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90 let

Oslavenkyni gratulujeme a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí do dalších let.

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
V úterý 18. října se sešli nově zvolení zastupitelé na ustavující schůzi. Hlavními body byla volba starosty obce,
místostarosty a předsedů výborů. Zastupitelé odsouhlasili, že obě hlavní funkce budou neuvolněné. Poté byl do funkce
starosty obce navržen stávající starosta a vítěz voleb Roman Šafránek. Ten nominaci přijal a následovně byl ostatními
zastupiteli odsouhlasen. Stejný postup následoval při volbě místostarosty. Do této funkce byl na další čtyři roky zvolen
Burian František ml.
Dalším bodem bylo určení výborů a jejich předsedů a členů. Výbor finanční bude mít na starosti Zuzana Šafránková
a druhý povinný výbor tedy kontrolní povede Aneta Školková. Jiří Zelenka bude mít na starosti výbor vodohospodářský.
S odpady a životním prostředím se můžete obracet na Tomáše Hánu. Bytový výbor má za předsedu Jakuba Turečka.
O poslední sociální výbor se podělí starosta s místostarostou a řádným členem je Miloslav Švejda, s touto trojicí se
budete potkávat při oslavách svých jubileí.

MS BOREČNÝ INFORMUJE
Ratajští myslivci mají za sebou spolupořádání jedné
z nejvýznamnějších kynologických akcí v České republice. Celá
akce byla pro spolek velmi náročná. Od výběru lokalit a práce
v terénu po zajištění občerstvení pro závodníky, rozhodčí
a diváky, až po přípravu kulturního domu, kde se odehrávalo
sobotní posezení a nedělní vyhlášení výsledků. Velký kus práce
odvedl za obec i pan Miloslav Liška. Dle ohlasů zúčastněných
se tato snaha vyplatila a celý průběh memoriálu byl velmi kladně
hodnocen. Zviditelnila se i samotná obec Rataje. Nejen,
že během prvního říjnového víkendu naší obec navštívilo několik
stovek myslivců a jejich kamarádů, ale k příležitosti pořádání
Memoriálu Karla Podhajského byla vydána okresním
mysliveckým sdružením v Táboře brožura, kde měla své místo
i naše obec.
Dále bylo z celého průběhu sestříháno čtyřicetiminutové video,
které najdete na sociální síti youtube, postačí zadat Memoriál
Karla Podhajského 2022.
Zpět k samotné soutěži. Celý memoriál začal slavnostním
průvodem z Bechyňského náměstí na místní zámek, kde byla
mezinárodní soutěž ohařů zahájena. Zde byli představeni všichni
soutěžící. Celkem 20 psů se svými vůdci, z toho 14 z České
republiky, 5 ze Slovenska a jeden účastník byl z Polska.
Soutěžící museli během dvou dnů ukázat své umění při práci
v lese, v poli, na vodě a v přinášení zvěře. Vše bylo bodováno
rozhodčími. Z celého startovního pole bylo nakonec hodnoceno
pouze deset psů, ti zbylí odstoupili nebo v soutěži neobstáli.
Celkovým vítězem se s 489 body stal pan Rostislav Křivan
s fenkou Justy z Visálku. Druhý skončil pan Patrik Slovák
s Agarem a třetí místo obsadil pan Tomáš David se psem
Hectorem.

TERMÍNY HONŮ A NAHÁNĚK
Ve dnech 5.11. 19.11. a 3.12. budou probíhat v ratajském katastru hony. Na druhý svátek vánoční 26.12. má myslivecké
sdružení naplánovanou naháňku. Buďte v těchto dnech opatrní a nezdržujte se v blízkosti honitby. Myslivci děkují
za pochopení.

