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JUBILEA V MĚSÍCI PROSINCI 2017
Příhoda Vladimír

Rataje 5

86 let

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

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a s ním tradiční bilancování. Z významnějších obecních akcí se v letošním roce podařilo dokončit
celkovou opravu dvou obecních bytů nad hostincem a věřím, že si najdou brzy své obyvatele. Dále probíhá přestavba
budovy fary na objekt občanské vybavenosti, přesune se tam kancelář obecního úřadu, své místo zde najde i
reprezentativní obřadní a výstavní síň, která v obci chybí. Součástí budovy bude i zázemí pro maminky s dětmi nebo
třeba pro babičky ke společnému posezení. Koncem listopadu byla dokončena rekonstrukce komunikace „K Dubu“,
obec plánuje velký dub u křížku prohlásit za památný a vybudovat u něj odpočinkové místo.
Rok přinesl řadu tradičních kulturních i sportovních akcí, které není třeba vyjmenovávat, jistě vám přijdou samy na
mysl.
Velmi bych chtěl vyzdvihnout skutečnost, že i na takto malé obci, jakou Rataje jsou, máme funkční obchod Jednoty
Tábor. Není to žádná samozřejmost, spíše výjimka. Obchody nejsou v celé řadě okolních obcí
i větších než je ta naše, například v Březnici, Borovanech či Dražíči. V loňském roce během letních prázdnin byl
obchod prakticky odepsán k uzavření. Naštěstí se podařilo zajistit novou paní prodavačku slečnu Andreu Hrádkovou,
která se ujala velmi dobře své práce. Chtěl bych jí za to moc poděkovat. Prodávat v obchodě na malé obci, kde se
všichni znají, je vždycky velká řehole. Pevně doufám, že nám Andrea zůstane ještě aspoň nějaký ten rok věrná.
Chtěl bych v této souvislosti ale také moc poděkovat všem, kteří v našem obchodě nakupují. Není to jen o tom
nákupu, ale z velké části o uvědomění si, že ničím jiným si obchod v obci neudržíme. Každý zákazník obchodu
vlastně dává možnost našim nejstarším spoluobčanům, aby si zde mohli nakoupit.

Ti, kteří v obchodě nenakupují a dávají přednost obchodním řetězcům vlastněným zahraničními společnostmi, mají
ještě pořád šanci Jednotě v Ratajích pomoci. Je to jednoduché, alespoň část zboží prostě zakoupit zde. Jestli dojde k
uzavření obchodu, bude prakticky nemožné jej obnovit.
Jak to tak bývá, ti kteří do obchodu
chodu nakupovat nechodí, budou zcela jistě mezi prvními kritiky, že si nemají kam dojít
pro čerstvé rohlíky.
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám do nadcházejících svátků vánočních popřát hodně spokojenosti, osobní pohody a tolerance
a do nového roku všechno
no nejlepší, štěstí a hlavně pevné zdraví.
Šafránek Roman, starosta

NÁJEMNÉ ZA HROBY
K 31. prosinci letošního roku končí desetileté nájemné za hrobová místa. Obec každ
ždému nájemci pošle smlouvu
novou na dalších deset let.. Zastupitelé se na zasedání rozhodli nájemné zvýšit ze 300,-Kč
Kč na 400,- Kč za jednohrob
a z 600,- Kč na 800,- Kč za dvojhrob.
hrob. Vedl je k tomu růst inflace a hlavně investice, které
kter se do ratajského hřbitova
vložily. Připomeňme si například opravu hřbitovní zdi a márnice, zhotovení chodníku zee žulových kostek a připojení
na obecní vodovod.

RATAJSKÁ DRAKIÁDA
Letos si děti musely na vítr počkat až do 5. listopadu. Poprvé si vzal tuto akci pod svá křídla spolek Ratajských
maminek a kromě pouštění draků a opékání špekáčků dostal každý účastník balonek nafouknutý heliem a ten si mohl
pomalovat.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Dětské divadlo
Spolek Ratajských maminek připravil pro nejmenší dětské
divadelní představení. Pohádku Kašpárek v pekle přijede zahrát
Loutkové divadlo na Nitce z Plané nad Lužnicí. Kulturní
představení se odehraje 10. prosince od 15 hodin v ratajském
kulturním domě. Vstupné je dobrovolné.

