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POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme majitele psů na
povinnost uhradit poplatek za psa.
Cena je 50,- Kč za jednoho psa.
Za každého dalšího je to 75,- Kč.

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

POPLATEK ZA
INTERNET

ÚHRADA POPLATKU ZA SVOZ A
LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Uživatelům
ratajské
sítě
připomínáme zaplatit poplatek
za internet a to nejpozději do
25. ledna. Platbu můžete
uhradit hotově v kanceláři
obecního úřadu o úředních
hodinách
nebo
na
účet

2800795680/2010.
V minulém čísle jsme vás informovali o změně vyhlášky o komunálních
službách. Poplatek byl stanoven ve výši 300,- Kč na každou osobu trvale žijící
v obci a dále na každou nemovitost, ve které není hlášená žádná osoba. Tato částka se týká všech, bez výjimky.
Posledním dnem úhrady je 30.6. 2019. Pokud poplatek nebude včas uhrazen, bude ho obec vymáhat přes finanční
úřad. Částku můžete uhradit přímo o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, nebo na účet číslo
2800795680/2010.
Při bezhotovostní platbě prosíme o podrobný popis ve zprávě pro příjemce pro správnou identifikaci platby.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Rataje se na svém 3. zasedání dne 11.12.2018 zabývalo nejen vyhláškou o změně úhrady za svoz
odpadu, ale i cenou za vodné. S platností od 1.1.2019 dojde ke zvýšení pohyblivé složky vodného z obecního
vodovodu z 25,91 Kč bez DPH/m3 (29,80 Kč s DPH 15 %) na 28,70 Kč bez DPH/m3 (33,00 Kč s DPH 15%). Cena

pevné složky pro vodoměr Qn 2,5 se nemění a činí 135,- Kč/rok bez DPH (155,50 Kč s DPH 15%). Nově se stanovuje
stanovuj
pevná složka pro vodoměr Qn 6 (patní vodoměry u domů č.p. 44 a 26) ve výši 715,50 Kč/rok bez DPH (822,22 Kč
s DPH). Jedná se o první zvýšení ceny od roku 2014, kdy byl dostavěn vodovod v celé obci.
Dále byly starostou představeny zastupitelům dotační tituly, které by naše obec mohla využít v tomto roce. Zastupitelé
se tedy rozhodli z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje zažádat o dotaci na výměnu radiátorů v kulturním
domě a rekonstrukci WC v hostinci. Tato dotace je téměř jistá a rekonstrukce je naplánovaná po hasičském plese, tedy
začátkem března. Z Programu na podporu
poru hospodářsky slabých regionů Jihočeského kraje se již potřetí
po
pokusíme
získat dotaci na přesun knihovny a zřízení posilovny. V současnosti je místnost bývalého úřadu již
ji vymalovaná a čeká
se na položení lina. Z Ministerstva zemědě
zemědělství (Program rozvoje venkova)) budeme žádat příspěvek na rekonstrukci
lesní cesty v Bezinkách. Na další cestu v Borečném budeme žádat z MAS Lužnice.

RECYKLACE ROSTLINNÉHO OLEJE
Zřejmě si mnozí z vás vzpomínají, že jsme vám asi před třičtvrtě rokem slíbili nádobu na recyklaci rostlinného oleje.
Bohužel firma, která nám sama tuto službu nabídla, nebyla schopna ani po podepsání smlouvy a po několikanásobném
naléhání nádobu doručit. Na základě této skuteč
skutečnosti
nosti jsme byli nuceni vyhledat konkurenční firmu, která nabízí stejné
služby. Na sběrném místě za ratajským obchodem je umístěná žlutá popelnice
popelnice, do které můžete vhazovat rostlinný olej
a tuk použitý při přípravě jídel a potravin a olej s prošlou záruční lhůtou. Olej slijte do vymyté pet lahve, kterou poté
můžete vhodit do přistavené popelnice. Pozor, olej nesmí obsahovat příměsi syntetických, minerálních olejů nebo
jiných provozních kapalin, a dále znečištění vodou, případně mechanickými nečistotami.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na 16. prosince byli sezváni do obřadní místnosti
nově narození občánci. Starosta obce pan Roman
Šafránek do naší obce přivítal Matyáše Turečka a
Filipa Bakuleho, který je v naší obci přihlášen, ale
s rodiči žije ve Strážném. Obřad doprovodily
místní děti pásmem básniček. Oba dva přivítaní
občánci dostali knihu starých českých
ských pohádek a
maminky obdržely z rukou pana starosty květiny.
Další vítání občánků je naplánováno na únor.

