Obecní občasník č. 12
vydává obec Rataje

PROSINEC 2018

Vážení spoluobčané,
v první adventní neděli jsme rozsvítili velký vánoční strom. Ani se tomu nechce věřit, ale je tu opět
předvánoční čas. Přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a hlavně pevné zdraví v novém
roce 2019.
Roman Šafránek, starosta

JUBILEA V MĚSÍCI PROSINCI 2018
Příhoda Vladimír

Rataje 5

87 let

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

NAROZENÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 1. listopadu se manželům Jiřímu a Janě Burianovým narodila třetí dcera,
Viktorie. Stejně pojmenovaná je i druhorozená dcera rodičů Evy Vomáčkové a Jiřího Vlny,
která se narodila ve středu 28. listopadu. Rodičům gratulujeme a oběma Viktorkám
přejeme do života mnoho štěstí a zdraví.

ZE SPOLEČNOSTI
V sobotu 10. listopadu vstoupili do svazku manželského Jakub Zeman a Adéla Marešová. Novomanželům
gratulujeme a přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

ZMĚNA ÚHRADY POPLATKU ZA SVOZ A LIKVIDACI
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
V obci již cca 25 let funguje známkový
kový systém, kdy si majitel popelnice zakoupí na obecním úřadu jednorázovou
známku, kterou nalepí na popelnici. Při výsypu popelnice pracovník svozové firmy známku znehodnotí. Tento systém
se zdá být na první pohled jednoduchý, dobrý a funkční. Občané plat
platíí pouze za skutečně vyprodukovaný odpad, navíc
se snaží tříděním snížit množství odpadu v popelnicích. To je vše naprosto v pořádku. Problémů je ale několik:
• První spočívá v tom, že někteří se na tomto systému dosud nepodílí, nevlastní ani popelnic
popelnici a ani po několika
článcích na toto téma v občasníku na tom nic měnit nehodlají. Nabízí se otázka, kam ten odpad
od
celá léta sypou?
• Další nešvar, i když ne tak častý, je v jakémsi zlevnění vývozu popelnice. Známka u nás stojí 30,
30,- Kč, není
to mnoho, najdou se obce v našem vcelku blízkém okolí, kde stojí 70,
70,- Kč. Někteří vykukové ale přišli na způsob, jak
zaplatit za výsyp mnohem méně než 30,-- Kč. Stačí pod víko popelnice dát jedno plné lahvové pivo a hned je to skoro
za třetinu ceny známky.
• Také bývá občas problém s pracovníky svozové firmy. Stane se, že neznehodnotí nalepené známky a popelnice
jsou tak vyvezené zdarma.
Výsledkem toho je, že občané za rok zakoupí cca 1000 ks známek, to znamená přibližně 10 známek na nemovitost,
což není mnoho. Příjmy z prodaných známek činí tedy kolem 30.000,
30.000,- Kč, naopak výdaje na svoz odpadu nějakých
120.000,- Kč.
Obec proto od 1. ledna 2019 zavede obecně závaznou vyhláškou paušální poplatek ve výši přibližně 300,
300,- Kč
na každou v obci trvale bydlící osobu a dále poplatek ve stejné výši za každou nemovitost, kde není žádn
žádná osoba trvale
hlášena. Na 200 obyvatel a cca 40 nemovitostí bez trvale hlášené osoby se předpokládá výběr poplatku v celkové výši
72.000,- Kč, což je oproti známkovému systému víc než dvojnásobek.. Paušální systém dosáhne i na ty, kteří
původnímu známkovému systému unikali. Pokud poplatek včas neuhradí, bude jej obec vymáhat přes finanční úřad.
Negativem u tohoto nového systému je určité znevýhodnění občanů, kteří důkladně třídí, naopak poz
pozitivem by mělo
být omezení černého skládkování a vyšší výběr poplatků.
Věřím, že se nový systém zaběhne a že jej třeba za rok vylepšíme o systém bonusů pro ty, kteří třídí.
Roman Šafránek, starosta

