Obecní občasník č. 5
vydává obec Rataje

KVĚTEN 2020

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTNU
Hána Zdeněk
Sismilich Miloslav

Rataje 67
Rataje 38

65 let
65 let

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

ČERNÉ SKLÁDKY
Jak řekla v jednom českém filmu herečka Eva
Holubová „…rozšířil se nám tady takový nešvar“.
Pro naší obec jsou tím nešvarem černé skládky.
Nová skládka nám vzniká na cestě směrem
na Haškovcovu Lhotu, dalším oblíbeným místem
kam s odpadem je cesta k lesu Remiz. Posledním
místem, kde stále dokola bojujeme s ukládáním
odpadu je prostor za obchodem kolem kontejnerů.
Zde byly vyhozeny již opravdové skvosty.
Namátkou tři páry lyží, příbory, skleněné demižony
od vína atd. Mezi zaměstnanci svozové firmy
Rumpold je toto místo již legendární. Určitě
se najdou argumenty, že kontejnery
hlavně
za obchodem jsou stále plné, ale doma pokud
budete mít plnou popelnici, tak si také v jejím
nejbližším okolí nebudete dělat nepořádek.
V nejbližší době bude možné ukládat plast i do
stávajícího kontejneru na papír.
Každoročně necháváme přistavit velkoobjemový
kontejner a pro občany obce Rataj je k dispozici
sběrný dvůr v Opařanech, kam právě tento
nezařaditelný odpad patří. Vžijte se do osoby pana
Lišky, který v pondělí místo uklidí, aby jej
ve středu našel ve stejném stavu jako v pondělí.

Po dlouhém tolerování již zastupitelům došla trpělivost a za obchod bude umístěná kamera, která bude tento prostor
monitorovat. Na zadní straně ratajského občasníku najdete otevírací dobu sběrného dvora v Opařanech.

COVID 19
Máme za sebou druhý měsíc boje s nákazou covid 19. Počty nově nakažených postupně klesají a naopak počet
uzdravených stoupá. Postupně vláda rozvolňuje dosavadní nařízení a zákazy. Povoleny jsou kulturní a sportovní akce
do 100 obyvatel. S omezením se otevírají kina a divadla.
Stále, ale platí nošení roušek a dodržování základních hygienických návyků. Hlavně při návštěvě ratajského obchodu
platí tato pravidla dvojnásob.

OTEVŘENÍ KNIHOVNY A POSILOVNY
Vláda ve čtvrtek 23. dubna rozhodla, že od 27. dubna se mohou otevřít také knihovny. Podle jejího původního plánu
se přitom s knihovnami počítalo až v poslední fázi uvolňování zákazů, tedy od 8. června. Vláda ve svém usnesení
s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. ve vztahu ke knihovnám v bodě III. nařizuje, aby pro provoz
knihoven byla dodržována následující pravidla:
− zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
− u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou,
To samé platí při vstupu do posilovny.

KAMENICTVÍ LOUHA
Firma kamenictví Louha s.r.o. nás požádala o zveřejnění návštěvy obchodního zástupce této firmy na hřbitově v naší
obci. Firma nabízí kamenické práce, kompletní renovace hrobů – rovnání, broušení a obnova písma. Dále nabízí
kompletní realizaci nových hrobů a jejich částí včetně zákrytových desek, kamenné parapety, kuchyňské linky
a kámen do zahrad. Obchodní zástupce firmy Louha s.r.o. navštíví hřbitov v naší obec v termínu 13. května od 9:20 do
9:40.

UKONČENÍ VOLNÉHO PÁLENÍ
Dne 9. dubna jsme vás pomocí ratajského SMS kanálu informovali o zákazu rozdělávání a udržování otevřeného
ohně. Díky vývoji srážkové situace a postupnému zvyšování půdní vlhkosti na území kraje vyhlásila 20. dubna
hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stránská konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

ŽELEZNÁ NEDĚLE
SDH Rataje provede v neděli 10. května od 16 hodin svoz železného šrotu. Vyndejte šrot včas před své nemovitosti.
Pokud byste potřebovali s těžkými břemeny pomoci, obraťte se na starostku sboru pani Mgr. Oldřišku Šafránkovou
nebo velitele sboru pana Františka Buriana ml.

RATAJSKÉ ČARODĚJNICE
Spolek maminek ani tentokrát nezklamal a naší obec před filipojakubskou nocí opět vyzdobil čarodějnicemi.
K maminkám se přidali i někteří obyvatele a před své nemovitosti vystavili své čarodějnice. Maminky děkují všem,
kteří věnovali oblečení na výrobu čarodějnic.

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

Úřední hodiny:

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

středa
pátek

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

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

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

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