Setkání starších občanů
V sobotu 16. 12. od 16 hodin zveme starší spoluobčany, kteří dovršili 55
let, do ratajského kulturního domu na tradiční posezení se zástupci obce.
Připraveno je bohaté občerstvení. K poslechu bude hrát oblíbená kapela
pana Vachty z Milevska. Přijďte si popovídat se svými sousedy a
kamarády.

Vánoční zpívání
Jistě si pamatujete, že loňské vánoční zpívání v podání učitelského sboru z bechyňské ZŠ Františka Křižíka bylo
poslední. Rádi vám oznamujeme, že o tuto tradici v předvánočním čase nepřijdete. Podařilo se zajistit vystoupení
kostelního pěveckého sboru z Hůrky u Týna nad Vltavou. Jelikož se jedná o sbor kostelní, vrací se tato akce tam, kam
patří. Po dlouhých letech si opět písně s vánoční tématikou budeme moci poslechnout v ratajském kostele Nejsvětější
Trojice, což jistě všichni s radostí přivítáte. Proto si ve svém kalendáři zaškrtněte datum 16. prosince od 14 hodin.
Nepřijdete ani o tradiční pohoštěnív podobě vánočního cukroví a punče s čajem pro nejmenší.

Dětský silvestr
Letošní silvestr oslaví v Ratajích i ti nejmenší, a to 30. prosince od 15 hodin v kulturním domě. Pro děti je připravena
diskotéka a soutěže

Silvestrovský pochod
Na poslední den v roce jsme pro vás připravili tradiční silvestrovský pochod. Sraz účastníků je ve 13 hodin před
Hostincem u Lípy. Trasa pochodu bude upřesněna později.

Půlnoční ohňostroj
Pan Jan Hána a obec Rataje pro nás připravili silvestrovský ohňostroj. Ten bude odpálen po Novoročním přípitku od
Hostince U Lípy. Nezapomeňte se podívat po půlnoci tímto směrem a nebo přijít přímo na místo odpálení.

Novoroční vyjížďka na kole
Pojďte přivítat Nový rok sportem, a pokud to počasí dovolí, projet se na kole do Bechyně a zpět. Sraz cyklistů je
v 10 hodin před Hostincem u Lípy.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Obec Rataje přijímá v kanceláři Obecního úřadu do 13. prosince objednávky na vánoční stromky. Objednat si můžete
pouze jeden stromek na domácnost v Ratajích. Cena za jeden stromek je 50 ,-Kč. Prodej proběhne v středu
20. prosince od 16 hodin za prodejnou Jednoty.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Soukromý zemědělec pan Švejda nabízí k prodeji vánoční kapry. Prodej se uskuteční 22. prosince od 9 do 10 hodin
v areálu bývalého ZD.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Do měsíce listopadu vstoupili naši stolní tenisté domácí výhrou s týmem ZhořKlokot A. V následujícím utkání přetrhli
vítěznou šňůru a pro první porážku v sezoně si dojeli na půdu vedoucího celku soutěže VS Tábor F. Bohužel týden po
této porážce nečekaně ztratili další body za remízu s družstvem z Choustníku B. Poslední listopadové utkání s týmem
z Orlova muselo být pro velkou marodku v našich řadách odloženo. Letošní rok zakončí ratajští stolní tenisté na
pátém místě. Do roku 2018 jim přejeme, aby navázali na vítěznou vlnu ze začátku sezóny a po posledním zápase
oslavili postup do vyšší soutěže, který si dali za cíl.
Na první svátek vánoční připravil SK Sokol Rataje již 7. ročník vánočního turnaje. Podrobnosti najdete na přiloženém
plakátě. Všichni vyznavači stolního tenisu jsou zváni.
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4
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VÝSLEDKY
SK Sokol Rataje – ZhořKlokoty A 15:3
VS Tábor F – SK Sokol Rataje 12:6
SK Sokol Rataje – Podhradí Choustník B 9:9

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