NOVINKY V OBCI
Jistě jste si všimli, že v lokalitě na nových parcelách probíhá čil
čilýý pracovní ruch. Firma ECO CB s.r.o., která vyhrála
ve výběrovém řízení zakázku na dostavbu vodovodu a kanalizace
kanalizace, pokračuje v pracích. Zastupitelé se rozhodli,
že práce budou rozděleny do dvou etap. V letošním roce
ce bude položena kanalizace a vodovod a práce se zakončí
zpevněným štěrkovým podložím. Druhá etapa bude pokračovat v roce 2020, kdy by měl být položen finální asfaltový
povrch pro jednosměrnou komunikaci a zámková dlažba. Důvodem rozdělení do dvou etap je pravděpodobnost
používání těžké techniky při stavbě rodinných dom
domů,, která by mohla asfaltový povrch poničit. Celá akce si vyžádá
2.477.777,-Kč. V současnosti má jedna parcela již svého majitele a k dispozici tedy zůstávají zbylé tři.
Další drobnou akcí byla
yla rekonstrukce lávky přes říčku Smutnou na malé straně. Na lávce byla vyměněná podlaha
a v blízké budoucnosti by mělo být namontované zábradlí.
Poslední novinka se netýká investic. Městský úřad v Bechyni odbor životního prostředí vyhověl naší žádosti a starý
dub směrem na Srlín nechal prohlásit za památný strom.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Máme za sebou další povedenou akci v režii spolku
ratajských
maminek.
Přibližně
dvacet
dětí
za doprovodu dospělých prošlo obcí vyzdobenou
zavěšenými lampiony a vyřezanými dýněmi od Lukáše
a Zuzky Šafránkových. V cíli průvodu bylo pro
nejmenší připravené malé občerstvení. Maminkám
děkujeme za pěkný zážitek a doufáme, že si i tato akce
najde pevné místo v ratajském kulturním kalendáři.

MS BOREČNÝ INFORMUJE
Ještě jednou si vás ratajští myslivci dovolují pozvat na tradiční myslivecký ples, který se koná v pátek 14. prosince
od 20 hodin v ratajském kulturním domě. Chybět nebude bohatá tombola včetně zvěřiny. Po dlouhých letech došlo
k výměně kapely, Vysočinku na podiu vystřídá písecká country legenda Hastrmani. Lístky si můžete rezervovat
u pana Pavla Barackého na telefonním čísle 725 304 828.

DĚTSKÝ SILVESTR
Po loňském úspěšném uspořádání dětského silvestra připravily maminky večírek pro děti i letos. 29. prosince
od 15 hodin v kulturním domě bude pro děti nachystaná diskotéka a soutěže. Večírek bude zakončen v 18 hodin
malým ohňostrojem

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Na poslední den v roce je připraven 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 na oblohu nebo přijít přímo na místo odpálení. Jistě to bude
stát opět za to.

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 19. 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 sobotu
22. prosince od 14 hodin za prodejnou Jednoty.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Soukromý zemědělec pan Švejda nabízí k prodeji vánoční kapry. Prodej se uskuteční 22. prosince od 8:30 do 9.30
hodin v areálu bývalého ZD.

OBALY NA ODPAD
Při posledním svozu nápojových kartonů jste neobdrželi z důvodu nedostatku, prázdné pytle pro další sběr. Nové pytle
si můžete vyzvednout o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu. Při dalším svozu je již najdete jako v minulosti
na místě odběru.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Ratajští stolní tenisté pokračovali dalšími mistrovskými
zápasy. V pěti listopadových utkáních získali do tabulky tři
body za jedno domácí vítězství s týmem ze Sezimova Ústí,
z ostatních zápasů odešli poraženi. V prosinci odehrají naši
sokolové jedno domácí utkání a to v pátek 7. prosince kdy
přivítají poslední tým tabulky ze Sudoměřic u Tábora.
Začátek utkání je tradičně v 19 hodin. Všichni jste zváni.
Dále si vás oddíl stolního tenisu dovoluje pozvat na již osmý
ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise, který se koná
tradičně na první vánoční svátek tedy 25. prosince. Podrobné
informace naleznete na přiloženém plakátě.
#

Mužstvo

VÝSLEDKY
VS Tábor E – SK Sokol Rataje 10:8
Dražice B – SK Sokol Rataje 12:6
SK Sokol Rataje – MAS Sez. Ústí C 10:8
Sokol Sudo. u Bechyně B – SK Sokol Rataje 13:5
Dohrávka
ZhořKlokot A – SK Sokol Rataje 15:3
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1

Ol. Dl. Lhota A

9

9

0

0

0

378:238

110:52

27
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Sudo. u Bechyně B

8

6

0

2

0

302:235

83:61

20
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Orlov A

7
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0

1

0

307:189

89:37
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VS Tábor E

8
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285:274

80:64
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Mezno B
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250:305

63:81
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N. Dvory B
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0
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0

271:274

68:76

14
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ZhořKlokot A

7
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0

262:224

67:59
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Dražice B
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4

0

247:228

64:62

13

9

Rataje A

8
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0
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0

210:349

48:96
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10 MAS Sez. Ústí C
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0

244:302

59:85
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11 Sudo. u Tábora B

8

0

0

8

0

201:339

43:101
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Kontakty na zástupce obce

Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

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

úřední hodiny: středa 16:30 - 18:30
pátek 16:30 - 18:00
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

