vystoupením dětské
mažoretky z Týna nad Vltavou. Nechyběla půlno
půlnoční dražba dortů,
tentokrát paní cukrářka dodala dorty ve tvaru pozvánky na
hasičskýý ples a druhý ve tvaru hasicího přístroje
přístroje. Zkušený licitátor
Pavel Tupý vydražil oba dorty za celkovou cenu 5 600,- Kč. Po
radovánkách pro dospělé uspořádali hasiči dětské maškarní
odpoledne. Pobavit se přijelo
řijelo 46 dětí za doprovodu 72 dospělých.
Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, například za pomoci
toaletního papíru zabalit rodiče do podoby mumie. Jak je vidět
z fotografie některým se povedlo splnit úkol dokonale. Po splnění
úkolů byl pro děti připraven
ven sladký balíček. Ratajští hasiči děkují
touto cestou všem, kteří se na organizaci těchto aakcí podíleli.
Poděkování patří všem sponzorům a obyvatelům obce, kteří
přispěli dary do tomboly. Děkujeme.

ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD
Poslední dubnový den patří stavění máje a pálení čarodějnic. Nejinak tomu bude i letos. Nově
Nově,
ale spolek maminek připravil, nejen pro děti
děti, čarodějnický průvod.Ten
Ten vyjde po postavení
máje od Hostince U Lípy směrem
m na hřiště, kde bude zapálena čarodějnice. Ta bude nesena
před průvodem. Děti a ostatní se do kostýmů mohou převléci na sále během stavění májky.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
VÝSLEDKY

Je dobojováno, výsledky sečteny. Bohužel rozhodující zápas
s týmem ze Sezimova Ústí naši tenisté prohráli. Při stejném
počtu bodů v tabulce rozhodla vzájemná bilance, kterou mají
ratajští sokolové horší a to je odsoudilo na konečné třetí místo,
které nezaručuje postup do vyšší soutěže. I přesto je to nejlepší
umístění za dobu působení ratajských reprezentantů v okresních
soutěžích. V přiložené tabulce jsou zveřejněny výsledky a
úspěšnost jednotlivých hráčů.

UMÍSTĚNÍ
6
10
14
22
3
7
10

JMÉNO

UTKÁNÍ

ZÁPASY

Podhradí Choustník B – SK Sokol Rataje 6:12
SK Sokol Rataje – Orlov 15:3
SK Sokol Rataje – Mas. Sez. Ústí C 6:12
SK Sokol Rataje – Sudoměřice u Tábora C 13:5

VÝHRY

PROHRY

HRÁČI S VÍCE NEŽ 50% ODEHRANÝCH ZÁPASŮ
Bilko Martin
16
60
48
12
Kovařík Pavel
16
56
40
16
Liška Miloslav
20
67
46
21
Richter Pavel
16
64
36
28
HRÁČI S MÉNĚ NEŽ 50% ODEHRANÝCH ZÁPASŮ
Fišer Ladislav
7
28
18
10
Kovařík Jiří
7
16
8
8
Fišer Daniel
7
26
12
14

SETY

PROCENTA

155:63
137:81
156:85
136:104

80,00%
71,43%
68,66%
56,25%

60:42:00
29:33:00
53:52:00

64,29%
50,00%
46,15%

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE PTN 2 2017-18
#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy Body

1

VS Tábor F

20 16

2

2

0

853:512 253:107

54

2

MAS Sez. Ústí C

20 15

2

3

0

845:518 243:117

52

3

Rataje A

20 15

2

3

0

826:533 236:124

52

4

Sudo. u Tábora C 20 13

3

4

0

795:574 220:138

49

5

Orlov A

20 13

2

5

0

773:562 214:146

48

6

ZhořKlokot A

20

7

2

11

0

636:680 168:192

36

7

Choustník B

20

6

3

11

0

643:725 158:202

35

8

Vlásenice A

20

6

2

12

0

656:708 170:190

34

9

ZhořKlokot B

20

3

4

13

0

578:743 153:205

30

10 VS Tábor G

20

4

2

14

0

509:815 123:237

30

11 Oldřichov B

20

0

0

20

0

245:989

20

40:320

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

