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KVĚTEN 2019

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTNU
Burianová Eva

Rataje 4

60 let

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

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do evropského parlamentu proběhnou v České republice ve dnech 24. a 25. května. Volební místnosti
se otevřou v pátek ve 14 hodin a uzavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou voliči přistoupit k urnám od 8 hodin a volební
místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Volební lístky vám budou doručeny do poštovních schránek nebo je obdržíte
ve volební místnosti.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ke svému pátému zasedání se 23.4. sešli ratajští zastupitelé. Byli vybráni zhotovitelé rekonstrukce WC v hostinci
a firma na výměnu ústředního topení v kulturním domě. Na tuto akci získala obec dotaci 215 000,- z Programu
obnovy venkova. Dále se zastupitelé zabývali přestavbou bývalé knihovny na posilovnu. Veškeré práce jsou již hotové
a místnost je připravena pro cvičence. Zatím bylo několika místními obyvateli zapůjčeno posilovací nářadí a místnost
je tedy v omezené míře všem k dispozici. V polovině května budeme vědět, zda krajští zastupitelé odsouhlasili žádost
o dotaci na posilovací stroje a dle toho se posilovna dovybaví. V dalším bodě informoval starosta o likvidaci kůrovce
v obecních lesích. Obec vytěžila od začátku roku přibližně 2 300 m3 napadeného dřeva. Bylo nakoupeno 25 kusů
feromonových lapačů a dalších cca 30 kusů bylo vyrobeno v rámci brigády hasičů a členů zastupitelstva z přírodních
zdrojů. Všechny byly nainstalovány na nejvíce postižená místa, nyní budeme doufat, že jak lapače, tak i počasí
pomůže a zabrání totálnímu vyplenění smrkového porostu z obecních lesů. Na závěr jednání se zastupitelé dohodli
podat přihlášku do soutěže o vesnici roku 2019. Bude tak učiněno po několikaleté pauze. Tak nám držte palce.

ODKALOVÁNÍ VODOVODU
Vážení spoluobčané, všem uživatelům obecního vodovodu oznamujeme, že od 21. -23. května nepoteče voda
z obecního vodovodu. Důvodem je odkalování na hlavním přívodu. Obec se pokusí zajistit vodu z původních studen.
Další podrobné informace vám budou sděleny pomocí obecního SMS kanálu.

POŽÁR V OBCI
Ve čtvrtek 3.4. vás zřejmě všechny vyvedl z podvečerní pohody hlas sirén z hasičských aut mířících do vsi. V 17:54
byl operačním střediskem ohlášen požár v rodinném domě č.p. 11., který obývá rodina Volfových. Jako první
se na místo dostavila místní zásahová jednotka, která za pomoci vody z hydrantu a hadic typu B a C požár uhasila.
Jako další se dostavili hasiči z Bechyně, kteří za pomoci vysokotlaku dohasili zbylá doutnající ohniska a místnost
odvětrali. Až poté přijeli profesionální hasiči z Tábora a Týna nad Vltavou. Na hlavu zasahujících ratajských hasičů
se po zásahu snesla vlna chvály a poděkování za rychlou a efektivní pomoc nejen od postižených manželů Volfových,
ale i od ostatních zasahujících.

VYZDOBENÁ OBEC
Jistě jste zaznamenali vyzdobenou obec během velikonočních svátku, kdy před obchodem byl ozdoben strom
velikonočními vajíčky. Největší ohlas se však snesl na přílet čarodějnic a ježibab, které obsadily naší obec cirka
čtrnáct dní před jejich pálením. Naaranžované postavy zmátly některé z vás tak, že jste je přirovnávali k místním
obyvatelům. Čarodějnice umístěné na mostě měly velký vliv i na dopravu v obci, neboť jejich postávání donutilo
sundat nohu z plynu nejednoho řidiče.
Vše mají na svědomí maminky a my se už nyní
můžeme těšit na příští rok, s jakými nápady
nás překvapí. Vás poprosíme, abyste nevyhazovali
již nepotřebné oblečení, protože za rok mohou mít
ježibaby i vaší sukni, kabát či boty.

SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Od nové sezony se mění správce sportovního areálu. Nově má tuto funkci na starosti pan Miloslav Liška. Rezervovat
si víceúčelové hřiště můžete na telefonním čísle 721 444 651. Bývalé správkyni pani Oldřišce Šafránkové
za dlouholeté služby děkujeme.

UKLIĎME SVĚT UKLIĎME ČESKO
Zapojení se do této celorepublikové akce je v naší obci již zažité. Dvacet pět dobrovolníků poklidilo okolí obce
a stoky kolem silnic.. Jsme rádi, že se do úklidu zapojují i rodiče s dětmi, které jsou již od mala vedeny k recyklaci
a úklidu odpadků.

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍHO TURNAJE V MARIÁŠI
Velikonoční neděle patří v Ratajích
turnaji v křížovém mariáši. Letos
se sešlo osmnáct vyznavačů této hry.
Mezi
hosty
byli
„karbaníci“
z Křidy, Radětic, ze Sudoměřic
u Bechyně, z Bežerovic a z Deštné
v Orlických horách přijel dávat flek
i Jiří Švejda. Ten si s sebou domů
odvezl dárkový koš za druhé místo.
ísto.
První cena putovala do Křídy
dy
a zasloužil se o to Pavel Povolný.
Konečné třetí místo zůstalo doma
a vybojoval ho Jan Kovář. Vítězům
gratulujeme a poděkování za organizaci
celého turnaje si zaslouží pan Milan
Kožíšek.

RATAJSKÁ TRAKTORIÁDA
Pan Stanislav Korbel společně s obcí připravuje na 8. června první ratajskou traktoriádu. Proto všichni co máte doma
traktory, domácí traktůrky, tery a jim podobné, tak své pomocníky opravte, umyjte a přijeďte se s nimi pochlubit.
Chybět nebude jízda po obci, jízda zručnosti a další disciplíny. Podrobné informace se dozvíte v příštím čísle
občasníku.

ZMĚNA SVOZU POPELNIC
Firma Rumpold oznamuje, že od 29.4. bude provádět svoz popelnic v letním režimu. To znamená ve čtvrtek v sudém
týdnu.

SBĚR ŠROTU
SDH Rataje připravuje na neděli 5. května od 16 hodin sběr železného šrotu. Prosíme obyvatele, aby během víkendu
vyndali kov před své nemovitosti.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Naši sokolové mají za sebou uspořádání již osmého ročníku Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Tentokrát
se přihlásilo dvacet hráčů, ti byli rozlosováni do skupin, kde se utkali systémem každý s každým. Následně nejlepší
čtyři hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovacího pavouka. Zněj vyšel jako vítěz zástupce týmu ze Svatkovic
Pavel Veselík, tomu podlehl ve finále Milan Říha hájící barvy Orlova. V boji o třetí místo zdolal bechyňský František
Brhel dalšího zástupce z Orlova Romana Svobodu. Turnaj ve čtyřhře ovládli Bohumil Kopřiva s Ondřejem Pánkým,
kteří přemohli ve finále rodinné duo Pavla a Pavlu Veselíkových. Třetí místo obsadili Orlováci Milan Říha a Roman
Svoboda. Domácím reprezentantům se na svém turnaji moc nevedlo.
Pořadatelé by rádi poděkovali za podporu obci Rataje a firmě Jika Bechyně v zastoupení pana Milana Dvořáka.
Některým účastníkům ratajského turnaje celodenní sobotní maraton zápasů nestačil a v neděli se vydali na velikonoční
turnaj do Orlova. Zde se o poznání lépe vedlo ratajskému zástupci. Pavel Richter společně s Romanem Svobodou
vyhráli turnaj ve čtyřhře. Pavlovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
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