OHLÉDNUTÍ ZA
PROSINCEM
Máme za sebou poslední měsíc v roce, který byl
opět velmi bohatý na kulturní akce. Hned první
prosincový den se v přísálí kulturního domu sešli
starší spoluobčané k tradičnímu předvánočnímu
posezení. K poslechu hrálo bechyňské duo Petr
Kodad a Stanislav Fuka. Následující den o první
adventní neděli byl rozsvícen velký vánoční
strom, který byl ozdoben novým osvětlením. Dle
komentářů se ne každému nové osvětlení líbí,
Silvestrovský přípitek

snad je lidí s opačným názorem více. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení a výstava vánočních dekorací,
které vyrobily členky spolku ratajských maminek společně s dětmi. O týden později jsme měli možnost poslechnout si
vánoční písně v kostele Nejsvětější Trojice v podání dívčího sboru z Modré Hůrky u Týna nad Vltavou. Nově
se ve středu 12. prosince naše obec zapojila do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Po odbití páté hodiny
si za doprovodu elektronických varhan, za které se postavil Tomáš Hána, zazpíval přibližně třicetičlenný „ratajský
pěvecký sbor“ šest vybraných koled. Mezi vánočními svátky jsme si mohli dopřát kulturní pauzu, abychom nabrali
síly na konec roku. Oslavy silvestru odstartovaly 29. prosince dětským večírkem. Spolek maminek připravil pro děti
i dospělé mnoho občerstvení a dětské hry, do kterých se zapojili i rodiče. Poslední den v roce patří silvestrovskému
pochodu. Poprvé jsme se rozhodli navštívit obec Křidu. Po krátkém občerstvení v místní klubovně jsme vyrazili směr
Dobronice a odtud již hurá do ratajského hostince, jak jinak než na tradičně výbornou kapustnici od pana hostinského.
Konec roku a příchod nového jsme mohli strávit pohledem na ohňostroj, o který se za podpory obce postaral Jan
Hána, ten připravil i dětský ohňostroj. Zapomenout nemůžeme ani na myslivecký ples, který má také pevné místo
v prosincovém kulturním kalendáři. Nyní máme před sebou kromě divadelního představení kulturně klidné období,
které ukončí hasičský ples 1. března.

Česko zpívá koledy

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Zveme vás na situační komedii Amant v podání
ochotnického souboru Forbína z.s. z Jistebnice.
Představení se odehraje v sobotu 19. ledna od 19 hodin
v kulturním domě.

SVOZ ODPADU
Ve středu 16. ledna v ranních hodinách proběhne svoz tetra kartonu a svázaného papíru. Vyneste prosím včas tuto
surovinu před své nemovitosti.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
V prosinci odehráli naši stolní tenisté pouze #
Mužstvo
jedno utkání. Pro porážku 4:14 si dojeli 1 Ol. Dl. Lhota A
do Mezna. Druhý prosincový zápas byl
2 Orlov A
na žádost hostů ze Sudoměřic u Tábora
3 Sudo. u Bechyně B
odložen.V lednu čekají na hráče ratajského
4 VS Tábor E
sokola čtyři zápasy, z toho se dvakrát utkají
5 Mezno B
na domácí palubovce. V prvním letošním
utkání přivítají 11. ledna vedoucí družstvo 6 Dražice B
z Dlouhé Lhoty a 25. ledna přijede tým 7 N. Dvory B
ze Zhoře u Tábora. Při pohledu na tabulku 8 ZhořKlokot A
bude právě tento zápas jedním z klíčových 9 Rataje A
pro další setrvání v soutěži PTN 1. Začátky 10 MAS Sez. Ústí C
domácích zápasů jsou od 19 hodin a všichni 11 Sudo. u Tábora B
jste srdečně zváni.
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VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE
Již po osmé se na první svátek vánoční sešli vyznavači stolního tenisu v ratajském kulturním domě, aby se utkali
ve vánočním turnaji. Do turnaje se přihlásilo celkem dvacet hráčů, kteří byli rozlosováni do čtyř skupin, v nichž
se utkali stylem každý s každým. Dále z každé
skupiny postoupili čtyři nejlepší do vyřazovacího
pavouka, z kterého vyšel vítězně Václav Urban
hájící barvy bechyňské jiskry. Poraženým
finalistou se stal a druhé místo obsadil Pavel
Veselík z Němějic. Souboj o třetí místo vyhrál
Radek Heřmánek ze Sudoměřic u Bechyně.
Turnaj ve čtyřhře vyhrála dvojice táboráků
hrajících za družstvo Orlova Roman Svoboda
a Milan Říha, kteří ve finále porazili dvojici
Bohumil Kopřiva, Radek Heřmánek. Třetí místo
obsadila dvojice hrající za SK Sokol Rataje
Bilko Martin s Pavlem Kovaříkem.
Organizátoři
vánočního
turnaje
děkují
za sponzorské dary firmě JIKA Bechyně
zastoupené p. Milanem Dvořákem a obci Rataje.
Zleva: Urban Václav, Veselík Pavel, Heřmánek Radek

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