SDH RATAJE INFORMUJE
Výbor SDH Rataje si dovoluje pozvat všechny členy ratajských hasičů na výroční hasičskou schůzi. Ta se bude konat
v sobotu 26. listopadu od 19 hodin na sále kulturního domu. Všem členům SDH bude do poštovních schránek doručena
pozvánka. Hasičský stejnokroj vítán.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ
Jak jsme vás informovali v minulém čísle, na sobotu 12. listopadu od 17:30 hodin připravily maminky lampionový
průvod obcí. Trasa průvodu bude letos prodloužena a povede od obecního úřadu, kolem obchodu k mostu. Po druhé
straně k bytovkám a přes nové parcely zpět k obecnímu úřadu. Upozorňujeme, že po celou dobu průvodu bude zhasnuté
veřejné osvětlení. Pro zúčastněné bude v cíli připraveno občerstvení.

RATAJÁCI DO BRUSLÍ
Na neděli 20. listopadu je od 16:15 do 17:15 hodin zamluvena ledová plocha na zimním stadionu v Milevsku.
K dispozici bude šatna na převlečení. Ledová plocha bude rozdělena pro hokejisty a zbytek veřejnosti. Sraz účastníků
je v 16 hodin před stadionem.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
K začátku adventu patří zapálení první svíčky na adventním věnci, ale i rozsvícení vánočních stromů v každé obci
a městě. Proto vás všechny zveme o první adventní neděli, která letos vychází na 27. listopadu, na rozsvícení velkého
vánočního stromu před ratajským kostelem Nejsvětější trojice. Strom bude rozsvícen v 18 hodin. Chybět nebude malé
občerstvení a pásmo básniček od našich nejmenších občánků.

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE A JEHO DRUŽINY
V pondělí 5. prosince navštíví naši obec Mikuláš společně s čerty a andělem. Pokud byste si od Mikuláše a jeho družiny
něco přáli nebo chcete své děti pomocí knihy hříchů upozornit na jejich nešvary, kontaktujte pana Miroslava Fáberu
na tel: 608 967 080. Zároveň rodiče prosíme, buďte k družině shovívaví, přesný čas návštěvy nelze přesně odhadnout.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Měsíc říjen zahájili naši stolní tenisté výhrou s týmem
ze Sudoměřic u Bechyně. Poté si dojeli pro porážku do Dražic.
Na vítěznou vlnu se vrátili v zápase s Mladou Vožicí C.
V listopadu se utkají v pátek 4. na domácí půdě s vedoucím
týmem z VS Tábor D. Následující pátek tedy 11. listopadu
přivítají stolní tenisty ze Zhoře, za které hraje ratajský Pavel
Richter. Oba domácí zápasy mají začátek v 19 hodin. Zvláště ten

VÝSLEDKY
Sudoměřice u Bechyně – SK Sokol Rataje 8:10
Dražice B – SK Sokol Rataje 14:4
SK Sokol Rataje – Ml. Vožice C 13:5

druhý bude z výše zmíněného důvodu velmi atraktivní. Po dvou výhrách se našim reprezentantům dýchá lépe
a i na tabulku je hezčí pohled.

U V R P K

Sety

Zápasy

Body

1

VS Tábor D

Mužstvo

5 5 0 0 0

222:110

68:22

15

2

Choustník B

5 4 0 1 0

227:111

68:22

13

3

N. Dvory B

5 4 0 1 0

209:130

60:30

13

4

Ml. Vožice B

5 4 0 1 0

194:158

54:36

13

5

MAS Sez. Ústí B

5 3 1 1 0

181:138

52:38

12

6

Mezno B

5 2 2 1 0

175:176

44:46

11

7

ZhořKlokot A

5 2 1 2 0

179:167

48:42

10

8

Rataje A

5 2 0 3 0

146:201

35:55

9

9

Dražice B

5 1 1 3 0

143:198

34:56

8

10 Sudo. u Bechyně B

5 0 1 4 0

139:202

32:58

6

11 Ml. Vožice C

5 0 0 5 0

121:225

25:65

5

12 Ji. Bechyně C

5 0 0 5 0

107:227

20:70

5

#

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

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

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

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

